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Karty rabatowe dla ludzi „S”
Stowarzyszenie Sieć Solidarności dołączyło
do programu „Biznestank” stacji paliw ORLEN oraz
BLISKA. Dzięki karcie zniżkowej podczas tankowania paliw na stacjach Orlen i Bliska (oprócz
gazu) zaoszczędzimy 8 groszy na stacjach „Orlen” i 5 groszy na stacjach „Bliska” na każdym
litrze paliwa. Koszt karty to jednorazowy wydatek
10 zł. Oszczędzajmy. Jeśli ta akcja się powiedzie, to mamy zamiar wystąpić do innych firm
o udzielenie nam opustów i rabatów.
Informacje na temat programu można otrzymać w Dziale Informacji i Promocji, pl. Szczepański
5, pok. 404, tel. 12 423-12-98, e-mail: joanna@
solidarnosc.krakow.pl.
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Nasza misja
wciąż aktualna
Tegoroczne obchody jubileuszowe
„Solidarności” zorganizowano w Wieliczce 5 września br. pod hasłem „Dzień
z Solidarnością w Małopolsce”. Zbieg
okoliczności sprawił, że dokładnie 35 lat
wcześniej w Kopalni Soli „Wieliczka”,
która jako jedna z nielicznych w naszym
regionie strajkowała w 1980 r., podpisano
porozumienie z Ministerstwem Przemysłu,
kończące protest. O tym wydarzeniu kilkakrotnie przypominano tego dnia.
Uroczystości rozpoczęły się od
mszy św. w klasztorze oo. Franciszkanów, w trakcie której kazanie wygłosił
Duszpasterz Ludzi Pracy ks. Władysław
Palmowski (treść kazania publikujemy
w „Serwisie”). Po mszy św. odbyło się
poświęcenie nowego sztandaru Małopolskiej „Solidarności”.

Potrzeba Solidarności
Następnie asyście orkiestry Kopalni Soli „Wieliczka” oraz bardzo wielu
pocztów sztandarowych z całego Regionu,
goście i delegaci przeszli na miejsce obrad
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Uroczystego Walnego Zebrania Delegatów
NSZZ „Solidarność”. Witając przybyłych
Wojciech Grzeszek, przewodniczący Małopolskiej „Solidarności”, dziękował wszystkim,
którzy na przestrzeni 35 lat tworzyli związek
i go wspierali: „Solidarność jest potrzebna
dziś tak samo jak 35 lat temu, by mówić
o problemach Polaków i ich wspierać.”
Do delegatów list skierował Prezydent RP Andrzej Duda, który ze względu
na inne obowiązki państwowe nie mógł
przybyć do Wieliczki. W słowie, odczytanym przez posła Andrzeja Adamczyka
Prezydent RP podkreślał, że jubileusz
„Solidarności” to „dobry moment, aby
spojrzeć w przyszłość, aby odpowiedzieć
sobie na pytanie o rolę dziedzictwa Solidarności dzisiaj, w innych realiach ustrojowych, społecznych i gospodarczych.”
Prezydent w imieniu Rzeczypospolitej
Polskiej oraz własnym złożył wyrazy szacunku wszystkim, którzy zasłużyli się dla
polskiej wolności.
Prezydent Andrzej Duda zaapelował
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Adam Gliksman

Kilka tysięcy osób
wzięło udział
w pikniku rodzinnym
w Wieliczce
z okazji 35.
rocznicy Podpisania
Porozumień
Gdańskich
zorganizowanym
przez Małopolską
„Solidarność”.
Podczas
rocznicowego
spotkania
uhonorowano
osoby zasłużone dla
związku w naszym
regionie.
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również: „Dzisiaj, na początku mojej prezydentury,
proszę Państwa o wciąż tę samą niewzruszoną lojalność wobec Polski i ideałów Solidarności. O przykład
tego jak pokojowo, ale stanowczo przeciwstawiać się
wszelkim przejawom niesprawiedliwości, nieuczciwości
i przemocy ekonomicznej – zarówno wobec poszczególnych osób i grup pracowniczych, jak i wobec całej
wspólnoty obywatelskiej.”
Słowa do zebranych skierowała również poseł na
Sejm RP Beata Szydło: „Trzeba również mówić bardzo
odważnie o godnych warunkach pracy, o niskich zarobkach, o tym, że jest w Polsce wielu ludzi, których nie
stać nawet na kupienie leków, że są w Polsce głodne
dzieci. Nie trzeba takich tematów przemilczać i bać się,
tyko te problemy trzeba rozwiązywać. Nasze zadanie
względem dorobku Solidarności to odpowiedzialna polityka gospodarcza i społeczna.”

Misja wciąż aktualna
Jako ostatni głos z zaproszonych gości zabrał
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Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Piotr Duda, który nie tylko powinszował jubileuszu,
ale mówił także o wyzwaniach stających przed związkiem: „Nasza misja nie została zakończona, bowiem
żyjemy w państwie niesprawiedliwości społecznej.”
Przewodniczący przypominał, że osiem lat rządów
Platformy Obywatelskiej były dla „Solidarności” bardzo
trudne, bowiem rząd i parlamentarzyści nie chcieli
rozmawiać i słuchać związkowców i nie dbali o prawa
ludzi pracy. Przewodniczący Związku wyraził nadzieję,
że 25 października br. nastąpi jednak przełom. Piotr
Duda przypominał, że związek musi do tego dążyć,
bo jest to winien tym wszystkim, którzy w 1980 r.
zawierzyli Porozumieniom Sierpniowym. „Dziś kiedy
spotykam tych sygnatariuszy, ludzi, którzy wówczas,
w 1980 r. strajkowali, to mówią, że chcieliby dożyć
momentu, gdy Porozumienia Sierpniowe zostaną zrealizowane. Myślę, że to dla nas zobowiązanie, byśmy
na 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” mogli
powiedzieć, że wykonaliśmy testament tych bohaterów
z 80.” – mówił przewodniczący „Solidarności”.
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Piotr Duda wyraził szczególne uznanie tym wszystkim członkom „Solidarności”, którzy są w niej od 1980
r. i nie odeszli z niej ani do polityki, ani do biznesu.
„Ten rok jubileuszowy jest dla nas szczególnym rokiem,
bo jeszcze parę miesięcy temu nie sądziliśmy, że szlak
tych głównych porozumień w Gdańsku, Szczecinie
i Jastrzębiu będę mógł wspólnie przemierzać z prezydentem RP Andrzejem Dudą. To dla nas wielkie
wyróżnienie, że mamy pierwszego obywatela RP, który
rozumie nasze problemy, który jako prezydent RP tak
głośno i dobitnie mówi, o tym co nas boli” – powiedział
Piotr Duda.

Państwo rozwarstwienia społecznego
Przewodniczący Związku podkreślał, że nieprzychylne środowiska krytykują za takie wypowiedzi
prezydenta: „Za to, co my ludzie „Solidarności”, ale
nie tylko – co miliony Polaków chciałoby powiedzieć
głośno: że żyjemy w państwie niesprawiedliwości społecznej i rozwarstwienia społecznego.”
Piotr Duda odniósł się do medialnej wrzawy wokół
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centralnych obchodów w Gdańsku: „To kolejna rocznica, w której chcieliśmy być razem, niepodzieleni;
jako związkowcy robiliśmy wszystko, aby tak było na
wszystkich naszych uroczystościach. (…) I nagle, jak
zwykle co roku, to wszystko prysnęło. Tylko dlatego,
że wkroczyła znowu w to polityka.” – mówił, podkreślając, że do Gdańska NSZZ „Solidarność” zaprosił
wszystkich sygnatariuszy Porozumień Szczecińskich,
Gdańskich i Jastrzębskich. Piotr Duda podkreślił, że
każdy, komu bliskie są ideały „Solidarności” mógł
wziąć udział w uroczystościach i tysiące ludzi z tego
zaproszenia związku skorzystały. Tymczasem polskie
media, zamiast skupić się na Polskim Sierpniu i jego
fenomenie, wałkowały temat zaproszeń na uroczystości.
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” jasno stwierdził, że związek zawodowy Solidarność był, jest i będzie ten sam i nikt nie ma zamiaru
odbierać zasług ludziom, którzy go tworzyli w 1980
r. „Niektórzy byli działacze „Solidarności” roku 80.
z Lechem Wałęsą na czele mają wielkie zasługi dla
„S” i tego, że żyjemy w wolnym kraju. My im tych
zasług nie odbieramy. Wręcz odwrotnie: głośno o nich
mówimy. Ale niektórzy z nich odeszli ze związku – do
polityki, biznesu, niektórzy nawet sprzedawali swoje
legitymacje, a dzisiaj mają pretensje do nas o to, że my
coś im zawłaszczamy” – mówił Piotr Duda.
„My nic nikomu nie zawłaszczamy. Zostaliśmy w
związku zawodowym „Solidarność”, trzymamy wysoko
te sztandary, jesteśmy z tego dumni!” – dobitnie
podkreślał Piotr Duda, a sala przyjęła jego słowa oklaskami.
INFORMACYJNY
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Wypełnić testament
Na koniec swego wystąpienia Piotr Duda złożył
ważną deklarację: „Największym podziękowaniem dla
tych wszystkich, którzy walczyli i spisywali postulaty
– i te ustrojowe, i te społeczne – jest dokończenie ich
testamentu. Dziś żyjemy w wolnym kraju, temu nikt
nie zaprzecza, ale nie wolnym od różnego rodzaju
patologii, szczególnie społecznych. Wolność nie ma
tylko wymiaru ustrojowego, wolność ma także wymiar
społeczno-socjalny. A dzisiaj pracownicy są zniewalani
poprzez nieludzką pracę, poprzez umowy śmieciowe,
poprzez różne formy zatrudnienia. (…) to tak, jakby
ich obdzierać z części ich wolności” – mówił szef „Solidarności”, podkreślając, że jego zdaniem zadaniem
związku jest to, by na 40. rocznicę jego powstania
móc powiedzieć, że rewolucja „Solidarności” również
w wymiarze społecznym została dokończona.
Za jedną z głównych przeszkód do osiągnięcia
tego celu przewodniczący związku uznał rządy Platformy Obywatelskiej, która po raz kolejny skompromitowała się odrzucając 4 września br. wniosek prezydenta
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Andrzeja Dudy dotyczący przeprowadzenia referendum.
„Dlatego ta nasza misja i nasza rola nie została skończona. Dlatego tak ważne, abyśmy świętowali, pamiętali i wyciągali wnioski, a szczególnie mają je wyciągać
ci politycy, którzy powołują się na ideały Solidarności,
a robią coś zupełnie innego” – stwierdził Piotr Duda.
„Będziemy każdą władzę rozliczać, czy to będzie
PO, PiS czy obojętnie jaka partia, która będzie u steru
władzy. Powinna wiedzieć jedno – że władzę sprawuje
w imieniu społeczeństwa, a nie przeciwko społeczeństwu” – mówił szef „Solidarności”.
Następnie Piotr Duda przekazał przewodniczącemu
Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
Wojciechowi Grzeszkowi szklaną kopię historycznej Sali
BHP, w której podpisano porozumienia sierpniowe. W.
Grzeszek zrewanżował się przewodniczącemu Związku
pamiątkowym medalem, wybitym z okazji XXXV rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” w Małopolsce.

