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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 wszystkich rodzajów paliw na stacjach Orlen
i Bliska w całej Polsce zaoszczędzimy 8 gr
na stacjach Orlen i 5 gr na stacjach Bliska
na każdym litrze paliwa. Koszt karty to
jednorazowy wydatek 10 zł.
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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Dzień Solidarności i Wolności
Nie oddamy Sierpnia!

W czwartek, 31 sierpnia br. w całym regionie Małopolskim obchodziliśmy Dzień Solidarności i Wolności, przypominając o 37. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych
i narodzinach „Solidarności”. Nie zabrakło spotkań, modlitwy i wspomnień osób, które już od nas odeszły.

Nowa Huta
W czwartkowe przedpołudnie w Nowej Hucie spotkali
się uczestnicy wydarzeń sprzed 37 lat. Złożeniem kwiatów
pod tablicą Komisji Robotniczej Hutników na bramie dawnej
Huty im. Lenina rozpoczęły się obchody 37. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Krakowie.
Pod pomnikiem „Solidarności” przy Placu Centralnym
Wojciech Grzeszek, przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” przypomniał, że „walka
o powstanie „Solidarności”, o jej istnienie często wiązała
się z ryzykiem utraty pracy, zdrowia, a nawet życia.” Po
tradycyjnym złożeniu wiązanek kwiatów pod pomnikiem
„Solidarności”, zebrani odśpiewali hymn „Solidarności”.
Uroczystościom w Nowej Hucie towarzyszył szwadron honorowy Ułanów Małopolskich.
(ama)

Kraków
Tego dnia „Solidarności” nie mogło również zabraknąć
przy tablicy „Nie oddamy Sierpnia” na krakowskim Rynku,
gdzie m.in. Zarząd Regionu Małopolskiej „Solidarności”
złożył biało-czerwoną wiązankę.

wrzesień 2017
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Po południu metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski koncelebrował uroczystą mszę świętą w Katedrze
Wawelskiej, na którą licznie przybyli związkowcy z całego
Regionu Małopolskiego. Ilość pocztów sztandarowych robiła
imponujące wrażenie. Związkowcy, byli opozycjoniści, przyjaciele i zaproszeni goście dziękowali za dar „Solidarności”
i za Kościół w naszej ojczyźnie.
W homilii skierowanej do związkowców z NSZZ „Solidarność” i działaczy opozycji abp Marek Jędraszewski
przywołał wydarzenia sierpnia 1980 roku: „Ożywał kraj,
zrzucając to, co jak rak toczyło serca i umysły ludzi, to, co
stawało się niemalże tkanką codziennego postępowania.
I co tak trafnie wyraził kardynał Wojtyła w swojej książce
z 1969 roku „Osoba i czyn”, kreśląc obraz tzw. postaw
nieautentycznych – konformizmu i uniku. Przecież zdecydowana większość Polaków wiedziała: to, co się dzieje
w naszym kraju jest złe, ale jakże wielu wybierało właśnie
konformizm, pozorną zgodę na to, co było, na tą szarą
codzienność przenikniętą kłamstwem i moralną zgnilizną,
a co jakiś czas przerażającą, okrutną przemocą” – wspominał czasy PRL-u hierarcha dodając, że powszechną wówczas
postawą był także „unik”. „Przyjęcie postawy takiej, jakby
zła nie było lub wewnętrznej emigracji. Ale wszyscy wiedzieliśmy – to jest rak, który toczył polską duszę.”
Metropolita krakowski przypomniał genezę „Solidarności”: „To było coś nowego, co fascynowało, to dawało
poczucie dobra, które zaczęło wreszcie łączyć. To dawało
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Dzień Solidarności i Wolności
poczucie, że spełniają się prorocze
słowa modlitwy Jana Pawła II zanoszone do Boga rok wcześniej na
Placu Zwycięstwa, w czerwcu 1979
roku: „Niech zstąpi Duch Twój, niech
zstąpi Duch Twój i przemieni oblicze
tej ziemi” – mówił.
Arcybiskup Jędraszewski,
powołując się na nauczanie Jana
Pawła II, wskazał na konieczność
sprzeciwu wobec współczesnych
form wyzysku i krzywdy w imię
pieniądza i zysku ekonomicznego,
nawiązał do prawa ludzi pracy do
wolnej niedzieli i możliwości wyboru czasu przejścia na emeryturę.
Metropolita prosił związkowców o czujność, by nie zdradzili tej
międzyludzkiej solidarności, która
wyrastała niekiedy z gorzkich doświadczeń minionych lat: „Bo zdajemy sobie sprawę także z tego, że byli ludzie, którzy na
Solidarności zrobili karierę, w jakiejś mierze zdradzając tych,
którzy stanowili o autentycznej sile Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Jakże boleśnie
przyjmowaliśmy te filmy z Magdalenki, które oby stały się
przestrogą przed możliwą zdradą tych, którzy najbardziej
cierpieli i tych, którzy zostali odtrąceni i zapomniani.
Po mszy świętej związkowcy, poczty sztandarowe oraz
delegacje władz państwowych i samorządowych i zaproszeni
goście przeszli z Wawelu pod Krzyż Katyński, gdzie po modlitwie zainaugurowanej przez duszpasterza „Solidarności”
z Dębicy ks. prałata Józefa Dobosza nastąpiła dalsza część
uroczystości. Przewodniczący Wojciech Grzeszek zwrócił się
do zebranych z podziękowaniem za wieloletnie spotkania
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w tym miejscu. Zwrócił uwagę,
że zmiany 37 lat temu zapoczątkowała właśnie „Solidarność”,
przedstawiając 21. postulatów,
które są aktualne do dziś, chociaż niektóre są podnoszone jako
niewłaściwe – kiedyś walczyliśmy
o wolne soboty, a dziś o wolne
niedziele. Nadmienił, że jesteśmy
w takim momencie historycznym,
że dążenie do Polski suwerennej,
mówiącej własnym głosem ma
w końcu szansę na realizację.
Wojewoda Małopolski Piotr
Ćwik odczytał pismo skierowane do
uczestników obchodów przez Prezes Rady Ministrów Beatę Szydło,
która napisała m.in. „Porozumienia
Sierpniowe to niezbywalny element
dziedzictwa polskiej wolności. Niepodległa Rzeczpospolita także dziś
potrzebuje sprawiedliwości społecznej, szacunku wobec każdego człowieka i godnej pracy, potrzebuje respektowania
prawa naszego narodu do samostanowienia. Wciąż mamy
obowiązek na nowo urzeczywistniać te wartości, za które
w sierpniu 1980 r. wielu zapłaciło wysoką cenę”. Następnie
uczestnicy po odśpiewaniu hymnu „Solidarności” złożyli
wiązanki kwiatów i zapalili znicze.
Agnieszka Masłowska

Kraków
W dniach 30-31 sierpnia br. w ramach Akcji Krwiodawstwa Pierwszego Klubu Honorowych Dawców Krwi Cracovia
Pasy i Małopolskiej „Solidarności” na Małym Rynku można
było oddać krew dla potrzebujących.
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Dzień Solidarności i Wolności
List skierowany przez Prezes Rady Ministrów
Beatę Szydło do uczestników uroczystości
rocznicowych w Krakowie, 31 sierpnia 2017 r.
Szanowni Państwo!
Porozumienia sierpniowe to jeden z kamieni milowych naszych zmagań o wolność, które doprowadziły Polskę do upadku
komunizmu, a Europę do zniesienia podziałów i zjednoczenia.
Przyczyniły się do tego, że słowo „Solidarność”, rozumiane
dziś na całym świecie bez konieczności przekładu, pozostanie
symbolem pokojowego dążenia Polaków do suwerenności.
Trzydzieści siedem lat temu w sierpniu 1980 roku fala
strajków uświadomiła komunistycznej władzy siłę naszego
narodu. Ukazała odwagę Polaków w obronie podstawowych
wartości: prawa narodów do wolności, sprawiedliwości społecznej, godności ludzkiej pracy. Na Wybrzeżu, w Stoczni Gdańskiej,
gdzie wciąż żyła pamięć krwawo stłumionych protestów Grudnia
`70, w dwudziestu jeden postulatach wystosowanych przez
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, skupiły się bunt wobec
komunistycznej dyktatury i wolnościowe nadzieje Polaków.
Wśród postulatów znalazł się ten pierwszy i, jak pokazała
historia, najważniejszy – powstanie NSZZ „Solidarność”, jedynej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej
organizacji związkowej.
Dziś składamy hołd bohaterom tamtych sierpniowych
dni. Wyrażamy naszą wdzięczność i głęboki szacunek wobec
ludzi, którzy nie wahali się podjąć ryzyka w imię godności
i prawdy. Tutaj, w Krakowie, pamiętamy także o małopolskim
rozdziale powołania niezależnych związków zawodowych. Nie
zapominamy o strajkujących w Przedsiębiorstwie Budownictwa
Energetycznego „Elbud”, w Hucie im. Lenina, o głodujących
w kościele „Arka Pana”, o pracownikach Biblioteki Jagiellońskiej
i krakowskiej komunikacji miejskiej oraz wielu innych, często
bezimiennych bohaterach, których postawa przesądziła o jedności i skuteczności sierpniowego protestu. Bogatsi o historyczne
doświadczenia wiemy, że siła zjednoczonej, wówczas blisko
dziesięciomilionowej „Solidarności” zdołała przetrwać represje
stanu wojennego i doprowadzić Polskę do bezkrwawego zwycięstwa nad komunizmem.
Porozumienia Sierpniowe to niezbywalny element dziedzictwa polskiej wolności. Niepodległa Rzeczpospolita także
dziś potrzebuje sprawiedliwości społecznej, szacunku wobec
każdego człowieka i godnej pracy, potrzebuje respektowania
prawa naszego narodu do samostanowienia. Wciąż mamy
obowiązek na nowo urzeczywistniać te wartości, za które
w sierpniu 1980 roku wielu zapłaciło wysoką cenę.
Łączę wyrazy szacunku
Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów
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Gorlice
W Gorlicach, w niedzielę 27 sierpnia br. obchodzono
37. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych.
Tradycyjnie członkowie i sympatycy „Solidarności”,
osoby internowane oraz przedstawiciele samorządów wzięli
udział w uroczystej mszy św. w Bazylice Mniejszej NNMP
w Gorlicach, która została odprawiona w intencji Ojczyzny
i NSZZ „Solidarność”. Mszę świętą odprawił ks. dziekan
Stanisław Ruszel, który również wygłosił okolicznościowe
kazanie. Stwierdził, że „Solidarność” przetrwała 37 lat,
ponieważ u jej podstaw stało poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności wynikające ze zgodności poglądów oraz
dążeń, gdyż u jej podstaw stał Bóg. Nie było strajku bez
kapłana. Ludzie Solidarności żyli z Bogiem i tak jest do
dziś. Chociaż Związek przeżywa pewne transformacje, idea
nadal jest jedna. Nie możemy o tych wartościach zapominać.
Ważne, by tymi zasadami kierować się w życiu codziennym.
Apelował o solidarność międzyludzką, o wzajemne wspieranie się, szacunek, budowanie mostów a nie murów. Przypomniał o obowiązkach katolika i chrześcijanina, o modlitwie
i praktyce katolickiej. Podkreślił, że bez Chrystusa nie ma
przyszłości. Europa zachodnia odrzuciła Chrystusa i zbiera
teraz żniwo w postaci ataków terrorystycznych.
Po mszy św. uczestnicy na czele z pocztami sztandarowymi KM NSZZ „Solidarność” Glinik, Duszpasterstwa Ludzi
Pracy oraz Miasta Gorlice przeszli na cmentarz parafialny,
gdzie złożono okolicznościowe wiązanki pod tablicą upamiętniającą bł. ks. Popiełuszkę – patrona „Solidarności”.
Symboliczne wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele
„Solidarności”, Starosta Powiatu Gorlickiego z Przewodniczącym Rady Powiatu Gorlickiego, zastępca Burmistrza
Miasta Gorlice z Przewodniczącym Rady Miasta, poseł
Barbara Bartuś, przedstawiciel poseł Elżbiety Zielińskiej,
radni miejscy.
Prowadzący uroczystość Krzysztof Kotowicz przypomniał powstanie i działalność „Solidarności” na terenie
Ziemi Gorlickiej. Podziękował wszystkim działaczom na-