Prezent z Białegostoku
Na tym nie zakończyły się jednak prezenty. Obecny na sali przewodniczący Regionu Podlaskiego NSZZ
„Solidarność” Józef Mozolewski przekazał Małopolskiej
„Solidarności” odnaleziony w Białymstoku protest małopolskich kół „Solidarności” złożony w październiku
1980 r. w związku z ingerencją sądu w statut NSZZ
„Solidarność”, w którym domagano się także głębokiej
reformy systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
Wraz z J. Mozolewskim do Wieliczki przybyli członkowie rodziny bł. ks. Jerzego Popiełuszki – Alfreda
i Józef, którzy otrzymali z rąk Piotra Dudy pamiątkowe
medale z wizerunkiem patrona „Solidarności” i jego
słowami „Bez strachu, ale z rozwagą”.
W dalszej części uroczystości wręczono tytuły „Za-
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służony dla Regionu Małopolskiego NSZZ Solidarność”
oraz „Nagrody Małopolskiej Solidarności im. Barbary
Niemiec” (piszemy o nich w „Serwisie”).
Uroczystość uświetnił także występ zespołu „Dosis”, który wykonał kilka utworów tworzących historię
„Solidarności” – zebrani podchwytywali słowa, włączając się do wspólnego śpiewu.

Emocje sportowe, muzyka i radość dzieci
Po zakończeniu zebrania uczestnicy przeszli na
pobliską Małopolską Arenę Lekkoatletyczną, gdzie
burmistrz miasta Artur Kozioł, przewodniczący KK Piotr
Duda i przewodniczący ZR Wojciech Grzeszek posadzili
pamiątkowy dąb, upamiętniający „Dzień z Solidarnością
w Wieliczce” i jubileusz związku.
Na stadionie trwały już w tym czasie zawody
sportowe oraz piknik rodzinny, który ściągnął kilka
tysięcy osób. Nie zabrakło licznych atrakcji dla dzieci, które okupowały zjeżdżalnie dmuchane, kącik
plastyczny, balon i inne urządzenia, które organizatorzy dla nich zapewnili. Wiele osób przybyło na

koncert głównej gwiazdy wieczoru – zespołu „Baciary”, którego muzyka porwała do wspólnej zabawy
uczestników uroczystości. Dla tych, którym było mało
tańców, zagrał także zespół „Dosis”, przedstawiając wiązankę różnych utworów, m.in. latynoskich.
W zawodach sportowych najpierw rywalizowały między
sobą o Puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu
Wojciecha Grzeszka reprezentacje „Solidarności” z ArcelorMittalPoland SA Oddział w Krakowie, z Kopalni Soli
Wieliczka, z Glinika Gorlice i Janiny Libiąż. Ostatecznie
po rozegraniu wszystkich spotkań zwycięzcą została
drużyna „Solidarności” z Glinika Gorlice, która wyprzedziła Janinę, Kopalnię Soli Wieliczka oraz ArcelorMittal

Poland. Wszystkie zespoły otrzymały z rąk wiceprzewodniczących Regionu – Anny Skólskiej, Jerzego Smoły
i Adama Lacha pamiątkowe puchary oraz dyplomy.
Po turnieju przyszedł czas na mecz pomiędzy Małopolską „Solidarnością” a Samorządem Wieliczki. Na
boisku – mimo dobrej postawy grającej pierwszy raz
w takim zestawieniu drużyny „Solidarności” – górą
byli samorządowcy 4-2, ale już po zakończeniu meczu
krakowskim targiem ustalono, że spotkanie zakończyło
się remisem 3-3.
Obchody 35. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” w Małopolsce upłynęły w bardzo dobrej atmosferze i pokazały, że „Solidarność” ma się w naszym
regionie bardzo dobrze. Mógł się o tym przekonać
każdy, kto 5 września br. zdecydował się przyjechać
do Wieliczki.
Fotografie: Tadeusz Szczurkowski
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Adam Gliksman

Podczas uroczystości
rocznicowych
w Wieliczce w dn. 5
września br. odbyła
się gala Nagrody
Małopolskiej
„Solidarności” im.
Barbary Niemiec,
którą po raz
pierwszy wyróżniono
osoby, organizacje
i instytucje, które
w ostatnim roku
szczególnie zasłużyły
się w działalności
związkowej. W 2015
r. nagrody trafiły do
Barbary Miszczuk,
Międzyzakładowej
Organizacji NSZZ
„S” Pracowników
Służby Zdrowia
w Tarnowie oraz
organizatorów akcji
„Dziady Kultury”.

Gala nagrody
im. barbary niemiec
Na wstępie gali Adam Gliksman,
inicjator ustanowienia Nagrody przypomniał, że jej celem jest honorowanie
i wyróżnianie osób, instytucji i inicjatyw,
które w szczególny sposób przyczyniają
się do realizacji zadań i celów „Solidarności”. Kapituła Nagrody, przyznając ją
w kategoriach: lider, organizacja związkowa i inicjatywa, brała pod uwagę
zaangażowanie, wielokierunkowość i
różnorodność działań, a także skuteczność i niekonwencjonalność w pracy
związkowej.
Jak pierwszą wręczono nagrodę
w kategorii „lider”. W 2015 r. tytuł
przyznano Barbarze Miszczuk, przewodniczącej Międzyzakładowej Organizacji
NSZZ „Solidarność” w PKP SA. Kapituła
Nagrody doceniła, że Barbara Miszczuk,
mimo poważnego utrudniania działalności związkowej i wielu wrogich działań ze
strony pracodawcy, a także jego niechęci

Barbara Miszczuk, Wojciech Grzeszek, Andrzej Szkaradek
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do poprawy sytuacji pracowników, potrafi
skutecznie chronić prawa pracowników
kolei, a także prowadzić negocjacje m.in.
dotyczące podwyżek. Podkreślono również działania na rzecz rozwoju związku,
dzięki czemu młodzi pracownicy zapisują się do „Solidarności”, co powoduje
coraz większą jej liczebność. Zanim
piękna statuetka, przygotowana przez
rzeźbiarza Michała Batkiewicza trafiła
w ręce zwycięzcy, uczestnicy uroczystości
mogli zobaczyć film prezentujący Barbarę
Miszczuk, w którym na temat jej pracy
mówili jej współpracownicy i pracownicy
kolei. Nagrodę w tej kategorii wręczyli
przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” Wojciech
Grzeszek oraz legenda nowosądeckiej
„Solidarności” Andrzej Szkaradek.
W kategorii „organizacja” najwyżej
oceniono dokonania Międzyzakładowej
Organizacji NSZZ „Solidarność” Pracowników Służby Zdrowia w Tarnowie.
W tym wypadku doceniono fakt, że organizacja skupia znaczącą część środowiska
medycznego w Tarnowie, dzięki czemu
może skutecznie reagować na pojawiające się zagrożenia. Tak ścisła współpraca
pozwala również na wywieranie nacisku
na decydentów w kwestiach związanych
z zapewnieniem stabilnego działania
placówek medycznych w Tarnowie. Po
obejrzeniu filmu prezentującego działalność organizacji Wojciech Grzeszek oraz
przewodniczący KRH NSZZ „Solidarność”
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bardzo trudna i te
Władysław Kielian
1200 zł, o których
wręczyli statuetkę
mówiliśmy, nie jest
przewodniczącej
rzadkim przypadMOZ NSZZ „Solikiem wynagrodzedarność” PSZ w
nia pracowników
Tarnowie Danucie
kultury.” Film poKądziołce, która
święcony „Dziadom
odebrała ją wraz
Kultury” kilka razy
ze swoimi współzagłuszały oklaski
pracownikami.
zebranych, zwłaszW kategocza wówczas gdy
rii „inicjatywa”
pracownicy obnażali
zwyciężyła akcja
arogancję władz wo„Dziady Kultury”
MOZ Pracowników Służby Zdrowia w Tarnowie - nagroda w kategorii „organizacja”.
jewództwa. Zarząd
przygotowana przez
Sekcję Pracowników Muzeów i Instytucji Ochrony Za- Województwa Małopolskiego regularnie bowiem twierbytków NSZZ „Solidarność”, mająca na celu zwrócenie dził, że środków na podwyżki nie ma, a zmienił nagle
uwagi na skandalicznie niskie pensje pracowników zdanie tuż po pierwszej turze wyborów prezydenckich,
tychże instytucji i doprowadzenie do podwyżek. która nie zakończyła się po myśli PO.
Nagroda Barbary Niemiec została wręczona po
O sukcesie akcji – skutkującej poza podniesieniem
pensji także przyznaniem Nagrody – przesądziła raz pierwszy. Jej patronem jest zmarła w 2014 r.
różnorodność działań, wśród których znalazło się nie polonistka, nauczycielka, wykładowca akademicki
tylko precyzyjne określenie oczekiwań i negocjacje, ale i publicystka dr Barbara Niemiec. Oprócz pracy narównież szeroka kampania informacyjna, która spotka- ukowej Barbara Niemiec dużą część swojego życia
ła się z pozytywnym przyjęciem przez społeczeństwo związała z „Solidarnością”, którą zakładała na UJ.
i przez media, oraz happeningi w okresie tzw. „Nocy Swoją działalność kontynuowała szczególnie aktywnie
muzeów”. W imieniu organizatorów akcji nagrodę z w stanie wojennym i w latach 80. XX w., stając się jedną
rąk Wojciecha Grzeszka i wiceprzewodniczącego ZR z czołowych postaci krakowskiego podziemia. „Solidarności” była wierHenryka Łabędzia
na do końca, wspieodebrali Katarzyna
rając jej działania.
Podniesińska, ElżbiePełniła w związku
ta Dora i Andrzej Ryważne
funkcje
bicki. Dziękując za
– m.in. wiceprzeprzyznanie nagrody
wodniczącej Zarządu
A. Rybicki mówił:
Regionu oraz Komi„Za sukcesem akcji
sji Krajowej. Zawsze
stoi zaangażowanie
podkreślała, że „Sobardzo wielu osób,
lidarność” jest jedna
którym bardzo dzięi ma ważną misję:
kuję, ale również
dbania o każdego
to, że naprawdę
pracownika.
nasza sytuacja jest
Zwycięzcy w kategorii „inicjatywa” - przedstawiciele Sekcji Pracowników Muzeów
i Instytucji Ochrony Zabytków

wrzesień 2015
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Piotr Duda

Wykonać testament
ludzi sierpnia

„To jest ostatnie
5 lat, też dla nas,
dla „Solidarności”,
aby na 40. rocznicę
Związku powiedzieć:
tak, wykonaliśmy
testament tych ludzi,
tych bohaterów
z 1980 roku. Jest
ich coraz mniej. Jak
ich spotykam, to
mówią, bo to jest
moje życzenie i moje
marzenie, żeby ono
się spełniło, bo
o tym żeśmy
marzyli, a dzisiaj jest
tak jak jest”
– mówił Piotr Duda
podczas uroczystości
z okazji 35.rocznicy
powstania NSZZ
„Solidarność”
w Małopolsce.