INFORMACYJNY

5

Dzień Solidarności i Wolności

szego Związku, tym dawnym i tym obecnym za pracę.
Szczególne podziękowania Kierownik Oddziału skierował na
ręce księdza dziekana Ruszela dla wszystkich proboszczów
parafii w Gorlicach oraz innych księży, którzy przez te 37 lat
współpracowali i wspierali „Solidarność” Ziemi Gorlickiej.
W swym przemówieniu przypomniał kilka ważnych,
pozytywnych spraw, które dzięki zaangażowaniu „Solidarności” udało się w ostatnich latach wprowadzić, takie jak
np. przywrócenie wieku emerytalnego.
Zwrócił uwagę, że przed „Solidarnością”, ale przede
wszystkim przed rządzącymi naszym krajem stoją do realizacji kolejne zadania jak: stworzenie warunków do powrotu
Polaków z zagranicy czy zmianę sposobu naliczania wysokości emerytur, bo obecny system jest krzywdzący i wiele
osób w wieku emerytalnym może być petentami ośrodków
opieki społecznej. Wspomniał także o wchodzącej w życie
ustawie przyznającej osobom represjonowanym dodatki za
działalność związkową.
Joanna Brach

Bochnia
31 sierpnia br., w 37. rocznicę podpisania Porozumień Gdańskich, które były finałem polskiego Sierpnia’80,
w kościele pw. św. Jana Nepomucena w Bochni odbyły się
okolicznościowe uroczystości, przygotowane przez bocheńską „Solidarność”.
Rozpoczęły się one od mszy św. koncelebrowanej pod
przewodnictwem proboszcza parafii, ks. Kazimierza Kapci,
który wygłosił także homilię. Przypominając w niej pamiętny
zryw polskich robotników, którzy zastrajkowali nie tylko
w imię postulatów ekonomicznych, ale upomnieli się także
o odnowę moralną narodu (co, jak pamiętamy, skończyło
się stanem wojennym) nawiązał do obecnej sytuacji, gdy
znów próby naprawy kraju są nieprzychylnie przyjmowane
przez różne ośrodki w kraju i zagranicą.
Po zakończeniu mszy św. jej uczestnicy wyszli na
plac przed kościołem, by u stóp pomnika św. Jana Pawła II
pomodlić się i za Jego pośrednictwem powierzyć Bogu nasze
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polskie sprawy. Po modlitwie do zebranych przemówił Teofil
Wojciechowski, który przypomniał tło strajków sierpniowych.
Ostatnią częścią uroczystości, która zgromadziła około setki
osób, w tym poczty sztandarowe „Solidarności” i ZZ Hutników, było składanie kwiatów u stóp pomnika. Złożyły je
delegacje władz miejskich, „Solidarności”, Stowarzyszenia
„Civitas Christiana” oraz asystenci posłów: Józefy SzczurekŻelazko i Włodzimierza Bernackiego.
Dziękując wszystkim za przybycie główna organizator uroczystości, koordynator bocheńskiej „Solidarności”,
Agnieszka Morawiec zaprosiła zebranych do wzięcia udziału
w kolejnych uroczystościach, organizowanych przez Związek.
AM
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Swojczany
W dniu 27 sierpnia 2017 r. w pierwszą rocznicę
odsłonięcia w Swojczanach pomnika Biuletynu Małopolskiej
Solidarności odbyły się obchody 37. rocznicy podpisania
Porozumień Sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Delegaturze Miechów. Obchody rozpoczęła msza święta za
Ojczyznę w kościele pod wezwaniem Świętego Idziego
w Tczycy, odprawiona przez proboszcza Marka Lutego.
We mszy uczestniczyli redaktorzy, drukarze i kolporterzy
drukowanej w stanie wojennym prasy podziemnej i ich
najbliżsi: Romana Niewczas, Leszek Dulba, Adam Troszok,
Stefan Patyk, Grzegorz Siudyła, Jan Kusak, oraz Wojciech
Grzeszek – przewodniczący małopolskiej Solidarności. Po
mszy wymienieni wyżej wraz z Barbarą Słaboń i członkowie
Solidarności modlili się przy grobie Józefa Słabonia – więźnia stanu wojennego z Tczycy, więzionego za próbę zorganizowania strajku w Charsznickiej Odlewni Żeliwa 13 grudnia
1980 roku. Następnie odbyło się spotkanie pod pomnikiem
Biuletynu Małopolskiego Solidarności przy domu państwa
Zofii i Mieczysława Sudelskich w Swojczanach.
Wróciły wspomnienia tamtych lat. Jan Kusak przypomniał, jak płacz córki – wtedy małej dziewczynki, uratował
go od aresztowania przy dostarczaniu papieru do drukarni
podczas kontroli milicyjnej samochodu, którym przewoził
papier. Stefan Patyk podkreślał profesjonalizm organiza-
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torów podziemnej drukarni Bogdana Niewczasa i Leszka
Dulby. Żadna z grup: redaktorów, drukarzy i kolporterów
w tamtym czasie nie znała się nawzajem. Wpadka jednego
z nich nie groziła aresztowaniem innych, po prostu nie
wiedzieli o sobie. Najważniejsza konstatacja wszystkich
zebranych pod Pomnikiem to: nie daliśmy się złapać. Zofia
Sudelska przypomniała o druku pierwszego Biuletynu, gdy
nie zasłonięto okien – druk odbywał się nocą – i nazajutrz
sąsiad zapytał: „czemu w nocy u Was świeciło się światło”.
Przy druku następnych Biuletynów tego błędu już nie popełniliśmy. Leszek Dulba widział, jak aresztowano Andrzeja
Gołasia – późniejszego prezydenta Stołecznego Miasta
Krakowa i pomyślał w tamtym momencie: nic na niego
nie mają, niewiele wiedzą, a my tu skutecznie działamy
– miałem satysfakcję. Organizatorami drukarni byli naukowcy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Organizatorem
tegorocznych obchodów było Biuro Oddziału Nr 3 NSZZ
„Solidarność” w Miechowie.
Czesław Gamrat
Uczestnicy spotkania pod Pomnikiem: od lewej stoją
Maria Szopa, Wojciech Grzeszek, uczniowie Szkoły Podstawowej w Swojczanach i Charsznicy, Jerzy Kuchna, Krystyna Gamrat, Halina Pietrzyk, Anna Nowak, Dorota Misiek,
Mieczysław Sudelski, Adam Troszok, Romana Niewczas,
Leszek Dulba, Stefan Patyk, Jan Kusak, Grzegorz Siudyła,
fot. Czesław Gamrat.
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Dzień Solidarności i Wolności
Nowy Sącz
31 sierpnia br. w Nowym Sączu obchodzono 37.
rocznicę podpisania w Gdańsku Porozumień Sierpniowych
i powstania NSZZ „Solidarność”. Uroczystości rozpoczęła
msza św. w intencji Ojczyzny i „Solidarności”, odprawiona w Kościele Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. Koncelebrze przewodniczył ks. Kazimierz Markowicz
– proboszcz Parafii Matki Bożej Niepokalanej, który wygłosił
również homilię.
Po zakończonej Eucharystii uczestnicy przemaszerowali
pod Pomnik Solidarności, gdzie zgromadzili się internowani
i więzieni działacze sądeckiej „Solidarności”, parlamentarzyści, władze samorządowe miasta i powiatu, radni miejscy
i powiatowi, byli i obecni działacze „Solidarności” oraz
mieszkańcy miasta Nowego Sącza.
Po wysłuchaniu hymnu państwowego, w okolicznościowym przemówieniu kierownik sądeckiego Oddziału Krzysztof
Kotowicz przypomniał historię Porozumień Sierpniowych. To
już 37 lat jak narodziła się „Solidarność”, ale jej narodzenie
poprzedziły wydarzenia zrywów robotniczych 1956, 1968,
1970, czy 1976 roku, zrywów bolesnych, okupionych
wieloma śmiertelnymi ofiarami. To wszystko wydarzyło się
zanim doszło do podpisania porozumień sierpniowych, które
pozwoliły nam na legalne założenie NSZZ „Solidarność”,
pierwszego w Polsce wolnego związku zawodowego, niezależnego od partii politycznych. Te wydarzenia przyćmiła
komuna wprowadzając stan wojenny. Wówczas znęcano się,
mordowano wielu działaczy „Solidarności”, szczególną ofiarę poniósł ksiądz Jerzy Popiełuszko. Mimo to „Solidarność”
ciągle istniała, ale jakby powtórnie odrodziła się w 1989
roku. (...) Cały czas „Solidarność” walczy, cały czas ma
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te same wartości i ideały, postulaty z sierpnia 1981 roku,
które są nadal aktualne. „Solidarność” przez te wszystkie
lata stara się być skuteczna w walce o sprawy pracownicze
i społeczne. Droga nam jest Ojczyzna, Kościół Katolicki
– powiedział Krzysztof Kotowicz. Przewodniczący Oddziału
przypomniał także, iż jednym z postulatów strajkującej
załogi MPK w 1980 r. było wydanie zezwolenia na budowę
kościoła na osiedlu Millenium. Dlatego też kościół ten jest
nam szczególnie bliski – mówił Krzysztof Kotowicz.
Głos zabierali także: Zastępca Prezydenta Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż, poseł na Sejm RP Jan Duda oraz senator
Stanisław Kogut. Wiceprezydent Jerzy Gwiżdż podkreślił,
jak wielką rolę odegrały Porozumienia Sierpniowe w historii
całego Narodu Polskiego: Chcę powiedzieć, że im jestem
starszy, tym bardziej w sercu noszę „Solidarność”, ale nie
z sentymentu, ale ze zrozumienia, po co powstała i co
Polska, jak i cała Europa tej „Solidarności” zawdzięcza.
Ktoś kiedyś pięknie powiedział, że „Solidarność” nie mówiła
językiem interesu, ale interesem praw, a prawa odnoszą
się do człowieka. „Solidarność” powstała po to byśmy
mogli z tej pełni praw korzystać. Problem
jest tylko w tym, czy potrafimy z tej pełni
praw korzystać 37 lat po podpisaniu Porozumień Sierpniowych. To jest pytanie,
na które musimy sobie odpowiedzieć my
tutaj stojący, ale także ta rzesza ludzi, którzy dzisiaj mówią różnie o „Solidarności”
i o ludziach „Solidarności”, ci których tutaj
nie ma. Kończąc powiedział: Cieszę się, że
spotykamy się w grupie tych osób, które
tę naszą sądecką „Solidarność” tworzyły i współtworzyły. Jesteśmy tutaj razem
i myślę, że tak długo pozostanie, bo póki
my żyjemy „Solidarność” nie zginie i mam
nadzieję, że to przesłanie wszyscy prze-
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kazujemy naszym dzieciom i wnukom. Nie ma polskiej
wolności bez „Solidarności”. Nie ma także tej sądeckiej
wolności i jedności bez „Solidarności”. Musimy sobie z tego
zdawać sprawę i będziemy robić wszystko, żeby wzmacniać
i umacniać solidarność i ten związek zawodowy, który jest
dobrą emanacją tego wielkiego narodowego solidarnościowego zrywu sprzed 37 lat.
Poseł Jan Duda mówił: Tak wielu, tak wiele zawdzięcza tak niewielu. Gdyby nie upór i praca związkowców,
to wiele w Polsce by się nie zmieniło. (...) Nie zgadzamy
się na to, aby nam ludziom „Solidarności” nasze święto
próbował organizować jakiś KOD, a pod jego parasolem
ludzie dawnych służb. Nie ma także naszej zgody na to,
aby Europa Zachodnia próbowała ustawiać Europę, której
jesteśmy pełnoprawnym członkiem od 1050 lat, aby groziła
nam palcem i udzielała lekcji.
Senator Stanisław Kogut podkreślił znaczenie powstania „Solidarności” przed 37 lat oraz wartości, o które „Solidarność” walczyła i które są nadal aktualne. Podczas uroczystości został także odczytany list Wiceministra Finansów
Wiesława Janczyka. Następnie, by uczcić pamięć tych, którzy
tworzyli „Solidarność”, którzy poświęcili zdrowie a nawet
życie w walce z komunistycznym reżimem, złożono kwiaty
pod Pomnikiem Solidarności. Kwiaty złożyli: internowani
i więzieni, przedstawiciele Oddziału NSZZ „Solidarność” na
czele z Andrzejem Szkaradkiem i Krzysztofem Kotowiczem,
parlamentarzyści – poseł Jan Duda, poseł Józef Leśniak i senator Stanisław Kogut, przedstawiciele biur poselskich posła
Piotra Naimskiego i Arkadiusza Mularczyka, przedstawiciele
władz miasta Nowego Sącza z wiceprezydentami Jerzym
Gwiżdżem i Wojciechem Piechem, przedstawiciele Rady
Miasta Nowego Sącza z przewodniczącą Bożeną Jawor,
przedstawiciele Zarządu i Rady Powiatu Nowosądeckiego
na czele z członkiem Zarządu Powiatu Marianem Rybą
oraz wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Janem Gomółką.
wrzesień 2017
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Wiązankę kwiatów w imieniu Wiceministra Finansów Wiesława Janczyka złożyli przedstawiciele Zarządu Miejskiego
Prawa i Sprawiedliwości.
Zarówno we mszy św., jak i w tej części uroczystości
wzięły udział poczty sztandarowe: miasta Nowego Sącza,
Organizacji Związkowych NSZZ „Solidarność” – Newag S.A.,
PKP Cargo S.A., Komisji Międzyzakładowej Pracowników
Oświaty i Wychowania oraz NSZZ RI „Solidarność”.
Na zakończenie zgromadzeni tradycyjnie odśpiewali
hymn „Solidarności”.
Grażyna Święs