Czcigodni księża, drodzy parlamentarzyści, droga Alfredo, drogi Józefie,
rodzino błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, patrona NSZZ „Solidarność”, drodzy przewodniczący, drodzy
goście, drodzy członkowie Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność” Przede wszystkim zwracam się do sygnatariuszy porozumień
i tych wszystkich bezimiennych bohaterów roku 1980, którzy nie bacząc na
represje powiedzieli: dość, chcemy żyć
w innym kraju, chcemy godności ludzkiej
pracy, chcemy jej podmiotowości.
Szanowni Państwo, jest dla mnie
wielkim zaszczytem, że mogę w imieniu naszego związku od kilku tygodni
przemierzać szlak naszej drogi do
wolności. Kilka tygodni temu miałem
zaszczyt uczestniczyć w wydarzeniach
lipcowych w Świdniku, Lublinie i wielu
innych miastach naszego kraju, bo doskonale wiemy, że „Solidarność” rodziła
się w każdym zakątku naszego kraju,
w każdym mieście, a także w każdej
wiosce. Na tych wszystkich spotkaniach,
w których brałem udział członkowie
„Solidarności”, bohaterowie tamtych lat
mówili jedno: mówili że wtedy te wszystkie postulaty miały przede wszystkim
podłoże socjalno-społeczne i mówili że ta
droga do wolności rozpoczęła się o wiele
wcześniej. Doskonale o tym wiemy, że
ona się rozpoczęła już w 1956 w Poznaniu, później był rok 1970 na Wybrzeżu,
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w Szczecinie, w Gdańsku, Gdyni i Elblągu. Później był rok 1976 – kolejny zryw
– Ursus, Płock, Radom i wreszcie rok
1980 i te Porozumienia główne, które
spięły klamrą ten wysiłek wielu milionów
Polaków, którzy chcieli żyć w innym kraju,
czyli Porozumienia w Szczecinie, Gdańsku i Jastrzębiu. Ten rok jubileuszowy dla
nas jest szczególnym rokiem, bo jeszcze
parę miesięcy temu nie sądziliśmy, że
szlak tych Porozumień, tych głównych
w Gdańsku, Szczecinie, Jastrzębiu będę
mógł przemierzać z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą.
To dla nas wielkie wyróżnienie, że mamy
pierwszego obywatela Rzeczypospolitej,
który rozumie nasze problemy, który jako
Prezydent Rzeczypospolitej tak głośno
i dobitnie mówi o tym, co nas boli, ale za
to także jest krytykowany. Za to, co my
ludzie „Solidarności”, ale nie tylko – co
miliony Polaków chciałoby powiedzieć
głośno: że my żyjemy w państwie niesprawiedliwości społecznej, rozwarstwienia społecznego. I o tym mówi Prezydent
Rzeczypospolitej.
Szanowni Państwo, to kolejna
rocznica, w której chcieliśmy być razem,
niepodzieleni. Jako związkowcy „Solidarności” robiliśmy wszystko, żeby tak
było na wszystkich naszych uroczystościach. W Gdańsku mieliśmy przepiękne
wydarzenie: koncert, prawie 40 tysięcy
ludzi i solidarność pokoleń, bo przecież
to są już inne pokolenia. 30 sierpnia

INFORMACYJNY

Nr 10-11 (707-708)

Jubileusz
w Szczecinie, 31 sierpnia w Gdańsku i nagle jak
zwykle wszystko prysnęło tylko dlatego, że wkroczyła znowu w to polityka, a przecież zaprosiliśmy
wszystkich sygnatariuszy porozumień szczecińskich,
gdańskich, jastrzębskich.... I nie rozumiemy, dlaczego
znowu zamiast mówić o tych wydarzeniach 1980 roku
ktoś narzucał narrację: kto kogo nie zaprosił.
Szanowni Państwo związek zawodowy „Solidarność” był, jest i będzie ten sam, jeden. Niektórzy
działacze, byli działacze „Solidarności” roku 1980,
którzy mają wielkie zasługi dla „Solidarności” i dzięki
którym żyjemy w wolnym kraju, z Lechem Wałęsą na
czele, bo przecież my im tych zasług nie odbieramy,
a wręcz odwrotnie o nich głośno mówimy – niektórzy
z nich odeszli ze związku. Mieli do tego prawo. Odeszli do polityki. Odeszli do biznesu. Niektórzy nawet
sprzedawali swoje legitymacje, a dzisiaj mają pretensje
do nas o to, że my coś im zawłaszczamy. My nic nikomu nie zawłaszczamy! Zostaliśmy w związku zawodowym „Solidarność”, trzymamy wysoko te sztandary,
jesteśmy z tego dumni. Gdyby nie związkowcy „Solidarności”, gdyby nie związek zawodowy „Solidarność:
z tą naszą historią byłoby jeszcze gorzej niż jest. Bo
doskonale o tym wiemy, że po 1989 roku zachłysnęliśmy się wolnością i popełniliśmy grzech zaniechania. Dopiero później dowiedzieliśmy się, że gdzieś
w Europie mówią, że to mur berliński, że to aksamitna rewolucja
w Czechosłowacji, a nie
tu w Gdańsku,
w Szczecinie,
w Krakowie,
w Nowej Hucie
rodziła się Solidarność, która
demontowała
ten system
komunistyczny, która to
wszystko zapoczątkowała.
wrzesień 2015
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I co roku, my jako związek zawodowy „Solidarność”,
jesteśmy w tych miejscach, gdzie rodziła się „Solidarność”, nie dlatego, że tak wypada, nie dlatego, że
taka jest poprawność polityczna, tylko bo tak mamy
w sercu! Bo tak chcemy! Bo pamiętamy! I tą drogą
będziemy szli co roku, bo największym podziękowaniem dla tych wszystkich, którzy walczyli i spisywali
te postulaty – te ustrojowe i te społeczne – jest
dokończenie ich testamentu.
Dziś żyjemy w wolnym kraju i nikt temu nie
zaprzecza. Wolnym, ale niewolnym od różnego rodzaju patologii, szczególnie tych patologii społecznych.
Wolność nie ma tylko wymiaru ustrojowego, wolność
ma także również społeczno-socjalny. A dzisiaj pracownicy są zniewalani poprzez nieludzką pracę, poprzez
umowy śmieciowe, poprzez różnego rodzaju formy
zatrudnienia, niezatrudniania o wysokich standardach.
A przecież żyjemy w państwie Unii Europejskiej, gdzie
te standardy powinny być przestrzegane. To nie słowa
Piotra Dudy, że pracownik, który nie ma prawa do
płatnego urlopu, który jest pozbawiony świadczeń
socjalnych, jest obdzierany z części jego wolności.
To powiedział święty Jan Paweł II. Ojciec Święty Jan
Paweł II także mówił, że praca ma przynosić pracownikowi korzyści, a nie go deprecjonować. Jak mamy?
Wszyscy widzimy. Dlatego ta nasza misja i ta nasza
rola nie została skończona. Pierwszy postulat sierpniowy dla nas
najważniejszy:
wolnych związków zawodowych, niezależnych od polityków, partii
politycznych
i pracodawców
dzisiaj też stoi
pod znakiem
zapytania, bo
wiemy doskonale o tym, że
dzisiaj założeINFORMACYJNY
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nie związku zawodowego w zakładzie pracy, szczególnie prywatnym, w korporacjach – tych globalnych,
które przychodzą do naszego kraju jest tak samo
trudne i wymaga takiego samego heroizmu jak działanie kiedyś, w latach 80-tych. Ci ludzie są wyrzucani
z pracy z art.52 pod obojętnie jakim pretekstem.
Dlatego, to też refleksja po tych 35 latach, czy tak to
miało wyglądać? Dlatego tak ważne, abyśmy świętowali, ale i także pamiętali, wyciągali wnioski, ale
szczególnie wnioski mają wyciągać politycy, szczególnie ci, którzy powołują się na ideały „Solidarności”,
a robią zupełnie coś innego. Wczoraj mieliśmy tego
dobitny przykład, po raz kolejny. Gdzie ta obywatelskość, gdy po raz kolejny odmawia się Prezydentowi
Rzeczypospolitej, a także obywatelom, aby wypowiedzieli się w bardzo ważnych sprawach dla nich. To
referendum – to było referendum obywatelskie! Nie
partyjne! Nie elit politycznych! Niestety po raz kolejny
zostało to upartyjnione i po raz czwarty koalicja rządowa PO-PSL odmówiła obywatelom wypowiedzenia
się w bardzo ważnych sprawach. Ale referendum
partyjne, partyjno-prezydenckie odbędzie się jutro.
Kto się podpisał pod tymi pytaniami? Ile zebrano
podpisów pod tymi pytaniami? Jeden! Prezydenta
Komorowskiego.
Dlatego róbmy swoje. Dzisiaj świętujmy, ale my
doskonale o tym wiemy, że im bardziej podnosimy
głowy, im bardziej upominamy się o ludzi, tym bardziej jesteśmy atakowani. To dobrze, tak ma być,
bo wiemy, że się nas boją. Będziemy każdą władzę
rozliczać, czy to będzie Platforma, PiS, czy obojętnie
jaka inna partia, która będzie u steru władzy. Powinna
ona wiedzieć jedno, że władzę sprawuje w imieniu
społeczeństwa, a nie przeciwko społeczeństwu.
„Solidarność” rodziła się pod krzyżem, każde
nasze spotkania rozpoczynały się i rozpoczynają się
od modlitwy. Dzisiaj też jesteśmy tutaj pod krzyżem.
Przypomnijmy Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę, patrona NSZZ „Solidarność”, nadanego
rok temu dekretem przez Ojca Świętego Franciszka,
który oddal życie za „Solidarność” i wielu innych
księży, którzy oddali życie za „Solidarność”, a dzisiaj
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niektórzy politycy, niektórzy dziennikarze i eksperci
zabraniają wypowiadać się Kościołowi i „Solidarności”
w sprawach ważnych dla obywateli. A przecież Kościół
i księża mają tak wielką zasługę! W 1980 roku
mogliśmy mieć tam schronienie. Nigdy nie odmówili!
I „Solidarność” i Kościół ma prawo wypowiadać się
w sprawach ważnych dla społeczeństwa i nikt nam
tego nie zabroni.
Dlatego z tego miejsca, w imieniu swoim, w imieniu Komisji Krajowej bardzo dziękuję tym wszystkim
członkom związku, którzy są w naszej ukochanej
„Solidarności” od roku 1980. Nie odeszli do polityki,
nie odeszli do biznesu, nie chcieli być działaczami
związkowymi czy to szczebla zakładowego, regionalnego czy krajowego – są szeregowymi członkami
związku i chcą jednego – żyć w kraju wolnym, ale
także wolnym od tych patologii, o który upominali
się w 1980 roku.
Mam nadzieję, że 25 października nastąpi ten
przełom, ale kolejna władza – ktokolwiek ją będzie
dzierżył – powinna wiedzieć, że to jest ostatnie 5 lat,
też dla nas, dla „Solidarności”, aby na 40. rocznicę
Związku powiedzieć: Tak, wykonaliśmy testament
tych ludzi, tych bohaterów z 1980 roku. Jest ich
coraz mniej. Jak ich spotykam, to mówią, bo to
jest moje życzenie i moje marzenie, żeby ono się
spełniło, bo o tym żeśmy marzyli, a dzisiaj jest tak
jak jest. Także dziękuję bardzo Wam wszystkim,
Wojtku dziękuję za zaproszenie. Dzisiaj w kościele
widziałem ten przepiękny sztandar – replikę sztandaru, na którym są gdańskie krzyże, krzyże, o których
mówiłem wcześniej, bo przecież tam zamordowano
stoczniowców w 1970 roku. Dlatego chciałbym aby
także miał związek tutaj w Małopolsce drugą naszą
symboliczną pamiątkę, jaką jest sala BHP, bo przecież
tam jest duch „Solidarności” w Gdańsku i w kościele
Świętej Brygidy – w naszej Bazylice „Solidarności”.
Dlatego chciałbym Ci przekazać szklaną replikę sali
BHP i podziękować za zaproszenie. Dziękuję wam
bardzo. Szczęść wam Boże. Dziękuję!
Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Notowała: Anna Łazarz
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Proszę was,
abyście byli zgodni
Polacy byli potrzebni Europie i Stanom Zjednoczonym, by się bić o wolność,
a gdy zrobili swoje, to ich sprzedano
sowietom. Alianci okupację hitlerowską
zamienili w Polsce na sowiecką. A pozostawiwszy nasz naród w milczeniu, przyglądali się mordowaniu najdzielniejszych
z polskiej ziemi.
Jednak wartości wyniesione z domu
rodzinnego, ukształtowane na wierze
w Boga i autentycznym patriotyzmie nie
pozwoliły zniszczyć godności Polaka.
Na płaszczyźnie wiary, odnajdując
swoją tożsamość, ciągle dążył do wolności, choćby za cenę cierpienia i ofiary
ze swego życia. Dlatego też, gdy rozległ
się głos Jana Pawła II w Rzymie „Nie
lękajcie się!”, przybycie jego do swojej
Ojczyzny i wypowiedziane słowa ożywiały ducha Narodu. W Mogile mówił: „Tam,
gdzie stawia się krzyż, powstaje znak,
że dotarła już Dobra Nowina o zbawieniu
człowieka przez Miłość.
Tam, gdzie stawia się krzyż, powstaje znak, że rozpoczyna się ewangelizacja.” A na Jasnej Górze: „Tutaj zawsze
byliśmy wolni!” oraz: „Trzeba przykładać
ucho do tego świętego miejsca, aby czuć,
jak bije serce narodu w Sercu Matki”,
oraz to z Placu Zwycięstwa „i wołam,
ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan
Paweł II papież, wołam z całej głębi tego
tysiąclecia, wołam w przeddzień święta
Zesłania, wołam wraz z wami wszystki-