Skawina
W Skawinie 37. rocznica powstania NSZZ „Solidarność” została uczczona uroczystą mszą św. w intencji Ojczyzny, która odbyła się w kościele pw. Miłosierdzia Bożego.
Homilię wygłosił zaprzyjaźniony ks. Włodzimierz Łukowicz,
który przypomniał postać księdza Adolfa Chojnackiego – kapłana zasłużonego dla skawińskiej „Solidarności”. We mszy
uczestniczyły poczty sztandarowe Organizacji Związkowej
NSZZ „Solidarność” Elektrowni Skawina, Międzyzakładowej
Organizacji Związkowej Pracowników Bahlsen, Lajkonik,
Grana i „Solidarności” Emerytów.
(ama)
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Agnieszka Masłowska

protesty
w obronie puszczy

4 lipca 2017 r.
przed Centrum
Kongresowym ICE
w Krakowie, gdzie
odbywała się
41. Sesja Komitetu
Światowego
Dziedzictwa UNESCO
w sprawie Puszczy
Białowieskiej
pikietowali leśnicy
z NSZZ
„Solidarność”.

Według Ministerstwa Środowiska
Puszcza Białowieska potrzebuje czynnej
ochrony, a pozostawienie chorych drzew
może doprowadzić do jej wyniszczenia.
Przeciwko tym argumentom protestują
ekolodzy.
Spór o Puszczę Białowieską „powstał
w wyniku poprzednich błędnych decyzji,
które spowodowały zmniejszenie wycinki
drzew w lasach gospodarczych puszczy
w momencie, gdy leśnicy stanęli wobec największej dotąd masowej gradacji kornika
drukarza, zabijającego całe drzewostany
świerkowe” – napisali w liście otwartym
do ministra środowiska Jana Szyszki wykładowcy z SGGW w Warszawie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, członkowie
Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz
przedstawiciele środowisk zajmujących się
naukami przyrodniczymi i leśnymi.
Leśnicy rozpoczęli walkę z kornikiem,
„wycinając świeżo zaatakowane drzewa
zgodnie z ogólnymi zaleceniami Komisji
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Europejskiej, przyjętymi w analogicznych
przypadkach po konsultacji z ministrem
środowiska”. Wycinka, która miała miejsce w lasach gospodarczych spowodowała protesty ekologów i środowisk z nimi
związanych.
Według opinii ekologów, kornik nie
jest plagą, która doprowadzi do zniszczenia
Puszczy, a istotną częścią bardzo złożonego
puszczańskiego ekosystemu. I naturalnym
procesem ewolucji lasu.
Polskie leśnictwo to 35 tys. świetnie
wykształconych ludzi, którzy wiedzą, w jaki
sposób gospodarować zasobami leśnymi
i to co w tej chwili mamy w Polsce, to
dzieło ich rąk. „Ci ludzie wiedzą co robią”
– podkreśla natomiast minister Szyszko.
„Aprobujemy działania ministra Szyszko w tej sprawie, jako leśnicy i jako Solidarność i z tego powodu byliśmy obecni na
pikiecie, którą zresztą sami zainicjowaliśmy
po wizycie w Puszczy. Widzieliśmy zanikające siedliska przyrodnicze, zamierające
drzewostany świerkowe” – mówił Józef
Bierowiec, przewodniczący Regionalnej
Sekcji Leśnictwa Małopolskiej „Solidarności”. „Nie zajmujemy się polityką a robotą.
Znamy się na swojej pracy, to nasz chleb
powszedni. Zostawcie decyzje o ochronie
puszczy fachowcom, posłuchajcie ludzi,
którzy tam żyją i pracują”.
„Jesteśmy przeciwni kłamstwom
ekologów na temat Puszczy Białowieskiej”
– komentował organizator pikiety Ryszard
Majdzik, przewodniczący Solidarności ‘80
w Małopolsce. W pikiecie wzięło udział
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wielu związkowców z „Solidarności” oraz przedstawiciele
Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego, w osobach
wiceprzewodniczących Adama Lacha i Jerzego Smoły.
Eksperci UNESCO przedstawili dokument, w którym
wyrazili „zaniepokojenie skalą wycinki i sugerują, że wycinka może mieć trwały negatywny wpływ na żyjące tam
gatunki.” W związku z tym Minister Szyszko zaprosił
członków Światowego Komitetu Dziedzictwa UNESCO do
złożenia wizyty w Puszczy Białowieskiej, gdzie będą mogli oni „przekonać się o istnieniu potrzeby prowadzenia
czynnej ochrony przed gradacją kornika drukarza, który
zagraża puszczańskim siedliskom”.
fot. Agnieszka Masłowska
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wychowywać a nie
przechowywać

Ich praca jest trudna
i odpowiedzialna,
nie mają żadnych
przywilejów,
są niedoceniane
i słabo opłacane.
Ostatnie zmiany,
które planowało
wprowadzić
Ministerstwo
Rodziny Pracy
i Polityki Społecznej
przelały czarę
goryczy. Dla
opiekunek żłobek
to nie przechowalnia,
postanowiły zatem
walczyć o godne
warunki dla siebie
i naszych dzieci.
Z Jadwigą Irzyk
i Martą Halek
rozmawia Agnieszka
Masłowska.

Pod koniec kwietnia MRPIPS skierowało do konsultacji projekt nowelizacji ustaw
związanych z systemami wsparcia rodziny.
W projekcie znalazły się propozycje zmian
w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3. Według zainteresowanych, czyli rodziców i opiekunów w żłobkach, zmiany te będą
zagrażały bezpieczeństwu i prawidłowemu
rozwojowi dzieci. Z tego powodu zdecydowali
się oni na protest w Warszawie, który odbył
się 13 maja 2017 r.
–– Dlaczego zdecydowałyście się wziąć
udział w majowym proteście w Warszawie?
–– Jadwiga Irzyk: Miałyśmy wrażenie, że
doszłyśmy do ściany. Prowadziliśmy
rozmowy z Ministerstwem 23 marca,
a 27 kwietnia ustawa została poddana
konsultacjom społecznym. Zaskoczono
nas gotowym projektem, z którym nie
możemy się zgodzić. Po marcowym spotkaniu naprawdę miałyśmy nadzieję, że
zostałyśmy wysłuchane i że warunki,
w których przebywają dzieci, nasze warunki pracy – że to zmieni się na lepsze.
–– Nie wyszło.
–– JI: Niestety. Wyszliśmy na ulicę, bo
chcieliśmy, żeby nas wreszcie zauważono i usłyszano. Wręczyliśmy wiceministrowi Marczukowi petycję, w której
napisaliśmy, że w nowym projekcie nie
zostały uwzględnione żadne z przedstawianych i uzasadnianych przez nas
postulatów. A zaproponowane zmiany są zamachem na bezpieczeństwo
małego dziecka i dowodzą, że osoby
odpowiedzialne za te zapisy, nie mają
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podstawowej wiedzy z zakresu rozwoju
dziecka oraz pracy w żłobku. Czuliśmy,
że zostaliśmy sami z problemem.
A rzecznik praw dziecka? Przecież
zareagował.
JI: Dopiero po proteście. I na tym
koniec. Wcześniej nie interesował się
problemem dzieci w żłobkach. Nie angażował się w tę sprawę, mimo że zwracaliśmy się do niego o pomoc, jeszcze
za poprzedniego rządu.
Które ze zmian proponowanych przez
rząd są dla was nie do zaakceptowania?
JI: Przede wszystkim zwiększenie ilości
dzieci przypisanych opiekunce do 10,
określenia maksymalnej ilości dzieci
w grupie na trzydzieścioro dzieci oraz
likwidacja drugiego pomieszczenia dla
dzieci.
A kwestie finansowe? Zarabiacie
przecież niewiele w porównaniu
z grupami o podobnym charakterze
pracy, czy o tym też rozmawiałyście
w ministerstwie?
Marta Halek: Była o tym wzmianka, ale
to nie był priorytet! Nie pojechałyśmy
tam, żeby nam podniesiono zarobki, ale
po to, żebyśmy mogły godnie i normalnie wykonywać swoje obowiązki. Bo nie
da się dobrze i efektywnie pracować,
gdy w grupie jest tyle dzieci. Każdy
rodzic chce, żeby jego dziecko zostało
„zaopiekowane” jak najlepiej, żeby było
zadbane, najedzone i bezpieczne.
Trudno o to przy takiej ilości dzieci.
A ma być ich więcej.
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JI: Dokładnie, a nikt nie myśli o tym, że dobre warunki pracy opiekunów to dobre warunki opieki nad
dziećmi. Nie jesteśmy robotami. Nam też wysiadają
kręgosłupy, gardła, nie mamy urlopów na poratowanie zdrowia. Nie dotyczą nas żadne z przywilejów
nauczycielskich.
Jednym waszych z postulatów jest niezwiększanie
liczby dzieci z 8 na 10 – ktoś może powiedzieć, że
to przecież niewielka różnica.
MH: To jest różnica. W poprzedniej ustawie był zapis,
że na opiekuna może być maksymalnie 8 dzieci.
W praktyce jest inaczej, zdarza się, że mamy 10 dzieci
a nawet więcej. Poza tym nie jest tak, że obsada personelu jest stała, przecież zdarzają się choroby, mamy
urlopy, są różne sytuacje losowe. Sytuacja choćby
z dziś – „wypadła” jedna opiekunka i zostałyśmy we
dwie, na 25 dzieci. Zdarzyła się sytuacja, kiedy na
2 opiekunki było 31 dzieci. Kto miał kontakt z małymi
dziećmi, przebywał z dziećmi, wie, że to naprawdę
trudna i odpowiedzialna praca.
Jak wygląda sytuacja w innych żłobkach?
JI: W Warszawie miałyśmy okazję rozmawiać
z opiekunkami ze żłobków z całej Polski. Sytuacja
nie jest lepsza. Dowiedziałyśmy się, że w jednym
ze żłobków powstała jedna sala, na której przebywa
40 maluszków. Na tej sali dzieci bawią się, jedzą i śpią.
40 maluszków na jednej sali przez 8 godzin.
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Nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić. Przecież
to jest niehumanitarne. To jak przechowalnia!
JI: My też, ale takie sytuacje się zdarzają. A kiedy
są dwie sale możemy podzielić dzieci na dwie grupy,
łatwiej jest nam wtedy się nimi zająć, dotrzeć do
nich. Dzieci troszkę od siebie odpoczną, nie męczą się
w jednej wielkiej grupie. Ten pomysł z jedną salą to
nieporozumienie. My jesteśmy od opieki, od wychowywania a nie od przechowywania.
Dlaczego więc resort chce zlikwidować drugie pomieszczenie?
JI: Tłumaczą się ekonomią, oszczędnościami, zwiększeniem liczby dzieci w żłobkach, mówią, że ta sala
to relikt przeszłości.
W swoich postulatach umieściłyście „zdecydowane
określenie zakresu obowiązków opiekunki”. W czym
rzecz?
MH: W niektórych żłobkach nie ma woźnych, więc
opiekunki muszą same sprzątać, mimo że tego nie
powinny mieć w zakresie czynności. Niby jest więcej
opiekunek, ale jedna z nich zawsze wypada z opieki,
bo sprząta. A potem słyszymy, że według statystyk
jest dużo personelu, więc, o co chodzi? Tylko, że ta
jedna jest wyłączona, bo musi wykonywać czynności
woźnej.
Postulowałyście, żeby nie zwiększać liczebności
dzieci w żłobkach.
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JI: Oczywiście, bo to naprawdę są za małe dzieci, żeby
przebywać w tak licznych grupach. Tam, gdzie są te
dwa pomieszczenia, jest jeszcze ten oddech. A gdy będzie tylko jedna sala? Ani dzieci, ani my nie będziemy
mieć normalnych warunków do funkcjonowania. Gdyby
ilość dzieci w grupie była przestrzegana byłoby ok,
a zdarza się tak, że na początku roku jest 30 dzieci
a na koniec roku jest ich 34.
Czy argumenty takie, jak bezpieczeństwo, troska
o dzieci nie trafiają do ministerstwa?
MH: Kto przejmuje się bezpieczeństwem tych dzieci,
tylko my o tym myślimy.
A rodzice?
JI: W okresie adaptacyjnym są zatroskani, ale kiedy
dziecko jest już zaadaptowane to przestają o tym
myśleć. Dziecko zostaje pod nasza opieką, jest nakarmione, przez 8 godzin mogą spokojnie pracować.
Zdarzają się rodzice, którzy chcieliby zostawiać dzieci
w żłobku przez 10 godzin... Wyobraża sobie Pani
dziecko, które siedzi w szkole 10 godzin, a co dopiero taki maluszek? Dzieci potrzebują uwagi, troski,
a przede wszystkim uczucia, zainteresowania się nimi.
Jak jest ich dużo, to trudno im to wszystko okazać,
a one wciąż chcą i domagają się, żeby je przytulić,
wziąć na kolana, pogłaskać. Każde dziecko tego potrzebuje! A potem? Jak te dzieci będą funkcjonować
w społeczeństwie, przecież ten pierwszy okres jest tak
ważny w rozwoju emocjonalnym.
MH: Jest wiele dzieci z różnymi traumami, nie wszystkie nadają się do żłobków. To prawda, że dzieci się
uspołeczniają, przełamują lęki, uczą się nowych rzeczy. Żłobek nie jest złym miejscem, ale stwórzmy tym
dzieciom dobre i prawidłowe warunki w czasie, kiedy
są oderwane od rodziców.
Spotkały się Panie z Minister Rafalską podczas
konferencji w Zarządzie Regionu Małopolskiej Solidarności.
JI: Spotkanie, co prawda dotyczyło emerytur, ale
Pani Minister dużo mówiła o związkach zawodowych
o dialogu społecznym, bardzo mnie to dotknęło, bo
nasze spotkania w Ministerstwie, tyle działań, które
podejmowałyśmy, właściwie niewiele dały. Zadałam jej
więc pytanie: Dlaczego, powołując się na dialog społeczny, chęć konsultacji, dyskusji zlekceważono nas?
Co będzie z naszymi postulatami? Czy zostaną wzięte
pod uwagę? Reakcja pani Rafalskiej była pozytywna.
SERWIS

––
––

––
––

Ministerstwo przychyliło się do naszych postulatów.
Których? Może Pani zdradzić jakieś szczegóły? Macie jakieś przecieki? Co udało się wam wywalczyć?
JI: Nasza przedstawicielka Agata Bartosik rozmawiała z ministrem Marczukiem, który poinformował ją
o tym, że wycofali się z pomysłu „10 dzieci na opiekuna”. Tyle mogę powiedzieć na dziś. Czekamy do
sierpnia. Zobaczymy, co dalej. Ministerstwo pracuje
nad ustawą.
Mam nadzieję, że z korzyścią dla was.
JI: Oj tak, ale to jeszcze nie koniec. Nie odpuścimy,
będziemy walczymy o godne warunki dla naszych
dzieci i dla nas.

Jadwiga Irzyk – Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Żłobkach Samorządowych Miasta Krakowa.
Marta Halek – Przewodnicząca Koła przy Żłobku
Samorządowym nr 23, członek Komisji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność” przy Żłobkach Samorządowych Miasta
Krakowa.
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Wspólnie o lepsze
płace w kulturze
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
w Krakowie, Centrum Kultury im. C. K. Norwida, Muzeum Historii Fotografii im. Walerego
Rzewuskiego, Muzeum Historyczne Miasta
Krakowa i Nowohuckie Centrum Kultury postanowiły podjąć wspólnie starania na rzecz
poprawy wynagrodzeń w swoich instytucjach.
Udało im się zebrać dane o wynagrodzeniach
w krakowskich instytucjach kultury dla których organizatorem jest miasto. Uzyskali nie
tylko słynną średnią GUS, ale i medianę, która
jest o wiele dokładniejszym wyznacznikiem
wynagrodzeń i rysuje rzeczywisty stan płac
pracowników. W ten sposób ujawnione zostały tzw. kominy płacowe, grupy pracowników
otrzymujących znacznie wyższą pensję i nie
dotyczy to kadry zarządczej, ale najczęściej
tzw. specjalistów. Uzyskane dane wskazały
jeszcze na jeden problem: rozdmuchania
wynagrodzeń administracji przy znacznym
jednocześnie zubożeniu pracowników działalności podstawowej. Bibliotekarze, kustosze i animatorzy kultury zarabiają mniej niż
pracownicy administracji, a przecież to grupa
pracowników działalności podstawowej stanowi o sile danej instytucji. Bez tych ludzi dana
instytucja po prostu by nie istniała.
Krakowskie instytucje kultury, w tym
te podległe Gminie Miejskiej Kraków są wiodącymi instytucjami w kraju. Szereg nagród,
wyróżnień i znakomitych recenzji, jakie
spływają na krakowskich twórców kultury
buduje markę naszego miasta – kulturalnej
stolicy Polski. Ostatnio przedstawione dane
o zarobkach w państwowych instytucjach
kultury, gdzie średnia wynagrodzeń podana
w sejmowym sprawozdaniu Ministerstwa

wrzesień 2017

Kultury i Dziedzictwa Narodowego za 2016
rok wynosiła 5300 zł! To znacznie odbiega
od naszych wynagrodzeń. Powyższa kwota to
marzenie pracowników krakowskich instytucji.
Oni, będąc wiodącą grupą twórców i animatorów kultury w kraju są wraz ze swoimi pensjami na szarym końcu. Jednocześnie podział
tych skromnych pieniędzy na wynagrodzenia
pozostawia wiele do życzenia, jak uważają
przedstawiciele związku. Akcje protestacyjne „Dziady kultury” przeprowadzone przez
Ogólnopolski Komitet Protestacyjny Muzeów
i Innych Instytucji Kultury „Dziady kultury”
NSZZ „Solidarność” w ubiegłych latach pokazały społeczeństwu problemy płacowe tego
środowiska. Obecne działania kilku Komisji
Zakładowych NSZZ „Solidarność” miejskich
instytucji kultury są kolejnym etapem walki
o lepsze płace i ich sprawiedliwy podział.

SERWIS
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Andrzej Rybicki

Będąc wiodącą grupą
twórców
i animatorów kultury
w kraju są wraz ze
swoimi pensjami
na szarym końcu!
12 lipca br. pięć
Komisji Zakładowych
NSZZ „Solidarność”
krakowskich
instytucji kultury
podpisało
porozumienie
o wspólnej walce
o systemowe
rozwiązanie
kwestii płacowych
w instytucjach
podległych miastu.
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Z Regionu
„Historia Solidarności w Małopolsce”

Konkurs dla młodzieży w Tarnowie

7 czerwca 2017 r. w Wadowickim Centrum Kultury
odbyła się konferencja podsumowująca kolejną już edycję
wojewódzkiego projektu edukacyjnego „Historia Solidarności
w Małopolsce”. Temat konkursu: „Postacie, miejsca, wydarzenia w historii „Solidarności” mojego regionu”, cieszył się
dużą popularnością. W konkursie wzięło udział blisko 400
uczniów. Młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
przygotowywała m.in. prezentacje i filmy poświęcone polskiej drodze do wolności.
W maju komisja konkursowa, w której znaleźli się
z ramienia Małopolskiej „Solidarności” Adam Gliksman,
sekretarz ZR i Zdzisław Szczur, szef „Solidarności” wado-

W dniu 7 czerwca 2017 r. po raz kolejny został
rozstrzygnięty międzyszkolny konkurs dla uczniów klas
szóstych szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów
z terenu Tarnowa i okolic.
Konkurs poświęcony był życiu i twórczości patrona
Gimnazjum nr 1 w Tarnowie, mieszczącego się w Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 5. Temat przewodni konkursu
to „Spotkanie z patriotą – Janem Nowakiem Jeziorańskim,
spikerem wolności”. Patronat nad tym przedsięwzięciem
sprawowała Małopolska „Solidarność”, która ufundowała
nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych uczniów. Już od
wielu lat szkoła ta współpracuje z „Solidarnością” w różnego
rodzaju akcjach i wydarzeniach mających na celu kultywowanie tradycji patriotycznych dotyczących szczególnie
najnowszej historii naszego kraju.
Organizatorzy konkursu z Gimnazjum nr 1 w Tarnowie
pragnęli przybliżyć młodzieży sylwetkę i działalność Jana
Nowaka Jeziorańskiego, który może stanowić wzorzec dla
młodych ludzi żyjących współcześnie. Koleje jego losu ukazują zmiany w najnowszej historii Polski i świata. W wydarzeniach tych dużą rolę odgrywała również działalność Jana
Nowaka Jeziorańskiego w Radiu Wolna Europa i jego wpływ
na przekazywanie informacji o działaniach „Solidarności”
w okresie jej powstania i masowych protestów społecznych
w latach osiemdziesiątych w Polsce.
Do konkursu zaproszeni zostali młodzi ludzie pasjonujący się historią i potrafiący przetworzyć swoje zainteresowania na ciekawą formę plastyczną, chcący się podzielić
swoim talentem poprzez różnego rodzaju prace plastyczne
np. plakat, kartę pocztową czy znaczek pocztowy.
Organizatorzy konkursu pragną serdecznie podziękować Zarządowi Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
za wsparcie i patronat nad tym przedsięwzięciem.
Jolanta Żurowska

wickiej, wybrała i nagrodziła najlepsze prace. Zwycięzcy,
z rąk Przewodniczącego Małopolskiej „Solidarności” Wojciecha Grzeszka, Małopolskiej Wicekurator Oświaty Haliny
Cimer, Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej
Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie Wojciecha Frazika
oraz Starosty Wadowickiego Bartosza Kalińskiego odebrali
zasłużone nagrody.
Podczas konferencji rozstrzygnięto również etap wojewódzki 5. Małopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej
„Powstań Polsko 2017”, którego organizatorem było
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach. Na scenie wystąpili uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych. Konkurs „Postacie, miejsca, wydarzenia w historii „Solidarności” mojego regionu” jest częścią
większego projektu edukacyjnego pt.: „Historia Solidarności
w Małopolsce”. Od kilku lat współorganizuje go Małopolska
„Solidarność” wraz z Kuratorium Oświaty w Krakowie;
w tym roku w gronie instytucji współpracujących znalazł się
również Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu oraz
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach.
ama, fot. Agnieszka Masłowska
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Pomnik gen. Kuklińskiego w Morawicy
11 czerwca 2017 r. w Morawicy został odsłonięty
pomnik gen. Ryszarda Kuklińskiego. Uroczystości rozpoczęła msza św., podczas której został odczytany list od
pełnomocnika prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego senator Anny Marii Anders. „Cieszę się,
że wreszcie doczekaliśmy się takiego upamiętnienia tego
bohaterskiego, polskiego patrioty. Pokazanie poprzez jego
osobę trudnych losów naszej ojczyzny jest tu szczególnie
wymowne” – napisała senator.
Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonali rodzice prezydenta Andrzeja Dudy – Janina i Jan Duda, kpt. Edward
Serwiński ze Stowarzyszenia Żołnierzy 12. Pułku Piechoty
AK i Więźniów Okresu Stalinowskiego oraz byli żołnierze
antykomunistycznego podziemia: honorowy prezes Zrzeszenia WiN Obszaru Południowego Wacław Szacoń oraz
kpt. Stanisław Szuro. Pomnik powstał z inicjatywy Fundacji
Jack Strong.