wrzesień 2015

mi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi
Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej
Ziemi!”.
Wołanie to nie pozostało daremne.
Duch Narodu ożywił ludzi pracy, dodał odwagi, zjednoczył, pozwolił poczuć jedność
i zbudować wspólnotę na wartościach
wiary w Boga, na trudnej drodze obrony
godności i wartości polskiego robotnika
poprzez strajki w zakładach pracy.
Wartości: odwaga, pragnienie wolności, poczucie wspólnej odpowiedzialności
za siebie, zakład pracy i Ojczyznę. Pod
zawieszonym w zakładzie pracy krzyżem, przy obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej, a na bramie zakładu zawieszonym zdjęcia Jana Pawła II rodziła się
idea, której nadano imię „Solidarność”.
Wypełniona radością i entuzjazmem,
chociaż lękająca się jeszcze o to, co bę-
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ks. Władysław Palmowski

Kazanie ks.
Władysława
Palmowskiego
skierowane do
uczestników mszy
św. za Ojczyznę
i „Solidarność”
w Wieliczce
5 września 2015 r.
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dzie jutro. Jednoczyła i ukazywała siłę światu, niosąc
zarzewie wolności innym narodom w imię miłości
odkrytej na modlitwie, u kratek konfesjonałów i na
kartach Ewangelii. Dlatego, chociaż próbowano ją
ukrzyżować, ona jednak powstała poprzez ofiarę
i cierpienia wielu, a nawet za cenę krwi wsiąkniętej
w bruki zakładów pracy czy naszych ulic. Jak powiedział prorok, „będą walczyć przeciw tobie, ale
nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą”.
Odrodzona jak Feniks z popiołów stała się siłą odrodzenia Narodu.
Wiele jej dzieci wyszło z jej domu, by budować
nowe jutro, ale też wielu zapomniało o napominaniu
św. Pawła „w imię Chrystusa proszę was, abyście
byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów; byście
byli jednego ducha i jednej myśli.” Zdobyli władzę,
zrobili kariery, dobrze się urządzili, ale szkoda, że
szybko zapomnieli o wartościach i ideałach, które im
to pozwoliły.
„Solidarność” wypłynęła z jedności między ludźmi i z Bogiem. Dlatego też każdy, kto tę jedność
próbuje zniszczyć, musi mieć na uwadze, że niszczy
etos, który pozwala nam zachować wartości i wiarę
jako fundamenty Narodu Polskiego.
Wielokrotnie już sprzedawano nasz Naród dla
prywatnych korzyści. I dziś jest to realizowane przez
wielu. Sprzedali ideały „Solidarności” i sprzedadzą
Naród, bo już dawno sprzedali swoją godność i wolność.
Dlatego 35 lat – Drogi Bracie i Siostro to dużo,
ale i mała cząsteczka czasu. Popatrzmy na siebie.
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Co zyskałeś? Może niewiele. Może masz poczucie
bycia niezauważonym, niedocenionym, niewiele zarabiającym. Ale zachowałeś swoją wartość, godność
i poczucie bycia człowiekiem. Możesz dziś popatrzeć
każdemu w oczy i nie musisz się wstydzić swoich słów
czy decyzji. Popatrzcie na te sztandary, znak wielkości
i mocy idei, która odmieniła oblicze Europy. Znak
dumy Narodu Polskiego i ludzi pracy. Znak braterstwa
i nowych czasów.
Dlatego pragnę Wam powtórzyć słowa Chrystusa dziś wypowiedziane, byście je zapamiętali: „Wy
jesteście solą dla ziemi. Wy jesteście światłem świata. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi,
aby widzieli wasze ideały, dobre uczynki i chwalili
Ojca waszego, który jest w niebie.” Niech etos miłości zawarty w „Solidarności” poprzez Wasze życie
z radością dociera do każdego człowieka. Nie lękajcie
się! Nie jesteście sami. Bóg kocha naprawdę każdego z Was, przeogromną swoją miłością miłosierną.
Szczęść Wam Boże!

INFORMACYJNY

Nr 10-11 (707-708)

Jubileusz
Zasłużeni dla Małopolskiej „Solidarności”

Podczas Uroczystego Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego po
raz pierwszy wręczono tytuły i statuetki „Zasłużony
NSZZ Solidarność Regionu Małopolskiego”. Otrzymało
je 35 osób.
W dn. 28 marca br. Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” ustanowił tytuł „Zasłużony dla NSZZ Solidarność Regionu Małopolskiego”
dla uczczenia osób, które oddały wybitne zasługi w
rozwoju i w promowaniu ideałów „Solidarności”. W
roku jubileuszu XXXV-lecia powstania Związku kapituła
tytułu przyznała je 35 osobom. Wśród wyróżnionych
znaleźli się przedstawiciele duchowieństwa na czele
księdzem kardynałem Franciszkiem Macharskim. Tytuły otrzymali również księża, którzy wspierali „So-

lidarność”: ks. Józef Dobosz z Dębicy, ks. Tadeusz
Isakowicz-Zaleski z Krakowa, ks. Stanisław Dudka
z Tarnowa, ks. Władysław Palmowski z Morawicy
i ks. Ignacy Piwowarski, przez wiele lat proboszcza
parafii w Bereście.
Część tytułów została przyznana pośmiertnie.
W ten sposób przypomniano zasługi Wojciecha Kotarby, Barbary Niemiec i Ireny Ślusarczyk.
Tytuły i specjalnie przygotowane przez rzeźbiarza Michała Batkiewicza statuetki, przedstawiające
krzyże gdańskie wręczali wyróżnionym przewodniczący Małopolskiej „Solidarności” Wojciech Grzeszek
i Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Piotr Duda.
Adam Gliksman

Lista osób uhonorowanych tytułem „Zasłużony dla Małopolskiej Solidarności”
Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski
Bugno Marek
Chmielewski Stanisław
Dedo Andrzej
ks. Dobosz Józef
Dobek Edward
ks. Dudka Stanisław
Filipiak Ewa
Gil Mieczysław
Grzeszek Wojciech
ks. Isakowicz-Zaleski Tadeusz
Kielian Władysław
Kotarba Wojciech
Kubowicz Stefan
Kubrak Kazimierz
Krasnodębski Karol
Kurnik Stanisław
Lach Adam
Lachowicz Jerzy
Markowski Stanisław
Niemiec Barbara
Obrochta Władysława
Opyd Bronisław

wrzesień 2015
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Orzeł Jerzy
ks. Palmowski Władysław
Parda Janusz
ks. Piwowarski Ignacy
Sikora Andrzej
Ślusarczyk Irena
Smagowicz Jacek
Szczur Zdzisław
Szkaradek Andrzej
Warchoł Alojzy
Wiącek Jan
Wojciechowski Teofil
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Wojciech Grzeszek