„On zasłużył jak mało kto na takie honory, bo jest jednym z najwybitniejszych współczesnych Polaków. Jest tym,
który samotnie starał się stawić czoła sowieckiemu totalitaryzmowi, który współpracując z naszymi sojusznikami, z Amerykanami, być może uratował Polskę przed zniszczeniem,
przed zagładą. Kolejne pokolenia Polaków powinny mu być
szczególnie wdzięczne za te lata poświęcone ojczyźnie, za
te lata, kiedy z narażeniem własnego życia i życia własnej
rodziny służył Rzeczpospolitej” – powiedział obecny na
uroczystości historyk i publicysta Tadeusz Płużański.
ama

Wizyta związkowców z Finlandii

Związkowcy z fińskiego TEAM Industrial Union reprezentujący przemysły tekstylny, chemiczny, farmaceutyczny,
skórzany i drzewny przybyli do Polski z trzydniową wizytą
studyjną. Podczas spotkania w Zarządzie Regionu Mało-

wrzesień 2017
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polskiego NSZZ „Solidarność” w dniu 13 czerwca 2017
r. z udziałem przewodniczącego Wojciecha Grzeszka oraz
przedstawicieli Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ
„S” dyskutowano na temat najistotniejszych działań podejmowanych przez związki działające w Polsce i w Finlandii.
ama

Medal dla Ks. Zdzisława Lisowskiego
22 czerwca 2017 r. w Starostwie Powiatowym
w Nowym Sączu podczas uroczystej sesji Rady Powiatu
Nowosądeckiego, siedem wybitnych postaci związanych
z Sądecczyzną otrzymało medale „Zasłużony dla Ziemi
Sądeckiej”. Odznaki wręczyli przewodniczący Rady Powiatu
Nowosądeckiego Zygmunt Paruch i starosta nowosądecki
Marek Pławiak.
Jednym z uhonorowanych był ks. Zdzisław Lisowski.
Z wnioskiem o nadanie ks. Zdzisławowi Lisowskiemu odznaki „Zasłużonego dla Ziemi Sądeckiej” wystąpił Sądecki
Oddział Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.
Ks. Zdzisław Lisowski pochodzi z Piwnicznej-Zdroju.
Został wychowany w rodzinie o mocnych korzeniach patriotycznych. W 1954 r. wstąpił do wyższego Seminarium
Duchownego w Tarnowie i 26 czerwca 1960 r. otrzymał
święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali. Pełnił
posługę kapłańską w wielu parafiach diecezji tarnowskiej.
Jako wikary pracował w Muszynie, Bochni oraz Biadolinach
nieopodal Brzeska. Natomiast pełniąc rolę gospodarza był
proboszczem w Ropie, Przysietnicy (gdzie budował nowy
kościół), Łomnicy oraz Staszkówce. W 2000 r., po czterdziestu owocnych latach posługi kapłańskiej, przeszedł na
zasłużoną emeryturę. Powszechnie znany jest jako zdecydowany przeciwnik systemu komunistycznego. W 1967 r.
zagrożony utratą życia ks. Eugeniusz Piech przekazał ks. Lisowskiemu informację o ukrytym sztandarze Armii Krajowej.
Ks. Zdzisław odszukał ukryty sztandar i przekazał do Kurii
INFORMACYJNY
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Tarnowskiej na ręce ks.
biskupa Józefa Gucwy.
Patriotyczne kazania
zjednywały ks. Lisowskiemu wiele sympatii
w kolejnych parafiach,
ale również powodowały
niechęć przedstawicieli
tzw. władzy ludowej.
W 1979 r. ks. objął parafię w Przysietnicy koło
Barcic, gdzie kosztem,
wielu wyrzeczeń rozpoczął budowę kościoła i
plebanii. W stanie wojennym nie wahał się wspierać represjonowanych i ich rodzin, pomagał też w ukrywaniu się osób
poszukiwanych przez Służbę Bezpieczeństwa. Jest także
kapłanem, który wkłada wiele serca w troskę o młode pokolenie. W czasie posłannictwa kapłańskiego dał się poznać
nie tylko jako gorliwy duszpasterz, oddany kościołowi, ale
również jako przyjaciel młodzieży, kształtujący ich moralnie
i piętnujący zło, wynikające z politycznej agitacji systemu
komunistycznego. Od początku swojej posługi dbał o życie
lokalnej społeczności, wykraczając poza granice zwykłych
obowiązków duszpasterza. Poza zasługami kapłańskimi
i duszpasterskimi miał ogromny wkład w budzenie aktywności społecznej mieszkańców naszego regionu. Posiada
status pokrzywdzonego.
Rada Powiatu Nowosądeckiego przyznaje honorowe
odznaki „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” od 2003 roku. Do
tej pory doceniono w ten sposób ponad 200 osób. W tym
roku, oprócz ks. Zdzisława Lisowskiego, odznaki otrzymali:
prof. dr hab. n. med. Antoni Basta, Edward Cisowski, działacz społeczny, Maria Marcinowska, pedagog, działaczka
społeczna, Piotr Trochanowski, poeta pochodzenia łemkowskiego, Władysław Talarczyk, malarz, bp. dr Władysław
Bobowski, kapłan. „Tego, co zrobiliście dla swoich małych
ojczyzn nie sposób przecenić. Na zawsze wpisaliście się
w historię Sądecczyzny i przyczyniliście się do budowania
jej pomyślności” – mówił podczas uroczyści przewodniczący
Rady Powiatu Zygmunt Paruch. Słowa uznania i wdzięczności za ofiarną pracę skierował do Zasłużonych także
starosta Marek Pławiak. W uroczystej sesji Rady Powiatu
wziął także udział kierownik Sądeckiego Oddziału RM NSZZ
„Solidarność” Krzysztof Kotowicz.
Grażyna Święs
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Spotkanie z wojewodą Piotrem Ćwikiem
Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik spotkał się 20 lipca
2017 r. w siedzibie Małopolskiej „Solidarności” z członkami Prezydium ZRM – Przewodniczącym Wojciechem
Grzeszkiem, jego Zastępcami – Jerzym Smołą i Adamem
Lachem oraz przedstawicielami komisji zakładowych NSZZ
„Solidarność”. Było to pierwsze z zapowiedzianego cyklu
spotkań wojewody z „Solidarnością”. Podczas spotkania
związkowcy poruszyli wiele istotnych kwestii związanych
z bieżącą sytuacją w krakowskich zakładach pracy.
(j)

Podziękowanie dla Ks. Józefa Dobosza
W niedzielę, 30 lipca br., wzięliśmy udział we mszy
św. dziękczynnej za 33 lata pracy i pełnienia posługi proboszcza w parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy przez ks.
prałata Józefa Dobosza. W imieniu Kurii Biskupiej z Tarnowa,
ks. infułat Adam Kokoszka odczytał listy skierowane na
tę okazję przez biskupa Andrzeja Jeża i seniora prymasa
Polski ks. Józefa Kowalczyka. W koncelebrze ks. Józefowi Doboszowi towarzyszyli ks. inf. Adam Kokoszka i ks.
Ryszard Piasecki.
Przy ołtarzu zgromadziło się wielu kapłanów – wśród
nich ci, którzy we wspólnocie Miłosierdzia Bożego kiedyś służyli
i ci, którzy z tej parafii pochodzą, jak również reprezentujący
„Solidarność” i ludzi pracy księża: Władysław Palmowski,
który poinformował zgromadzonych o nadaniu przez Prezydenta RP ks. Józefowi Doboszowi Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Stanisław Dutka i Andrzej Jedynak.
Homilię wygłosił ks. Józef Durlak, senior wikariuszy, często
nawiązując w niej do osoby ks. Józefa Dobosza, który jako
proboszcz budował nie tylko kościół – budowlę materialną,
ale przede wszystkich dbał o jej duchowy wymiar. To dzięki
niemu w 1984 r. powstało w Dębicy Duszpasterstwo Ludzi
Pracy. Od samego początku swej posługi w Dębicy związany
był również z „Solidarnością”. Został wyróżniony, m.in. na
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wniosek Oddziału w Dębicy, Krzyżem Semper Fidelis. Z perspektywy lat współpracy i wspólnie podejmowanych działań
należy podkreślić, że ks. Józefa mocno zahartowała nauka
w Wyższym Seminarium Duchownym (przerwana służbą
w Ludowym Wojsku Polskim) do pracy duszpasterskiej,
w okresie zarówno reżimu, jak i przemian ustrojowych.
Obecność licznych delegacji reprezentujących różne środowiska, instytucje i organizacje utwierdza w przekonaniu,
iż ks. Józef dobrze służył parafii, lokalnemu środowisku,
„Solidarności” i Ojczyźnie.
Ze swojej strony pragnę podziękować wszystkim
przedstawicielom „Solidarności” i świata pracy za obecność
i udział w podziękowaniu ks. Doboszowi, w szczególności
Przewodniczącemu Małopolskiej „Solidarności” Wojciechowi
Grzeszkowi i Wiceprzewodniczącemu Jerzemu Smole, wspieranych przez poczet sztandarowy Regionu Małopolskiego,
jak również pocztom sztandarowym ludzi pracy z Nowego
Sącza, Gorlic i Tarnowa. Podziękowania kieruję także do
„Solidarności” dębickiej z pocztami sztandarowymi organizacji zakładowych: Firmy Oponiarskiej, Tikkurili Polska, LERG-u
Pustków, dębickiego Oddziału ZRM, Duszpasterstwa Ludzi
Pracy, HDK Pustków, Kolejarzy – którzy pomimo tego, że
ich organizacja związkowa nie funkcjonuje, zawsze chętnie
organizują poczet.
Waldek Cieśla

Głównymi organizatorami debaty była Kancelaria Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Komisja Krajowa NSZZ
„Solidarność”.
Debata była podzielona na dwie części. W pierwszej
wystąpili: Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr
Duda, Marszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz Prezydent RP Andrzej Duda. Wszyscy mówcy wspominali o projekcie obywatelskim Konstytucji RP z 1994 r., pod którym
co prawda zebrano ponad dwa miliony podpisów, ale nie
trafił nawet pod obrady Sejmu. Ówczesne władze po prostu
go wyrzuciły! Jakże to inna sytuacja od obecnej, gdy dziś
opozycja zbiera nieraz kilka, kilkanaście tysięcy podpisów
pod bzdurnymi ustawami, robiąc z tego wiele „halo”.
Obecna Konstytucja funkcjonuje od 1997 r. i na obecne
czasy nie zdaje już egzaminu. Gdyby przez najbliższy rok
udało przeprowadzić się konsultacje społeczne na temat
nowej Konstytucji, a następnie została ona przyjęta w referendum konstytucyjnym w 2018 r., to byłaby szansa, aby
w niemal w 25. rocznicę funkcjonowania obecnej Konstytucji
weszła ona w życie.
W drugiej części debaty odbyła się dyskusja panelowa
w której udział wzięli profesorowie oraz uczeni z różnych
ośrodków akademickich i instytucji. Wyrażali oni swoje
pozytywne i negatywne opinie na temat zmian w Konstytucji. Jeden z panelistów skrytykował zmiany, mówiąc że
obecna Konstytucja jest dobra, dodając za chwilę, że... nie
na obecne czasy.
Oprócz najważniejszej trójki wymienionej powyżej,
w debacie udział wzięli członkowie Komisji Krajowej NSZZ
„S”, wszyscy przewodniczący regionów z całej Polski, posłowie i senatorowie RP, przedstawiciele opozycyjnych klubów
parlamentarnych: PSL i Kukiz ‘15 (pozostałych, tzn. PO
i .Nowoczesnej zabrakło, bo lepiej pluć niż budować coś
nowego).