Marek Bugno

Stanisław C

Ewa Filipiak

Mieczysław Gil

ks. Tadeusz Isa

Karol Krasnodębski

Stanisław Kurnik

Zdzisław Szczur

Janusz Parda
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Chmielewski

akowicz-Zaleski

Lach

Edward Dobek

ks. Stanisław Dutka

Władysław Kielian

Kazimierz Kubrak

Bronisław Opyd

ks. Władysław Palmowski

Andrzej Szkaradek

wrzesień 2015

Jan Wiącek
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Jubileusz
Adam Gliksman

Setki osób wzięły
udział w „Lekcji
śpiewania
z Solidarnością”
w niedzielę, 13
września br. Na
Placu Szczepańskim
przez półtorej
godziny śpiewano
najbardziej znane
utwory muzyczne
związane
i tworzące historię
„Solidarności”.
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Lekcja śpiewania
z „SolidarnościĄ”
Tradycje krakowskich „Lekcji Śpiewania” sięgają 2002 r., gdy po raz pierwszy
z okazji Święta Niepodległości zorganizowano niezwykły koncert, w którym to nie
artyści, ale publiczność odgrywała główną
rolę, wykonując utwory. W niedzielę, 13
września br. z inicjatywy Małopolskiej
„Solidarności” oraz Stowarzyszenia Sieć
Solidarności zorganizowano kolejną już
lekcję śpiewania – tym razem – poświęconą „Solidarności”. Licznie zebranych na
Placu Szczepańskim powitali w imieniu organizatorów przewodniczący Małopolskiej
„Solidarności” Wojciech Grzeszek i prezes
Stowarzyszenia Sieć Solidarności – Edward
E. Nowak.
Koncert, w którym wzięli udział artyści
kabaretu „Loch Camelot”, znakomicie poprowadzili dyrektor kabaretu Kazimierz Madej oraz dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki
Waldemar Domański, przedstawiając historię poszczególnych utworów, okoliczności
ich wykonywania i wiele innych opowieści
i dykteryjek, które ubarwiły występ.

SERWIS

Później artyści zaczęli intonować kolejne utwory, a publiczność zgromadzona na
Placu Szczepańskim – obok siedziby Małopolskiej „Solidarności” – usłyszała m.in.
„Pieśń konfederatów barskich”, „Balladę
o Janku Wiśniewskim”, „Żeby Polska była
Polską”, „Boże nasz”, czy „Białe tango”.
Jak zwykle wiele ożywienia wniosła „Zielona Wrona”, do wykonania której na scenę
zaproszono kilku uczestników koncertu.
Z wielką mocą popłynął ze scen refren
„Solidarności góralskiej”: „Solidarność nie
zginie w góralskiej dziedzinie / nie ty będziesz nom górolom harnasiował”.
Następnie przyszła pora na słynną
„L’Estaca”, którą w oryginalnej wersji
katalońskiej wykonała Jaga Wrońska,
a zaraz potem zebrani wspólnie wykonali
zainspirowane tą pieśnią „Mury” ze słowami Jacka Kaczmarskiego. Podczas koncertu
wykonano także krótki, ale wielce wymowny utwór Przemysława Gintrowskiego „Gdy
tak siedzimy”. Najgłośniej tego popołudnia
zabrzmiał jednak hymn „Solidarności”
– „Solidarni nasz jest ten dzień” Stanisława Markowskiego i Jerzego Narbutta,
odśpiewany przez wszystkich zebranych.
Po nim Loch Camelot zaśpiewał „Nie pytaj
o Polskę” Grzegorza Ciechowskiego.
Na koniec koncertu zabrzmiała „Wolność” Marka Grechuty, kończąca się słowami: „A wolność – to królestwo dobrych
słów / Mądrych myśli, pięknych snów, to
wiara w ludzi. / Wolność – ją wymyślił dla
nas Bóg. / Aby człowiek wreszcie mógł
w niebie się zbudzić.
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Jubileusz
Specjalnie z myślą o uczestnikach koncertu organizatorzy wydali „Śpiewnik”, w którym obok tekstów
wszystkich utworów wykonanych podczas lekcji, znalazły się ciekawostki związane z historią „Solidarności”,
a także liczne fotografie z lat osiemdziesiątych. Śpiewniki
były bezpłatnie rozdawane zebranym na Placu Szczepańskim.
Organizatorami koncertu były Region Małopolski
NSZZ „Solidarność”, Stowarzyszenie Sieć Solidarności, Biblioteka Piosenki Polskiej, Kabaret Loch Camelot
oraz Gmina Miejska Kraków. Patronat Honorowy nad
koncertem objął Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

wrzesień 2015
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Aktualności
Danuta Kądziołka

29 sierpnia br.
rozpoczęły się
w Gdańsku
obchody 35.
rocznicy podpisania
porozumień
sierpniowych. Nie
zabrakło tam także
nas – licznej grupy
związkowców
z Tarnowa.

20

„Solidarność
pokoleń” w Gdańsku
To bardzo ważne dla nas święto. Nie
tylko dlatego, że przypomina przełomowy
rok 80. i wszystkie późniejsze koleje losu.
Daje nam możliwość ponownego poszukiwania odpowiedzi na niegasnące pytania:
dokąd zmierzamy, czy przypadkiem w wirze codziennych wydarzeń i przeciwności
nie zboczyliśmy z drogi wytyczonej trzydzieści pięć lat temu, czy we wszechogarniającym nasze społeczeństwo poczuciu
beznadziei udało się nam uchronić ducha
niezłomnego. Te pytania były szczególnie
ważne w ostatnio minionych latach, kiedy
tak bardzo trudno było prowadzić działalność, upominać się o realizację zasad
sprawiedliwości i społecznego solidaryzmu. Kiedy ignorowano nas i upokarzano,
a ideały „Solidarności” starano się wtłoczyć
w glebę i zadeptać.
Ta rocznica była bardziej radosna
niż poprzednie. Rozbłysła na nowo iskra
nadziei i rozświetla coraz szersze kręgi. Pomimo, że doskonale rozumiemy, iż droga
jeszcze daleka, dziś zyskujemy nową wiarą
w nowe, lepsze czasy. Wiemy, że nie ma
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pewności, czy tym razem się uda, ale wiemy też, że rośnie szansa na dokończenie
tego dzieła, które przed laty tak pięknie
zapoczątkowano. Mamy świadomość, że
droga będzie jeszcze długa, wyczerpująca
i najeżona przeszkodami, lecz skoro nie
ugięliśmy się dotąd, wytrwamy niezłomnie
i na nowym etapie.
Zwiedziliśmy Europejskie Centrum Solidarności, uczestniczyliśmy w manifestacji
na Placu Solidarności. Wraz z innymi delegacjami złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem
Trzech Krzyży, a potem otwarto historyczna
bramę stoczni i tłum wszedł do środka.
Rozpoczął się popołudniowy festyn rodzinny, na którym związkowcy wraz ze swoimi
bliskimi bawili się radośnie. W rytm muzyki
w wykonaniu renomowanych zespołów i
solistów śpiewali i tańczyli razem i młodzi
i starzy. W atmosferze radości też rośnie
solidarność. W godzinach wieczornych
braliśmy udział w dwóch zapierających
dech koncertach. Te godziny pozostawią
wszystkim niezatarte wrażenia. Najpierw
wystąpiła plejada gwiazd śpiewających
o naszym narodzie i jego etosie na tle
wręcz baśniowej scenografii, potem odbył
się fantastyczny koncert Chrisa de Burgha.
Zwieńczeniem obchodów tego dnia, akcentującym radosną atmosferę był piękny
pokaz sztucznych ogni.
Uskrzydleni udaliśmy się w drogę
powrotną, zachowując niezatarte wspomnienia. Zostawiliśmy jednak w Gdańsku
przedstawiciela – szefa naszego Oddziału, Romualda Jewułę, który miał zaszczyt
uczestniczyć w poniedziałkowych, podniosłych uroczystościach.
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31 sierpnia, w samą rocznice podpisania Porozumień, o godz. 12:00, rozpoczęła się w Bazylice św.
Brygidy w Gdańsku uroczysta Msza św. Pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Metropolity Gdańskiego
Sławoja Leszka Głódzia z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- Andrzeja Dudy. Podniosłość nabożeństwa podkreślała oprawa muzyczna w wykonaniu Capelli
Gedanensis oraz Orkiestry Reprezentacyjne Marynarki
Wojennej, a las pocztów sztandarowych z całej Polski
świadczył o tym, jak ważna była to uroczystość dla
„Solidarności”. Zrządzenie losu sprawiło, że znamienna
w tym dniu była nawet czytana Ewangelia, zawierająca
m.in. słowa: „Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały
się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął,
bo na skale był utwierdzony”. Do tych właśnie słów
odwołał się w swej homilii ksiądz arcybiskup, mówiąc
że „Jest taki dom w krajobrazie polskiej Ojczyzny. Dom
Solidarności”. Arcybiskup przypomniał, że 35 lat temu,
na Wybrzeżu, rozpoczęła się budowa nowej Polski, a
wicher wolności i nadziei ukazał jakby na nowo wartość
i godność ludzkiej pracy. Ten wicher walki o prawdę i
sprawiedliwość w życiu wspólnot stąd powiał dalej, do
narodów Europy Środkowo-Wschodniej i „otworzył bramy
wolności”. Dlatego tego dnia modlono się z wdzięcznością za współtwórców „wielkiego wiana dobra, sensu,
odpowiedzialności i miłości, jakie Solidarność wniosła do
polskiej wspólnoty państwa i narodu”. Dalej padły słowa
skierowane bezpośrednio do naszej Organizacji: „Wasz
Związek, który wyrósł z potrzeby naprawiania stosunków pracy w ojczyźnie, przywrócenia pracy jej godności i
znaczenia, ujmował te zadania w duchu chrześcijańskiej
nauki społecznej i Magisterium Kościoła. […] nie jest
to bowiem korporacja tych, którzy wyłącznie troszczą
się o swych członków-ludzi pracy. W jej polu widzenia
znajdują się również ludzie wydziedziczeni, bezrobotni
i słabi „wyrzucani na margines życia”. Padło jeszcze
wiele ważkich słów ze strony Księdza Arcybiskupa, który
zawsze był wielkim wsparciem i ostoją dla „Solidarności”. Nie zabrakło m.in. przypomnienia że 21 Postulatów
Gdańskich, to „…dla Solidarności wciąż niezamknięta
karta, której nie sposób zdeponować w muzealnym zaciszu”, a „[…] jeśli jest taka potrzeba, Solidarność staje
się głosem na trwogę”. Kazanie kończyły życzenia:
„Niech dalej Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność, będzie – jak to ujął św. Jan Paweł
II – stróżem sprawiedliwości społecznej i środowiskiem
wrzesień 2015
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bratniej miłości. Niech dalej umacnia, ku górze wznosi
ściany domu Solidarności, budowanego na skale wiary,
miłości ojczyzny, troski o kształt polskiej pracy”.
Ksiądz Arcybiskup powtórzył słowa, którymi zagrzewał nas do wytrwałej walki w trudnych okolicznościach
już w 2009 r. Wzywał, by „Solidarność” nie zwijała
sztandarów. Misja nie została zakończona – jeszcze
nie czas.
Po zakończeniu mszy św. jej uczestnicy, prowadzeni przez poczty sztandarowe przeszli w uroczystym
pochodzie pod historyczną Bramę Nr 2 Stoczni Gdańskiej
gdzie złożono wieńce i kwiaty. Złożyli je między innymi
Przewodniczący Komisji Krajowej, Prezydent RP Andrzej
Duda, Jarosław Kaczyński wraz z Martą Kaczyńską i Beatą Szydło, a także przedstawiciele Zarządów Regionów
i Organizacji Związkowych „ Solidarności” z całego kraju.
Następnie w Sali BHP odbyła się oficjalna część obchodów. Do zebranych na sali przemówili Przewodniczący
Piotr Duda oraz Prezydent RP Andrzej Duda. W swoim
wystąpieniu Prezydent RP podkreślił rolę „Solidarności”
i dodał, iż do hasła nie ma wolności bez „Solidarności”
należy dodać jeszcze jedno, bardzo ważne i aktualne,
że nie ma przyszłości bez „Solidarności”.
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Aktualności
Grażyna Święs

31 sierpnia br.
obchodzono
w Nowym Sączu
jubileusz 35. rocznicy
powstania NSZZ
„Solidarność”.
Uroczystości
rozpoczęła msza
święta w intencji
Ojczyzny i NSZZ
„Solidarność”
odprawiona
w kościele pw. Matki
Bożej Niepokalanej
w Nowym Sączu,
świątyni szczególnej
dla „Solidarności”.
Wydanie zezwolenia
na budowę kościoła
na osiedlu Millenium
było bowiem jednym
z postulatów
strajkującej załogi
sądeckiego WPK
w 1980 r.
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35-lecie powstania
„S” w Nowym Sączu
Nabożeństwo koncelebrowali: ks.
Kazimierz Markowicz – proboszcz Parafii
Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu, ks. dr Jerzy Jurkiewicz – proboszcz
Parafii św. Małgorzaty oraz ks. dr Antoni
Koterla – proboszcz Parafii Matki Bożej
Bolesnej w Nowym Sączu. W wygłoszonej
homilii ks. Kazimierz Markowicz podkreślał, że trzeba bronić wartości, o które
walczyła „Solidarność”. Zwrócił również
uwagę na potrzebę ciągłego kształtowania sumień.
Po zakończonej eucharystii uczestnicy przemaszerowali pod Pomnik „Solidarności”. Po wysłuchaniu hymnu państwowego, w okolicznościowym wystąpieniu
kierownik sądeckiego oddziału Krzysztof
Kotowicz przypomniał, że powstanie
NSZZ „Solidarność” 35 lat temu było
zwieńczeniem zrywu Polaków do wolności i niepodległości, „a zanim do tego
doszło historię naznaczyły dramatyczne
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wydarzenia roku 1956, następnie 1968,
1970, 1976 i 1980. Powstanie „Solidarności” i jej ideały były jak najbardziej
słuszne, wiele postulatów jest aktualnych
do dziś, a to znaczy, że „Solidarność”
jest wciąż potrzebna. Wspomnę chociażby
o postulatach obniżenia wieku emerytalnego, wolności tworzenia wolnych i niezależnych związków zawodowych a także
wolnych sobót. Dziś wielu pracowników
pracuje nawet w niedzielę, zamiast pójść
do kościoła i spędzić ten czas z rodziną”
– mówił Krzysztof Kotowicz. „Należy
pamiętać i oddać hołd tym, którzy tworzyli „Solidarność”. Wielu przepłaciło to
zdrowiem, a nawet życiem. Oczywiście
przez nasz związek przewinęło się wielu agentów, tajnych współpracowników
i karierowiczów. To prawda, ale zapewniam, że o wiele więcej w tym związku
było i wciąż jest wspaniałych ludzi, ludzi
„Solidarności”, pamiętających o ideałach
i wartościach. Ludzi, którzy nie szczędzą
swojego czasu i energii, aby pomóc osobom uciskanym i będącym w potrzebie.
Dziś nie jest łatwo działać w związku
zawodowym, dlatego, aby mieć do tego
siłę oraz mądrość w podejmowaniu właściwych decyzji musimy wracać do wartości oraz ideałów „Solidarności” i na tych
wartościach budować przyszłość. O tych
wartościach trzeba przypominać, bo nic
nie jest dane raz na zawsze. Solidarność
to jeden i drugi, razem, nigdy osobno
– jak mówił Święty Jan Paweł II. „Soli-
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darność” nie zostawi drugiego człowieka w potrzebie,
„Solidarność” jest zawsze głosem uciśnionych i staje
w ich obronie. Nie ma przyzwolenia na lekceważenie
ludzi pracy przez rządzących. Niedopuszczalny jest
brak reakcji Ministra Skarbu Państwa na niezgodne
z prawem działania w przedsiębiorstwie mu podległym.
Brak szybkich i stanowczych decyzji jest ciężkim zaniedbaniem. Nie ma zgody na takie postępowanie!
Gromadzimy się w tym miejscu, by podziękować za 35
lat działalności Związku Zawodowego „Solidarność”,
również tu na ziemi sądeckiej, by oddać szacunek
twórcom tego związku i by przypomnieć o ideałach,
o które walczyli” – powiedział Krzysztof Kotowicz.
W imieniu parlamentarzystów głos zabrał senator
Stanisław Kogut, który wyraził podziękowanie za 35
lat działalności związku i przypomniał o aktualności
postulatów Sierpnia 1980 r.
Następnie dla uczczenia pamięci o tych, którzy
tworzyli „Solidarność” i którzy poświęcili zdrowie,
a nawet życie w walce z komunistycznym reżimem,
złożono kwiaty pod Pomnikiem Solidarności. Kwiaty
składali m.in. dawni i obecni działacze „Solidarności”
na czele z wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu Ma-
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łopolskiego Henrykiem Łabędziem i Andrzejem Szkaradkiem, delegacja MK Pracowników Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu i MK Pracowników Oświaty
i Wychowania Miasta i Gminy Grybów, parlamentarzyści: senator Stanisław Kogut, posłowie – Piotr Naimski,
Arkadiusz Mularczyk i Andrzej Romanek, prezydent
miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak i radni miasta
Nowego Sącza z przewodniczącą Rady Miasta Bożeną
Jawor, starosta nowosądecki Marek Pławiak i radni powiatu nowosądeckiego, członek zarządu województwa
małopolskiego Leszek Zegzda, przedstawiciele NSZZ RI
„Solidarność” z przewodniczącym Rady Wojewódzkiej
Janem Dudą. Uroczystość pod Pomnikiem zakończyła
się odśpiewaniem hymnu „Solidarności”.
Zarówno we mszy świętej jak i w tej części uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe: miasta
Nowego Sącza, organizacji związkowych – Newag
S.A., PKP Cargo S.A., PKP PLK S.A., Nadleśnictwo
Stary Sącz, MK Pracowników Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu, Fabryki Maszyn „Glinik” S.A.
w Gorlicach oraz NSZZ RI „Solidarność”.
Druga część obchodów odbywała się w sali konferencyjnej w Miasteczku Galicyjskim, gdzie licznie
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zgromadzili się m.in. członkowie Związku z terenu
sądeckiego Oddziału „Solidarności”, internowani
i więzieni za walkę z komunistyczną władzą, parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu miasta
Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego. Obecny
był także dr Krzysztof Pawłowski, pierwszy senator
„Solidarności” w 1989 r., Honorowy Obywatel miasta
Nowego Sącza. Po powitaniu przez Krzysztofa Kotowicza uczestników uroczystości i krótkim wystąpieniu
gospodarza obiektu dyrektora Muzeum Okręgowego
w Nowym Sączu Roberta Ślusarka, zespół muzyczny
„Po wieczerzy” z Łużnej, przedstawił program słowno-muzyczny przedstawiający historię „Solidarności”.
Piosenki Jacka Kaczmarskiego, barda „Solidarności”
w wykonaniu zespołu spotkały się z dużym aplauzem
zebranych.
Krzysztof Kotowicz przypomniał najważniejsze
wydarzenia z 35-letniego okresu historii nowosądeckiej
„Solidarności”, począwszy od pierwszego strajku pracowników WPK końcem sierpnia 1980 r., aż do dnia
dzisiejszego, podkreślając, iż „Solidarność” była i jest
wciąż bardzo potrzebna”.
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Następnie, w imieniu członków sądeckiej „Solidarności” wręczył Andrzejowi Szkaradkowi grawerton jako wyraz podziękowania za godną, aktywną
i pełną zaangażowania pracę na rzecz Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”
i jego członków oraz za budowanie i pielęgnowanie
ideałów „Solidarności” na Ziemi Sądeckiej. Dyplomy
uznania za godne reprezentowanie związku podczas
uroczystości związkowych i patriotycznych otrzymały
poczty sztandarowe organizacji związkowych: SGL
Carbon Polska S.A., Newag S.A., PKP Cargo S.A., PKP
PLK S.A., MK Pracowników Oświaty i Wychowania
w Nowym Sączu i Nadleśnictwo Stary Sącz.
Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego Henryk Łabędź wręczył przedstawicielom
organizacji związkowych okolicznościowe medale
i dyplomy. Życzenia i gratulacje z okazji jubileuszu
złożyli w krótkich wystąpieniach posłowie Arkadiusz
Mularczyk i Andrzej Romanek oraz przewodnicząca
Rady Miasta Nowego Sącza Bożena Jawor.
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XXXV rocznica powstania NSZZ „Solidarność” w Małopolsce
Program wydarzeń – październik, listopad 2015 r.
9 października

Nowy Sącz
godz. 15:00 Turniej piłkarski z udziałem kolegów z Muzeów Słowackich, MCK Sokół w Nowym
Sączu i MPC w Nowym Sączu – boisko przy Szkole Podstawowej Nr 20.
godz. 18:00 Wręczenie medali oraz biesiada przy muzyce, Miasteczko Galicyjskie, ul. Lwowska
226 w Nowym Sączu.

18 października

Chrzanów
godz. 16:00 Uroczysta msza św. w kościele pw. św. Mikołaja w Chrzanowie; po mszy św.
spotkanie z komisjami zakładowymi.