Konstytucja dla obywateli

W Gdańsku, w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej
w dniu 25 sierpnia 2017 r. pod hasłem „Konstytucja dla
obywateli, nie dla elit” odbyła debata, która rozpoczęła
cykl spotkań w całym kraju mający na celu zebranie opinii
i uwag co do zmian i koncepcji nowej Konstytucji RP, która
mogłaby zostać poddana ocenie w referendum konstytucyjnym w 2018 r.
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Z Regionu
Region Małopolski reprezentowany był przez Przewodniczącego Zarządu Regionu „S” Wojciecha Grzeszka
i pozostałych członków Komisji Krajowej Adama Lacha i Tomasza Zaborowskiego oraz Przewodniczącego Sekretariatu
Metalowców Regionu Małopolskiego Andrzeja Gębarę.
Cała debata była na bieżąco transmitowana przez
największe krajowe stacje telewizyjne i radiowe, m.in.
TVP1, TVP2, TVP3, Polskie Radio oraz TVN i Polsat oraz
inne lokalne stacje radiowe i telewizyjne, a także na bieżąco
przez Internet.
Andrzej Gębara

Dębicka „S” z wizytą u swego Patrona

W dniach 27-28 sierpnia 2017 r. przedstawiciele
dębickiego Oddziału pełnili kolejną służbę przy grobie bł.
ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu. Udział
w niej wzięło pięć osób: Agnieszka Posłuszny, Wiesław
Kusek, Adam Kulig, Eugeniusz Ligęska i Waldek Cieśla. Jak
zawsze nie zabrakło zajęć związanych z drobnymi pracami porządkowymi, pielęgnacją kwiatów. Częste rozmowy
z odwiedzającymi stają się już swego rodzaju „tradycją”;
tematów do rozmów nigdy nie brakuje, gdyż jest to dla
„Solidarności” miejsce szczególne – szczególne są też
tematy rozmów.
Odpowiedź na pytanie „skąd jesteście” daje poczucie
swego rodzaju satysfakcji i wyróżnienia, a udzielana jest
chóralnie. W sposób szczególny każde z nas wspominać
będzie możliwość odwiedzenia byłego mieszkania księdza
Jerzego, gdzie obecnie znajduje się Ośrodek Dokumentacji
Życia i Kultu bł. ks. Jerzego Popiełuszki prowadzony przez
niezwykle sympatyczne panie, które nas tam zaprosiły. Zapoznały nas pokrótce ze sposobem i techniką prowadzenia
archiwum, źródłami pozyskiwania materiałów, ich rodzajem
i przeznaczeniem. Po zakończeniu dyżuru skorzystaliśmy
z okazji, by odwiedzić Świątynię Opatrzności Bożej na
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Wilanowie. Następny wyznaczony naszemu Oddziałowi
termin to 17-18 grudnia i mam nadzieję, że i tym razem
będzie okazją do głębokich przeżyć i wspomnień.
Waldek Cieśla

Przywracamy im cześć!

To już 19 msza św. na Hali Łabowskiej, podczas
której przybyli modlili się o beatyfikację ks. Władysława
Gurgacza oraz w intencji żołnierzy Polskiej Podziemnej Armii
Niepodległościowej.
Uroczystą eucharystię w dniu 2 września 2017 r.,
wraz z jedenastoma kapłanami, sprawował ks. Henryk
Michalak.
Na mszy św. nie zabrakło rodziny ks. Gurgacza – Marii
Kuczmy i Stanisława Gruszki, krewnych założyciela PPAN
Stanisława Pióro, członków PPAN: łączniczki Heleny Wiktor
ps. „Konwalia”, szefa propagandy Zbigniewa Obtułowicza
ps. „Sarat” i łącznika Stefana Kuliga ps. „Wicher”.
„Po 68 latach od męczeńskiej śmierci naszych bohaterów modlimy się i dziękujemy za ich heroizm i ofiarę życia.
Dziękujemy za ich rodziny, z których wyszli. Dziękujemy
Bogu za ten przykład miłości do ojczyzny i narodu. Byliście
i jesteście godni zwać się bohaterami! Dzisiaj przywracamy Żołnierzom Niezłomnym należną im cześć” – mówił
w homilii ks. Michalak.
Po apelu poległych płk. Marcin Żal wręczył awanse na
Żołnierzom Niezłomnym – Józefowie Hazie na stopień kapitana oraz Zbigniewowi Obtułowiczowi na stopień majora.
Obydwaj zostali również uhonorowani złotymi medalami „Za
zasługi dla obronności kraju”.
Mszę uświetniła obecność kompanii reprezentacyjnej
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz liczne poczty
sztandarowe oraz członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żandarmeria”.
ama, fot. Agnieszka Masłowska
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odznaczenia dla
opozycjonistów
4 września 2017 r. w „Przystanku
Historia” Centrum Edukacyjnym IPN w
Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych zasłużonym działaczom antykomunistycznym.
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej aktu dekoracji dokonał Jan Baster, zastępca prezesa Instytutu Pamięci
Narodowej. Uroczystość poprowadził dr
hab. Filip Musiał, dyrektor Oddziału IPN
w Krakowie.
Uroczystość uświetnił występ artystyczny Tomasza Grzybowskiego.
Zaproszeni goście mieli również okazję
zapoznać się z wystawą „Kamienne
świadectwo”, obrazującą losy osób deportowanych do niemieckich obozów
koncentracyjnych.
Krzyżem Wolności i Solidarności zostali
odznaczeni:
Witold Bator, Jan Bryjak, Mieczysław
Curzydło, Grażyna Dymkowska, Andrzej
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Dziędziel, Franciszek Florjan, Barbara Grzechynka, Ziemowit Kalinowski,
Zbigniew Kruk-Strzeboński, Krzysztof
Krynke, Stanisław Kuś, Stefan Lukesch,
Włodzimierz Olszewski, Krzysztof Smoleń, Zdzisław Sumara, Tadeusz Syryjczyk
i Teresa Żelazny.
Odznaczeni pośmiertnie:
Adam Słupek i Józef Bujak.
W dniu 8 września br. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie
miała miejsce uroczystość, podczas której
Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik w imieniu Prezydenta RP uhonorował zasłużone
osoby, które działały na rzecz przemian
demokratycznych w Polsce.
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi zostały
odznaczone:
Wiesława Ciesielska, Maria Łenyk, Anna
Mach, Halina Nowak i Wiesława Palczewska.
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Agnieszka Masłowska

W pierwszym
tygodniu września
br. w Centrum
Edukacyjnym IPN
oraz w Małopolskim
Urzędzie
Wojewódzkim
w Krakowie miały
miejsce dwie
uroczystości,
podczas których
zostały wręczone
odznaczenia
dla zasłużonych
działaczy
antykomunistycznych.
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Płace
pm, tysol.pl

Na wtorkowym
posiedzeniu w dn.
12 września 2017
r. rząd zadecydował
o podniesieniu płacy
minimalnej
w 2018 r. do
poziomu 2100 zł na
umowie o pracę
i 13,70 zł brutto za
godzinę na umowie
zlecenie. To mniej, niż
postuluje Solidarność.
W ocenie
związkowych
ekspertów minimalne
wynagrodzenie
za pracę powinno
wzrosnąć, co
najmniej do 2160 zł.
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płaca minimalna
2100 zł
W czerwcu br. rząd zaproponował
podniesienie minimalnego wynagrodzenia
w 2018 r. do 2080 zł, czyli o 80 zł, a minimalnej stawki godzinowej z 13 do 13,50
zł. Teraz stawka na umowie o pracę wzrosła
o 100 zł. Zdaniem NSZZ „S” nominalny
wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien być nie niższy niż 5,8 proc.,
natomiast wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej powinien być nie niższy niż 11,2
proc., a płaca minimalna powinna wzrosnąć
o nie mniej niż 8 proc. Wzrost minimalnego wynagrodzenia o 8 proc. przybliża płacę
minimalna w relacji do przeciętnego wynagrodzenia do pożądanego poziomu 50 proc.
Obecnie to 47,2 proc.
Według ministerstwa w wyniku wzrostu
płacy minimalnej zwiększą się wpływy do
sektora finansów publicznych z tytułu podatku
dochodowego oraz składek na ubezpieczenia
społeczne, zdrowotne i fundusze. W efekcie
wzrostu płacy minimalnej wzrosną również
dochody rozporządzalne gospodarstw domowych. W wariancie płacy minimalnej na
poziomie 2100 zł, dochody pracowników i ich
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rodzin wzrosną o 1,1 mld zł netto - napisano
w ocenie MPiPS.
Tak naprawdę trudno oszacować, ilu
Polaków za miesiąc pracy dostaje najniższą
pensję. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że jest to około 1,3 mln
osób, ale w swoich badaniach GUS nie bierze
pod uwagę firm zatrudniających mniej niż
10 pracowników. A to głównie w małych
przedsiębiorstwach zarobki są najniższe, co
oznacza, że liczba osób z minimalnym wynagrodzeniem może być znacznie większa.
Obecnie minimalne wynagrodzenie za
pracę wynosi 2 tys. zł brutto, czyli „na rękę”
1459 zł. Mimo systematycznego wzrostu,
płaca minimalna w naszym kraju wciąż jest
niższa, niż w większości państw tzw. starej
Unii. W przeliczeniu na euro płaca minimalna
w Polsce to ok. 470 euro, co stanowi mniej
niż 25 proc. płacy minimalnej w Luksemburgu. Według danych Eurostatu – Europejskiego
Urzędu Statystycznego, minimalne wynagrodzenie w tym kraju wynosi 1999 euro.
Z kolei w Irlandii, Holandii, Belgii, Niemczech
i we Francji płaca minimalna albo przekracza
1500 euro, albo zbliża się do tego poziomu.
To oznacza, że Polak zatrudniony na minimalnej pensji dostaje mniej niż jedną trzecią
tego, co mieszkaniec wyżej wymienionych
państw. W zestawieniu Eurostatu nasz kraj
zajął 14 miejsce na 21 państw Unii Europejskiej, wziętych pod uwagę w badaniu. Niższą
od Polaków płacę minimalną mają Słowacy,
Chorwaci, Czesi, Litwini, Łotysze, Rumunii
oraz Bułgarzy. W ostatnim z tych państw
najniższe wynagrodzenie za miesiąc pracy
wnosi zaledwie ok. 235 euro.
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Konkursy
Pracodawca przyjazny pracownikom

Trwa dziesiąta edycja konkursu Pracodawca Przyjazny
Pracownikom. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. Akcja organizowana
przez NSZZ „Solidarność” pod patronatem Andrzeja Dudy,
Prezydenta RP.
Ankiety zgłoszeniowe należy przesyłać na adres:
Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, Wały Piastowskie 24,
80-855 Gdańsk, z dopiskiem: Certyfikat „Pracodawca
Przyjazny Pracownikom” lub pocztą elektroniczną na adres: certyfikat@solidarnosc.org.pl w terminie do 15
października 2017 r.
Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Certyfikacyjną według kryteriów określonych w załączniku nr 2
do Regulaminu.
Aktualny Regulamin konkursu, który zawiera również
harmonogram prac związanych z przyznawaniem Certyfikatu oraz ankiety zgłoszeniowe dostępne są na stronie
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pod adresem http://
www.solidarnosc.org.pl/pracodawca-przyjazny.
Celem konkursu jest promowanie pracodawców,
którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk
w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Certyfikatem można się
posługiwać przez okres trzech lat. Laureaci poprzednich
edycji konkursu mogą ponownie ubiegać się o przyznanie
Certyfikatu po wygaśnięciu tego okresu.
Akcja nadawania tytułu Pracodawca Przyjazny Pracownikom zainicjowana została przez KK NSZZ „Solidarność” w 2008 roku. Pierwszą edycję konkursu patronatem
honorowym objął Prezydent RP Lech Kaczyński. Od tamtej
pory konkurs stale odbywa się pod patronatem urzędującego Prezydenta RP.
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III edycja Nagrody
im. Barbary Niemiec

Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” rozpoczął trzecią
edycję Nagrody Małopolskiej
Solidarności im. Barbary Niemiec, którą honoruje osoby,
organizacje związkowe
i najciekawsze inicjatywy związkowe w naszym regionie.
28 maja 2015 r. z inicjatywy Adama Gliksmana Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” ustanowił
Nagrodę Małopolskiej „Solidarności” im. Barbary Niemiec,
którą nagradza liderów związku, organizacje związkowe,
a także najciekawsze inicjatywy. Nagroda ma na celu wyróżnić osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających
jej rozstrzygnięcie wykazały się w działalności na rzecz
„Solidarności”. Adam Gliksman przypomina: „W przypadku
kategorii „Lider” szukamy osób, które swoim zaangażowaniem, pomysłowością i uporem skutecznie wcielają ideały
„Solidarności” w życie i budują „Solidarność” w swoim
środowisku, nieraz na przekór licznym przeciwnościom.
W przypadku organizacji związkowych poszukujemy takich które wyróżniają się nieszablonowymi działaniami,
w interesujący sposób prowadzą i planują swoją działalność, podejmują liczne akcje w obszarze zrzeszania i pozyskiwania członków oraz ich reprezentowania. W trzeciej
kategorii chcemy wyróżniać inicjatywy podejmowane przez
organizacje czy członków „Solidarności”, które skutecznie
i pozytywnie promują związek.” Zgodnie z regulaminem
nagrody kapituła pod uwagę bierze działalność pomiędzy
1 sierpnia 2016 r. a 31 lipca 2017 r.
Zgłoszenia na formularzach można zgłaszać
do końca października br. w Zarządzie Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, biurach oddziałów oraz
mailowo na adres: joanna@solidarnosc.krakow.pl. Regulamin konkursu oraz zgłoszenia dostępne są w Zarządzie
Regionu Małopolskiego, oddziałach i biurach oraz na stronie
www.solidarnosc.krakow.pl
Patronem nagrody jest Barbara Niemiec, która znaczącą część swojego życia związała z „Solidarnością”, aktywnie
działając zarówno w okresie stanu wojennego, jak i po
1989 r., pełniąc m.in. funkcję wiceprzewodniczącej Komisji
Krajowej i Zarządu Regionu Małopolskiego.
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Aktualności
„Tygodnik Solidarność” w telefonie
i na tablecie

„Tygodnik Solidarność” – pierwszy w Polsce
niezależny tygodnik jest
już dostępny na urządzeniach mobilnych. Od teraz
możesz w wygodny sposób
zdobyć jedno z najbardziej
obiektywnych i opiniotwórczych pism w Polsce. Czytaj
nas na swoim telefonie lub
tablecie!
Sama aplikacja udostępniana jest bezpłatnie
i jest dostępna do pobrania
na mobilne urządzenie cyfrowe na platformach dystrybucyjnych:
Google Play, Apple App Store, Microsoft Store – w zależności
od systemu operacyjnego Twojego urządzenia. Warunkiem
pobrania bezpłatnej aplikacji jest posiadanie aktywnego konta
użytkownika na platformie dystrybucyjnej (Apple App Store,
Google Play, Microsoft Store).
Poszczególne wydania „Tygodnika Solidarność” dostępne
są:
–– bezpłatnie,
–– w formie pojedynczych wydań, płatnych wg cen, ustalonych odpowiednio dla każdego z serwisów,
–– w formie automatycznie odnawialnej subskrypcji* (miesięcznej/6-miesięcznej/rocznej).
Cena pojedynczego wydania: 2,99 zł.
Ceny subskrypcji:
1 miesiąc: 8,99 zł; 3 miesiące: 23,99 zł; 6 miesięcy: 47,99
zł; 12 miesięcy: 94,99 zł.
*Zasady działania prenumeraty odnawialnej „Tygodnika Solidarność”:
–– Możliwy jest zakup automatycznie odnawialnej prenumeraty, na okres 1, 3, 6 i 12 miesięcy.
–– Po wykupieniu prenumeraty Czytelnik otrzymuje wszystkie numery magazynu opublikowane w czasie trwania
subskrypcji.
–– Opłata za prenumeratę jest pobierana w momencie potwierdzenia zakupu subskrypcji.
–– Prenumerata wydania cyfrowego odnawia się automatycznie.
–– Czytelnik może zarządzać prenumeratą (m.in. zrezygno-

wrzesień 2017

SERWIS

wać z dalszej subskrypcji) poprzez swoje konto w Google
Play, Apple App Store, Microsoft Store.
Automatycznie odnawialna subskrypcja może być przez
użytkownika odwołana/anulowana nie później, niż na 24
godziny przed upływem terminu, na jaki została zakupiona.
Odwołanie /anulowanie subskrypcji jest możliwe z poziomu urządzenia, w ramach ustawień konta użytkownika danej
platformy dystrybucyjnej. Subskrypcja odwołana/anulowana
przed upływem okresu, na jaki została zakupiona, jest aktywna
do zakończenia tego okresu. Nie jest możliwy zwrot pieniędzy
za niewykorzystaną subskrypcję.
Regulamin serwisu tysol.pl http://www.tysol.pl/s15Regulaminy.

Prezydent podpisał dwie ważne ustawy
dla pracowników

1 sierpnia 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda złożył
podpisy pod dwiema ustawami, które są ważne dla pracowników w Polsce. Pierwszą z nich jest ustawa z dnia
20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń
pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz
ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Celem ustawy jest rozszerzenie ochrony roszczeń pracowników, którzy z powodu niewypłacalności pracodawcy
zostali pozbawieni zatrudnienia oraz przysługujących im
z tego tytułu świadczeń, a także przyspieszenie udzielania
pomocy finansowej w związku z faktycznym zaprzestaniem działalności przez pracodawcę. Ustawa wejdzie
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
NSZZ „Solidarność” zgłosiła uwagi szczegółowe do
projektu na etapie prac rządowych nad projektem.
Drugą z podpisanych ustaw jest ustawa z dnia 20
lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy. Projekt dotyczy określenia nowych zasad przyjmowania cudzoziemców w celu wykonywania pracy sezonowej i krótkookresowej na terytorium
RP. Najważniejsza zmiana dotyczy wprowadzenia nowego
rodzaju zezwolenia – w sprawie wykonywania przez
cudzoziemców prac sezonowych. Ustawa, poza nielicznymi
wyjątkami, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Prezydium Komisji Krajowej przedstawiło opinię do
projektu. Była pozytywna.
Projekt został rozpatrzony także przez stronę społeczną Rady Dialogu Społecznego.
www.solidarnosc.org.pl
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Edukacja
Agnieszka Masłowska

Trójka uczniów
z Małopolski
została laureatami
konkursu „Olimpiada
Solidarności. Dwie
dekady historii”,
organizowanego
przez Europejskie
Centrum Solidarności
w Gdańsku.

duch Solidarności
czuwał
Michał Zajda, Wojciech Kotwica i Anna
Michalska, pod opieką nauczyciela prowadzącego pani Izabeli Szczygieł, Przewodniczącej NSZZ „Solidarność” w Zespole
Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja
Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej, zaprezentowali wysoki poziom! Konkurs składał
się z trzech etapów: szkolnego (rywalizacja
indywidualna), wojewódzkiego (rywalizacja
indywidualna) oraz ogólnopolskiego (rywalizacja drużynowa) i obejmował okres historii
Polski lat 1970-1990. Małopolska drużyna
zajęła II miejsce.
Po powrocie z Wrocławia, gdzie miał
miejsce ostatni etap Olimpiady, pani Izabela
i Michał podzielili się z nami swoimi wrażeniami. Jeszcze nie opadły z nich emocje
i adrenalina. Widać, jak świetnie się rozumieją – to budujące zobaczyć tak serdeczną
relację między uczniem i nauczycielem.
Bardzo „podeszła” mi „Solidarność”,
bo jest to idea życiowa i ma związek z nami
– możemy obserwować jej skutki i żyją jesz-

Podczas kwietniowego pobytu w Gdańsku drużyny poznawały najnowszą
historię Polski.
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cze ludzie, którzy ją tworzyli i działali w niej.
To dla nas cenne, bo bezpośrednio od nich
mogliśmy się tak wiele dowiedzieć – mówił
laureat Michał Zajda.
Na pytanie, co w „Solidarności” zrobiło
na nim największe wrażenie, nie namyślając
się długo odpowiedział: Postawa jedności,
ludzie potrafili się zjednoczyć i wspólnie
działać. To najbardziej uderza, zwłaszcza
na tle dzisiejszej sceny politycznej. Wtedy to
była walka we wspólnym celu. Wiadomo, też
były różne zdania i pojawiały się konflikty,
jak choćby przy podpisywaniu porozumień
warszawskich. To były trudne czasy i dramatyczne ludzkie wybory – skwitował Michał.
Najbardziej bali się ustnego egzaminu,
obrony przed komisją złożoną z fachowców
– historyków. Ale tematy przyśniły się jednemu z uczniów, przypomina pani Iza.
Kiedy wychodziliśmy z hotelu, Wojtek
powiedział, że śniło mu się, że będzie pytanie o Okrągły Stół. I tak się stało – śmieje
się Michał. Mimo kontrowersyjnego tematu
i oceny historycznej daliśmy radę, bo pokazaliśmy dwie strony. No i pani Iza kibicowała
nam pod drzwiami – dodaje Michał.
Ustny poszedł im dobrze, powiedziałabym nawet bardzo dobrze. Walczyli jak lwy.
Serce rosło, patrząc na nich – mówi pani Iza
– do dziś jestem pod wielkim wrażeniem.
Największą trudnością było stworzenie
filmu. Bo jak w 15 minut pokazać to, co
najważniejsze?
Jak w 15 minut pokazać taki kawał
historii, z której przecież można byłby nakręcić serial?! – emocjonuje się Michał.
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Nakręcili materiału na sześciogodzinny film. Michał myśli
jednak, że w tym filmie dało się zmieścić więcej, gdyby
mógł, dołożyłby informację o Pomarańczowej Alternatywie. Ale zdecydowali, że pokażą te najważniejsze ruchy
młodzieżowe.
Najbardziej baliśmy się zrobić film, bo on mógł nas
położyć, na szczęście spotkaliśmy wielu życzliwych ludzi,
którzy pomogli nam w jego realizacji. Dzięki filmowi zrobiliśmy sobie fascynująca podróż po Małopolsce. Spotkaliśmy
ludzi, którzy przekazali nam kawał wiedzy, wszędzie przyjmowano nas dobrze i z sympatią. Odwiedziliśmy państwa
Kaczanowskich z Tarnowa, pana Majdzika, pana Szczura,
pana Marcina Krzyżańskiego, który udostępnił nam studio
filmowe. Bez nich byłoby nam naprawdę ciężko. Pomoc
z ich strony była potężna – ocenił Michał.
Nikt nie odmówił im pomocy. Chcieli pokazać, że
postawy młodzieży były różne, dotarli nawet do człowieka
należącego wówczas do ZSMP, który pokazał im swoją
perspektywę. Zależało im, żeby pokazać obie strony.
Dotarliśmy też do Janosika – opowiada pani Izabela.
– W stanie wojennym, kiedy ZOMO wchodziło na teren
miasteczka, grano muzykę z filmu Janosik. Bo postać
Janosika była symbolem sprawiedliwego, który walczył
o wolność, o wyzwolenie z ucisku. To piękne, że studenci
pielęgnują tę tradycję.
Janosik oczywiście znalazł się w naszym filmie
– dodaje dumnie Michał. – Janosik to Hubert Malinowski.
Puścił na Facebooku informację o naszej akcji i o 22:00
całe miasteczko zagrało, wszyscy walili w garnki zgodnie
z tradycją, bo miał być hałas! Tego nie da się opisać!
To było genialne uczucie, można było poczuć tamten
klimat, emocje.
Tego nie da się zapomnieć – potakuje pani Iza. – Pan
Hubert to przesympatyczny i niesamowity, młody człowiek.
Powiedział nam, że ta tradycja jest dla niego lekcją historii.
I dodał, że jak będzie grał, to będzie myślał o nas.
We Wrocławiu zrobiliście kawał dobrej roboty, dostaliście wielkie i zasłużone brawa – mówi do Michała pani
Iza i dodaje z dumą, że niezależnie od końcowego wyniku
historycy najlepiej ocenili obronę jej uczniów, przyznali im
największą ilość punktów. Kiedy prof. Eisler dowiedział się
się, że nie są „historyczni” (Michał jest w klasie matematyczno-fizycznej, pani Izabela jest germanistką) osobiście
przyszedł jej pogratulować.

wrzesień 2017
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Było wiele wyrzeczeń
z naszej strony, ale warto było.
Założyliśmy, że będziemy starać
się zrobić wszystko jak najlepiej,
żebyśmy byli zadowoleni i cieszyli się z tego, co zrobimy. Jeśli
wygra ktoś inny, będziemy bić
brawo. Mamy wyjść z twarzą
– podsumowała pani Izabela.
I tak się stało. Poziom
Izabela Szczygieł
był bardzo wysoki a oni zostali
laureatami.
Na Olimpiadzie nie było uczniów, którzy uczą się
historii, bo muszą – tam byli pasjonaci – mówi z dumą
opiekunka drużyny.
We Wrocławiu, na zakończenie pani Izabela powiedziała do uczestników, komisji i gości, że jest osobą,
która chyba najbardziej rozwinęła się dzięki tej Olimpiadzie. Z wykształcenia jest germanistką, ale dzięki swoim
podopiecznym, przyswoiła sobie ogromny kawał wiedzy
historycznej, udało się jej stworzyć wspaniałą i wartościową
drużynę, z którą poznała wielu fascynujących ludzi. Podjęli
trudne wyzwanie i przeżyli wielką przygodę, czuli się jak
jeden, świetnie działający mechanizm. Są zwycięzcami
– zostali laureatami Olimpiady i są z tego dumni. Duch
Solidarności czuwał.

Laureaci konkursu, od lewej: Michał Zajda, Anna Michalska
i Wojciech Kotwica.

INFORMACYJNY

27

Represjonowani
Adam Gliksman

400 zł miesięcznie
dla opozycjonistów

Ponad 1000
decyzji w sprawie
przyznania
świadczenia
pieniężnego
działaczom opozycji
i represjonowanym
w PRL wydał
w pierwszych dniach
września Urząd ds.
Kombatantów i Osób
Represjonowanych.
Pierwsze wypłaty
dokonano już
5 września! Urząd
prosi jednak
o cierpliwość!
Pomocą prawną dla
zainteresowanych
służy Małopolska
„Solidarność”.