18 października

Miechów
godz. 13:00 Uroczysta msza św. w kościele pw. Grobu Bożego w Miechowie.
godz. 14:00 Otwarcie wystawy pt. „35 lat „Solidarności” na Ziemi Miechowskiej” w Muzeum
Ziemi Miechowskiej.

15 listopada

Wadowice
godz. 10:30 Msza św. w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryji Panny w Wadowicach; po
mszy św. spotkanie z komisjami zakładowymi w Wadowickim Centrum Kultury.
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Tadeusz Szumlański

35-lecie „s”
w Grupie Azoty SA

24 września
w Mościckim
Centrum Kultury
odbyło się Uroczyste
Walne Zebranie
Delegatów w 35.
rocznicę powstania
NSZZ „Solidarność”
w Grupie Azoty
S.A. w TarnowieMościcach.

Poprzedziła go msza święta, którą
w Mościckim kościele odprawili duszpasterz świata pracy ks. Stanisław Dutka
i proboszcz tutejszej parafii ks. Jacek Nowak.
Następnie delegaci oraz zaproszeni
goście, a wśród nich: zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej Tadeusz Majchrowicz, przewodniczący Zarządu Regionu
Małopolskiego Wojciech Grzeszek, poseł na
sejm RP Józef Rojek, ks. Stanisław Dutka,
ks. Jacek Nowak, przewodniczący SPCH
Mirosław Miara, wiceprezydent miasta
Tarnowa Piotr Augustyński, przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Koprowski,
wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny
Grupy Azoty S.A. Witold Szczypiński,
członek Zarządu Grupy Azoty S.A. Artur
Kopeć, zastępca przewodniczącego ZRM
Henryk Łabędź, przewodniczący Oddziału
Nr 2 Tarnów Romuald Jewuła, członkowie Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.
Zbigniew Paprocki, Robert Kapka, Tomasz
Klikowicz, Antoni Barwacz – były pre-
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zes ZAT, wiceprezes Zarządu SKOK im.
E. Kwiatkowskiego Stanisław Mikuła, przewodniczący Rady Nadzorczej SKOK im.
E. Kwiatkowskiego Krzysztof Grzeszczuk
oraz koledzy związkowcy z Puław Andrzej
Jacyna – przewodniczący i jego zastępcy
Roman Góra i Piotr Śliwa.
Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego, głos zabrał
prowadzący WZD przewodniczący Komisji
Przedsiębiorstwa Tadeusz Szumlański,
który powitał zaproszonych gości, a następnie odczytał nazwiska zmarłych działaczy członków Komitetu Założycielskiego
i poprosił o uczczenie ich pamięci minutą
ciszy. Potem głos zabrali zaproszeni goście
– poseł RP Józef Rojek, wiceprezydent m.
Tarnowa Piotr Augustyński i przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Koprowski. Po
wystąpieniach gości głos zabrał przewodniczący Komisji Przedsiębiorstwa Tadeusz
Szumlański, który w swoim wystąpieniu
przedstawił krótką historię powstania
związku w Zakładach Azotowych. Na ko-
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niec swojego wystąpienia powiedział: „Dzisiaj żyjemy
w innej rzeczywistości, niewątpliwie w wolnym kraju,
członku Unii Europejskiej lecz niewolnym od różnych
patologii, szczególnie patologii społecznej a pracownicy
dzisiaj poprzez nieludzką pracę, umowy śmieciowe,
zatrudnienie poprzez umowy o niskich standardach są
wykorzystywani. Dlatego też nasza misja i wszystko to,
o co walczyli nasi koledzy nie zostało zakończone”.
Kończąc, na ręce Andrzeja Sikory złożył podziękowanie członkom Komitetu Założycielskiego za ich
odwagę i upór w tworzeniu związku i poprosił o zabranie
głosu.
Długoletni szef „Solidarności” Zakładów Azotowych
Andrzej Sikora rozpoczął swoje wystąpienie cytatem z
wiersza z Ballady o trzęsących się portkach Konstantego
I. Gałczyńskiego „Gdy wieje wiatr historii, ludziom jak
pięknym ptakom rosną skrzydła, natomiast trzęsą się
portki pętakom”. I powiał wiatr historii – kontynuował
– wywołany przez Papieża Polaka św. Jana Pawła II,
gdy na Placu Zwycięstwa w Warszawie w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski wypowiedział te słowa: „Niech
zstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. I urosły nam skrzydła i przestaliśmy się lękać i dostrzegliśmy,
że istnieją dobro, prawda i piękno, a zza nich wychyla
się wolność upragniona i tak długo wyczekiwana. Tak
rodziła się „Solidarność” w naszej ojczyźnie, tak rodziła
się tutaj w naszych zakładach. To dzięki Wam, Waszej
odwadze, determinacji i odzyskanemu poczuciu godności
możliwe było powstanie „Solidarności”. Byliśmy małą
jej cząstką, ale jak ważną, bo gdyby nie one i tysiące
podobnych nie zrodziłaby się „Solidarność” dziesięciomilionowa” – mówił.
W dalszej części swojego wystąpienia przedstawił
historię Związku aż do stanu wojennego, wspominając
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jego powstanie, pierwsze rozmowy, protesty, rejestrację,
przyłączenie do struktur regionalnych, pierwsze wybory
władz ale także ciężką i żmudną pracę związkową.
Bezpośrednio po wystąpieniu Andrzeja Sikory z rąk
Tadeusza Majchrowicza i Wojciecha Grzeszka zasłużeni
działacze Związku otrzymali okolicznościowe dyplomy
i pamiątkowe upominki. Andrzej Sikora został uhonorowany statuetką oraz tytułem „Zasłużony dla Małopolskiej Solidarności”, pamiątkowe dyplomy otrzymali:
Józef Boryczko, Eugeniusz Bednarczyk, Jerzy Wróbel,
Anna Lorenowicz, Krystyna Motylińska Wróbel, Antoni
Lis, Stefan Sakłak, Stanisław Ligęza, Wiesław Książek,
Leszek Kokoszka, Stanisław Dulian, Adam Bednarz,
Jerzy Sosin, Józef Syrek, Alojzy Gwizdała, Krzysztof
Grzeszczuk, Stanisław Mikuła, Kazimierz Bogacz i Roman Nowak.
Wśród uhonorowanych znalazł się również obecny
przewodniczący Komisji Przedsiębiorstwa Tadeusz Szumlański, który z rąk Tadeusza Majchrowicza i Wojciecha
Grzeszka otrzymał pamiątkowe medale oraz podziękowanie za dotychczasową pracę związkową.
Po odśpiewaniu hymnu „Solidarności” zakończono
Uroczyste Walne Zebranie Delegatów. Ostatnim punktem
WZD była projekcja filmu pt. „Apartament”.
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Ostatnie tygodnie przyniosły wiele spotkań
przedstawicieli Małopolskiej „Solidarności” z zagranicznymi delegacjami związkowymi oraz studentami.

Wizyty młodych prawników z Niemiec
W lipcu i sierpniu w siedzibie Małopolskiej „Solidarności” gościliśmy dwie grupy młodych prawników
z Niemiec, którzy w ramach aplikacji odbywali wizyty
studyjne w Polsce. Jednym z obszarów ich zainteresowania była sytuacja związków zawodowych i zagadnienia związane z prawem pracy i sytuacją społeczną
w Polsce. W dn. 20 lipca br. z grupą pracowników
Sądu Regionalnego w Duisburgu spotkali się Karolina
Gorczyca i Witold Witkowski, a w dn. 12 sierpnia br.
z grupą z Regionalnego Sądu z Wuppertalu spotkali
się Witold Witkowski i Adam Gliksman.
majlech

Wizyta Norwegów

W dn. 27 sierpnia br. w siedzibie Małopolskiej
„Solidarności” gościło 28 przedstawicieli Zarządu
norweskiego związku zawodowego Fagforbundet regionu Akershus, którego stolicą jest Oslo.
Podczas trzydniowego pobytu w Krakowie goście
z Norwegii zwiedzali miasto i poznawali jego historię,
a także odbyli posiedzenie zarządu oraz spotkali się
z Adamem Gliksmanem, który przybliżył im historię
„Solidarności” i opowiedział o dzisiejszych działaniach
związku. Gości z Norwegii szczególnie interesowała
walka „S” o podwyższenie płacy minimalnej oraz
o zmianę obecnego systemu emerytalnego w Polsce.
majlech
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Wyjazdowe szkolenie
Na przełomie sierpnia i września br. w Krakowie
gościła grupa niemieckich pracowników, których pobyt
zorganizował związek zawodowy „Verdi”. Co ciekawe, w Niemczech pracownicy administracji, ale również osoby zatrudnione w różnego rodzaju instytucjach
i większych firmach mają prawo do tzw. „Bildungsurlaub”, czyli do urlopu dokształcającego. W trakcie tego
urlopu pracownicy mogą uczestniczyć np. w seminariach poświęconych sprawom społeczno-politycznym,
ekologii lub ochronie zdrowia. Wymiar tego urlopu
wynosi maksymalnie dwa razy po pięć dni roboczych
w roku i jest on pokrywany przez pracodawcę, natomiast
sam koszt seminarium i wyjazdu obciąża pracowników.
Organizatorami tego rodzaju wyjazdów są najczęściej związki zawodowe, a zwłaszcza specjalne ich
agendy, zajmujące się szkoleniami. Pobyt w Krakowie zorganizował dla pracowników z Dolnej Saksonii
w imieniu związku zawodowego „Verdi”, skupiającego
głównie pracowników służ publicznych, Bildungswerk
w Hannowerze.
W programie wyjazdu znalazła się m.in. tematyka związana z historią „Solidarności” i sytuacją
pracowników we współczesnej Polsce na przykładzie
Nowej Huty. W tym celu – w historycznej sali posiedzeń Komisji Robotniczej Hutników w dn. 4 września
– uczestnicy seminarium spotkali się z przedstawicielami KRH – Krzysztofem Stypułą, Stanisławem
Lebiestem i z Krzysztofem Pfisterem oraz Adamem
Gliksmanem z Zarządu Regionu.
Podczas niemal dwugodzinnego spotkania padło
wiele pytań dotyczących sytuacji krakowskiej huty

INFORMACYJNY

Nr 10-11 (707-708)

Współpraca międzynarodowa
i hutnictwa, zarobków w Polsce, problemów w zrzeszaniu pracowników, wpływu związków zawodowych
na decyzje pracodawców, sytuacji młodych pracowników na rynku pracy, itd. Uczestnicy seminarium
byli niezmiernie zadowoleni z uzyskanej wiedzy, za
co gorącymi brawami podziękowali przedstawicielom „Solidarności”. Dla gości z Niemiec szczególne,
sentymentalne znaczenie miały również podarowane przez hutniczą „Solidarność” znaczki, długopisy
i proporczyki z logo związku, który wielu uczestników
spotkaniu aktywnie wspierało w l. 80. XX w.

Wizyta z Korei Południowej

majlech

W dn. 7 września br. w siedzibie Małopolskiej
„Solidarności” gościła czterdziestoosobowa delegacja
Koreańskiej Federacji Związków Zawodowych z prowincji Gyeongsang oraz przedstawicieli Ministerstwa
Pracy i Zatrudnienia. Podczas spotkania z Adamem
Gliksmanem goście z Korei Południowej poznali hi-

storię i bieżące działania „Solidarności”. Dla gości
z Azji szczególnie interesujące były kwestie związane z dialogiem społecznym w Polsce i zagadnienia
dotyczące organizowania pracowników. Porównanie
sytuacji w Polsce i w Korei pokazuje, że w ostatnich
latach związki zawodowe w Korei osiągnęły bardzo
dobrą pozycję negocjacyjną, na co duży wpływ miało
wzmocnienie ich roli w prowadzeniu dialogu społecznego na poziomie krajowym.
majlech

Norwegowie o oświacie i służbie zdrowia

W dniu 10 września br. odbyło się spotkanie
przedstawicieli Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” z Sekcji Oświaty oraz Służby Zdrowia z jedenawrzesień 2015
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stoma członkami norweskiego związku zawodowego
Fagforbundet z miejscowości Lorenskog. Spotkanie
miało charakter informacyjny, a wzięły w nim udział
z Oświaty Katarzyna Ryblewska-Marewicz, zastępca
przewodniczącej i Joanna Woch, rzecznik prasowy
Sekcji Oświaty oraz Danuta Kądziołka, przewodnicząca
Sekcji Służby Zdrowia. Na wstępie podkreślono, że
nasz Związek obchodzi jubileusz 35-lecia powstania.
Wskazano też rolę „Solidarności” w odbudowie wolnego państwa oraz zwrócono uwagę na chrześcijańskie
korzenie związku oraz rolę jego patrona ks. Jerzego
Popiełuszki.
W trakcie spotkania Katarzyna Ryblewska-Marewicz przedstawiła charakterystykę ustroju szkolnego
w Polsce, podstawowe źródło finansowania edukacji poprzez subwencję oświatową oraz jej udział
w wydatkach publicznych. W wypowiedzi podkreśliła,
że niskie i niewystarczające nakłady finansowe na
oświatę publiczną są źródłem pogłębiającej się zapaści
w systemie kształcenia, permanentnego niedoinwestowania bazy dydaktycznej oraz niskich płac w tym
sektorze. K. Ryblewska-Marewicz podkreśliła również
brak dialogu społecznego przy wprowadzaniu istotnych
zmian w systemie kształcenia, mając na uwadze brak
konstruktywnych rozmów na temat obniżenia wieku
szkolnego dzieci, które spowodowało niezadowolenie
rodziców i było przyczyną rozwoju ruchu społecznego
„Ratujmy sześciolatki i inne dzieci również”.
Danuta Kądziołka przedstawiła z kolei sposób funkcjonowania i finansowania służby zdrowia
w naszym kraju oraz procent PKB, jaki jest na nią przeznaczany. Zwróciła uwagę na to, że do „Solidarności”
należą przedstawiciele wszystkich grup pracowników
służby zdrowia od lekarzy po personel pomocniczy.
Oprócz tego wskazała problemy, z którymi boryka
się służba zdrowia.
W trakcie spotkania związkowcy z Norwegii
zadawali wiele pytań. Szczególnie interesowały ich
płace w służbie zdrowia, które Danusia szczegółowo
wyjaśniła i przeliczyła na korony norweskie. Mówiąc
o problemach polskiej służby zdrowia D. Kądziołka
zwróciła uwagę na problem starzenia się personelu
INFORMACYJNY
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medycznego – zwłaszcza lekarzy oraz małej liczby
pielęgniarek przypadających statystycznie na pacjentów.
Podczas rozmowy oraz po naszych odpowiedziach
na zadawane pytania Norwegowie podsumowali, że
zwłaszcza w służbie zdrowia problemy są podobne.
Spotkanie trwało ok. 90 minut i przebiegało w miłej
atmosferze przy aromatycznej, zielonej herbacie.
Fagforbundet (Norweski Związek Pracowników
Komunalnych i Ogólnych) to norweski związek zawodowy, zrzeszający ok. 346 tys. członków i należący
do Norweskiej Konfederacji Związków Zawodowych
(LO).

Serbia

Joanna Woch, Katarzyna Ryblewska-Marewicz

W dn. 11 września br. w siedzibie Małopolskiej
„Solidarności” gościli przedstawiciele związków zawodowych działających w Rudarskim Basenie Kolubara,
jednej z największych serbskich firm zajmujących
się wydobyciem węgla oraz metalurgią. Firma ma
także olbrzymie znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Serbii, stanowiąc zaplecze dla Elektroprivreda Srbije. Reprezentanci związków na czele
z przewodniczącym Branislavem Markovicem pochodzili m.in. z Lazarevaca, Kostolaca oraz z Kosowa.
Podczas wizyty w Krakowie goście z Serbii spotkali
się z przewodniczącym Małopolskiej „S” Wojciechem
Grzeszkiem, wiceprzewodniczącym Jerzym Smołą oraz Adamem Gliksmanem. Podczas spotkania
rozmawiano o historii „Solidarności”, problemach
przemysłu energetycznego i wydobywczego w Polsce oraz o możliwej współpracy między związkami.
Serbskie związki zawodowe od kilku lat utrzymują
dobre kontakty z „Solidarnością” oświatową z Nowego Sącza. Jak podkreśla Maria Zielińska-Gorzula,
wzajemne relacje dają okazję do wymiany poglądów
i zawiązywania przyjaźni, które – zwłaszcza wobec
pomocy, jaką dwa lata temu po powodzi, która nawiedziła Serbię – okazali członkowie „Solidarności”,
z pewnością przetrwają i będą nadal wzmacniane.

Opiekun kolejarzy
Poseł Andrzej Adamczyk jest dobrze znany
krakowskim kolejarzom. W obronie ich interesów
i miejsc pracy pisze listy do ministerstw, występuje
z interpelacjami, pojawia się na akcjach protestacyjnych związkowców, a przede wszystkim próbuje
powstrzymać bezsensowną prywatyzację kolejnych
działów polskich kolei. Nic więc dziwnego, że nawet
nie zawsze przyjazny mu lewicowy tygodnik „Polityka” przyznał mu w ubiegłym roku tytuł „Najbardziej
pracowitego posła w polskim Sejmie”. W tym roku tygodnik ten zmienił formułę konkursu i poseł Adamczyk
znalazł się w gronie „Najlepszych Posłów VII kadencji
Sejmu RP”, a oceny te wystawiali wszyscy dziennikarze akredytowani przy polskim parlamencie.
Poseł Andrzej Adamczyk jest z nami we wszystkich trudnych sytuacjach, jakie spotykają kolejarzy
– mówi Henryk Sikora, przewodniczący małopolskiej
Regionalnej Sekcji Kolejarzy. Pomaga nam ratować
nasze miejsca pracy, wspiera, pojawia się na naszych
pikietach, jak choćby ostatnio w czasie protestu przeciwko likwidacji centrali PKP Cargo i przeniesienia jej
do Katowic. Ale wiem, że występuje także w wielu
innych sprawach ważnych dla województwa, jak miejsca pracy w tych kilku kopalniach węgla kamiennego,
jakie zostały jeszcze w Małopolsce.
Podobnie pozytywne głosy można usłyszeć wśród
działaczy związkowych w krakowskim oddziale hut
AlcelorMittal, gdzie zagrożonych było ok. 6 tys. miejsc
pracy.
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Z Regionu
Dziś poseł Andrzej Adamczyk kandyduje ponownie do parlamentu. Czy ci wszyscy, którzy zawdzięczają mu pomoc i różnorodne starania poprą go
w tych wyborach?
Adam Zyzman

Protest pracowników ZUS w Warszawie

Dnia 04 września 2015 r. w Warszawie przed
Kancelarią Prezesa Rady Ministrów manifestowało
około 1000 uczestników- pracowników Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, aby wyrazić swój protest
i niezadowolenie w kwestiach płacowych i złych warunków pracy.
Organizatorem manifestacji była NSZZ „Solidarność” działająca przy ZUS, która zgromadziła w tym
dniu swoich członków z całej Polski, ale także do
protestu dołączyli się pracownicy ZUS niezrzeszeni
w związkach zawodowych.
Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
realizują powierzone przez rząd zadania związane
z ubezpieczeniami społecznymi, ich praca niestety
przez społeczeństwo odbierana jest negatywnie. Pracownicy ZUS jednak na to nie mają wpływu: składki
są zbyt wysokie a świadczenia niskie.
Różnorodność i wielość zmian zachodzących
w ZUS przerosła możliwości pracowników. Odnotowuje
się przypadki „wypalenia zawodowego”, zwolnień
lekarskich, których przyczyną jest stres w pracy.
Pracownicy ZUS od wielu lat nie otrzymują godziwego wynagrodzenia za pracę, którą
wykonują. Nie są
w stanie utrzymać
swoich rodzin. Niskie zarobki ograniczają też dostęp do
edukacji i ochrony
zdrowia.
Wobec takich
zdarzeń NSZZ „Solidarność” nie może
przejść obojętnie!
Pozostali prawrzesień 2015
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cownicy, nie mogący wziąć udziału w manifestacji,
pozostając przy stanowiskach pracy swoje niezadowolenie wyrazili poprzez ubiór w tym dniu w kolorze
czarnym oraz wysłanie listu do pani premier.
Ogólnopolski protest miał na celu przedstawienie
złej sytuacji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Wołanie do osób kierujących instytucją pozostaje jednak bez odzewu!
Przewodniczący KO NSZZ ,,Solidarność”
Stanisław Szabla

Akcja Protestacyjna pod KPRM trwa

22 września br. w samo południe rozpoczęła się
akcja protestacyjna SK Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Urzędem Rady Ministrów.
Przyjechało około 200 strażaków z Lubelskiego, Podkarpacia, Łódzkiego, Małopolski. Zbudowane
zostało „miasteczko” a na noc zostało 75 strażaków. Strażacy domagają się waloryzacji funduszu
wynagrodzeń za lata 2008-2014, pokrycia z budżetu
Państwa kosztów związanych z nową regulacją w PSP
związaną z wysługą lat i wzrostu stawki za służbę
w godzinach nocnych. Strona Rządowa milczy.
Sekretariat Służb Publicznych
Do sprawy wrócimy w kolejnym numerze Serwisu.
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