Od 31 sierpnia 2017 r., osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej
z powodów politycznych, wdowy lub wdowcy
po działaczu opozycji antykomunistycznej lub
osoby represjonowanej z powodów politycznych lub inni członkowie rodziny zmarłego
działacza opozycji antykomunistycznej lub
osoby represjonowanej z powodów politycznych mogą korzystać z następujących świadczeń i uprawnień:
1. Świadczenia pieniężnego w wysokości
402,72 zł miesięcznie, które będzie
przyznawane w drodze decyzji administracyjnej przez Szefa Urzędu bezterminowo, bez względu na wysokość
dochodów osoby uprawnionej.
2. Pomocy pieniężnej w formie pomocy
jednorazowej, która może być przyznana nie częściej niż raz na 12 miesięcy.
Pomoc pieniężna w formie pomocy okresowej może być przyznana na okres do
6 miesięcy i może być przeznaczona
w szczególności na zaspokojenie
potrzeb bytowych i ochronę zdrowia
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w przypadku długotrwałej choroby,
na usługi pielęgnacyjne niezbędne ze
względu na wiek i stan zdrowia – do
wysokości 100% najniższej emerytury
miesięcznie.
3. Prawa pierwszeństwa do środowiskowej
opieki socjalnej, w tym do uzyskania
miejsca w domu pomocy społecznej.
Osoby uprawnione będą posiadały
prawo do korzystania poza kolejnością
z usług w zakładach opieki zdrowotnej
i usług farmaceutycznych oraz prawo do
korzystania z leczenia specjalistycznego
bez skierowania.
4. Lokalnych uprawnień działaczy opozycji
antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych przyznanych przez samorząd terytorialny
w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych itp.
Szczegółowe informacje znajdują się na
stronie internetowej Urzędu www.kombatanci.
gov.pl. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych informacji, dotyczących uprawnień
działaczy opozycji i osób represjonowanych.
Jak uzyskać uprawnienia działacza
opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych aby
korzystać ze świadczeń i uprawnień? Najpierw należy uzyskać status.
Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych potwierdza Szef Urzędu
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek działacza opozycji
antykomunistycznej, osoby represjonowanej
z powodów politycznych, wdowy lub wdowca
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po działaczu opozycji antykomunistycznej lub osobie represjonowanej z powodów politycznych lub innego członka
rodziny zmarłego działacza opozycji antykomunistycznej lub
osoby represjonowanej z powodów politycznych.
IPN udziela pomocy w sporządzeniu wniosku o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub
osoby represjonowanej z powodów politycznych. Pomoc ta
nie ogranicza się wyłącznie do wydania wyżej wspomnianej
decyzji. Każda osoba zainteresowana może wystąpić do
Instytutu Pamięci Narodowej z prośbą o pomoc w zgromadzeniu dowodów potwierdzających represje wymienione
w art. 3 ustawy, jak również działalność opozycyjną wymienioną w art. 2 ustawy. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
jest zobowiązany do wydawania decyzji administracyjnej
w sprawie spełnienia warunków, o których mowa w art. 4
w terminie do trzech miesięcy.
Wniosek należy złożyć w formie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza. Do wniosku należy dołączyć:
1. życiorys za szczególnym uwzględnieniem działalności opozycyjnej lub podlegania represjom z przyczyn
politycznych,
2. decyzję administracyjną Prezesa Instytutu Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie spełniania warunków,
o których mowa w art. 4 ustawy, albo dokument potwierdzający nadanie Krzyża Wolności i Solidarności,
3. dowody potwierdzające działalność opozycyjną lub
okoliczność podlegania represjom z przyczyn politycznych (np. dokumenty, zaświadczenia właściwych
instytucji, urzędów i archiwów, publikacje, pisemne
oświadczenia świadków),
4. pełnomocnictwo (w przypadku osób działających przez
pełnomocnika).
Uwaga: Strona, która nie ma miejsca zamieszkania
lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy
zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za
pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika
do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń
przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach
sprawy ze skutkiem doręczenia.
Zarówno wniosek o wydanie decyzji Prezesa IPN, jak
wrzesień 2017
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też wniosek o wydanie dowodów potwierdzających działalność lub represje, można złożyć osobiście lub przesłać pocztą
do dowolnie wybranej jednostki organizacyjnej Instytutu Pamięci Narodowej (Archiwum IPN, Oddziałowe Archiwum IPN
lub Delegatura IPN). Należy kierować wnioski do jednostek
organizacyjnych właściwych ze względu na teren działalności
antykomunistycznej lub doznanych represji.
Co ważne: obowiązek wystąpienia o wydanie decyzji
w sprawie ustalenia statusu nie dotyczy tych osób, które
zostały odznaczone Krzyżem Wolności i Solidarności. Osoby odznaczone KWiS mogą się zwrócić bezpośrednio do
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
składając wniosek o przyznanie statusu działacza opozycji
antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów
politycznych i załączając dowód otrzymania odznaczenia.
Wniosek można złożyć osobiście w punkcie informacyjnym Urzędu albo nadesłać pocztą na adres Urzędu:
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel. 22 661-81-29,
22 661-87-06.
Najważniejszą zmianą w przepisach (znowelizowana
ustawa z dnia 10 marca 2015 r. o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych ) jest uzyskanie prawa do comiesięcznego
świadczenia pieniężnego dla osób represjonowanych i działaczy lub ich najbliższych. Zainteresowanie tą formą pomocy
jest największy. Jak poinformował Urząd ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych mimo dużego obciążenia pracowników pierwsze wypłaty środków nastąpiły już 5 września br.,
a więc sześć dni po wejściu w życie wspomnianej ustawy.
Urząd przypomina jednak, że do wypłaty świadczenia
pieniężnego konieczne jest wydanie i doręczenie wnioskodawcy decyzji Szefa UdSKiOR o przyznaniu świadczenia
pieniężnego. Dlatego urzędnicy apelują, by osoby, które
złożyły wnioski na bieżąco odbierały przesyłki, które są
dostarczane przez Pocztę Polską.
Urząd informuje również, że w ciągu pierwszych czterech dni obowiązywania ustawy Szef UdSKiOR wydał ponad
1000 decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego. Jest
to możliwe zarówno dzięki wysiłkowi pracowników Urzędu,
jak i wykorzystania nowatorskiego systemu elektronicznego
potwierdzania odbioru przesyłek listowych (EPO), który
skraca okres oczekiwania na zwrotną informację o doręczeniu decyzji.
Urzędnicy apelują o spokojne oczekiwanie na otrzymanie świadczenia pieniężnego i powstrzymanie się od
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interwencji telefonicznych w Urzędzie do końca września.
„Umożliwi to zespołowi zajmującemu się realizacją wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego sprawne rozpatrzenie wszystkich złożonych do Urzędu wniosków. Jeśli
ktoś z Państwa do końca września nie otrzymałby przelewu
na wskazane przez siebie konto, proszony jest o skontaktowanie się z Urzędem i podanie numeru otrzymanej decyzji,
wtedy sprawa będzie załatwiona niezwłocznie” – napisano
w komunikacie.

Informacje Urzędu ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych

Uwaga 1: Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego mogą składać wyłącznie osoby o potwierdzonym
statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby
represjonowanej z powodów politycznych. Prosimy o nie
składanie wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego
przez osoby nie posiadające potwierdzonego statusu, gdyż
nie mogą być one rozpoznane, a formalne ich załatwienie wymaga czasowego zaangażowania pracowników
UdSKiOR, którzy mogliby w tym czasie załatwiać wnioski
o przyznanie świadczenia pieniężnego złożone przez osoby uprawnione – posiadające potwierdzony status.
Uwaga 2: Osoby, które złożyły wniosek o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej
lub osoby represjonowanej z powodów politycznych
– w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy
– wraz z decyzją o potwierdzeniu statusu otrzymają także
wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego. Prosimy
o jego wypełnienie i przesłanie do Urzędu.
Jeśli chodzi o okres, za który otrzymają Państwo
świadczenie pieniężne, przypominamy:
Osoby, które mają potwierdzony decyzją Szefa
UdSKiOR status działacza opozycji antykomunistycznej
lub osoby represjonowanej z powodów politycznych
i złożyły wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego
do dnia 31 sierpnia br. – otrzymają świadczenie pieniężne
począwszy od września br. oraz za jeden dzień sierpnia
(31 sierpnia br. – dzień wejścia w życie ustawy).
Osoby, które mają potwierdzony decyzją Szefa
UdSKiOR status działacza opozycji antykomunistycznej
lub osoby represjonowanej z powodów politycznych
i pobierały świadczenie pieniężne na dzień 31 sierpnia br.
otrzymają z urzędu decyzję Szefa UdSKiOR zmieniającą
decyzję dotychczasową na decyzję bezterminową (Nie
dotyczy osób, które pobierają świadczenie przyznane
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bezterminowo na podstawie dotychczas obowiązującej
ustawy). Wypłaty świadczenia pieniężnego dla tych osób
będą następowały w sposób ciągły.
Osoby, które mają potwierdzony decyzją Szefa
UdSKiOR status działacza opozycji antykomunistycznej lub
osoby represjonowanej z powodów politycznych i złożyły
lub złożą wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego po 31 sierpnia br. do końca września – otrzymają
świadczenie pieniężne począwszy od września br. (za
cały miesiąc).
Uprzejmie prosimy o zastosowanie się do powyższych
wskazówek i umożliwienie Urzędowi sprawnej realizacji
nowych zadań wynikających z ustawy.

Punkt informacyjny Małopolskiej „Solidarności”
Prawnik Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” Julia Manczewa, Pl. Szczepański 5, pokój nr 420,
IV piętro udziela porad w środy w godzinach 11:00
-16:00, tel. 12 43126-81, 12 421-60-54 w. 21.

Naszej Koleżance
Ewie Kołton
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają

koleżanki i koledzy
z Małopolskiej „Solidarności”

Naszemu Koledze
Henrykowi Sikorze
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają

koleżanki i koledzy
z Małopolskiej „Solidarności”

Naszej Koleżance
Teresie Kapuście
wyrazy współczucia z powodu śmierci
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Nr 8-9 (731-732)

Pro memoria
21 sierpnia 2017 r. w Muniakowicach odszedł
spokojnie, opatrzony Sakramentami

Śp. Stefan Płażek
ur. 1 lipca 1921 r. w Krakowie, harcerz, ochotnik
w Armii „Kraków”, żołnierz AK pseud. „Gandhi”,
student podziemnego UJ, wolontariusz Bratniej Pomocy
Studentów razem z Karolem Wojtyłą,
uczestnik powojennej konspiracji niepodległościowej,
więzień polityczny, adwokat i wieloletni członek
organów krakowskiej adwokatury,
współtwórca nowohuckiej „Solidarności” w sierpniu
1980 r., przez ponad 60 lat prawnik w ZUS i innych
krakowskich instytucjach, społecznik aktywny
m.in. w Arcybractwie Miłosierdzia, członek Zakonu
Bożogrobców.
Małopolska „Solidarność”

Z żalem informujemy, że w dniu 28 czerwca 2017 r.
zmarła

Śp. Barbara Zientarska
aktywna działaczka „Solidarności” od momentu
powstania, zaangażowana w druk prasy podziemnej,
m.in. „Hutnika”, odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski oraz medalem „Zasłużona
dla Małopolskiej Solidarności”.
Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Małopolska „Solidarność”
Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy
naszego Kolegę i Przyjaciela

Śp. Władysława Rybę
Człowieka wielkiego serca, członka Zarządu Regionu
Małopolska NSZZ „Solidarność”, delegata
na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”,
zastępcę kierownika delegatury ZR Małopolska
w Nowym Sączu w 1981 r., ponad rok ukrywającego się
po wprowadzeniu stanu wojennego, działacza podziemnej
„Solidarności”, odznaczonego Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski
oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
Odszedł od nas serdeczny przyjaciel,
niezwykle życzliwy i prawy człowiek.
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.
Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Małopolska „Solidarność”

wrzesień 2017
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Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Józefa Mandryka
współzałożyciela NSZZ „Solidarność”
w Hucie im. T. Sendzimira, współorganizatora pomocy
dla internowanych i ich rodzin, nadawcę Podziemnego
Radia Solidarność w Krakowie, więźnia politycznego,
odznaczonego Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski.
Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Małopolska „Solidarność”
Ze smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci
w dniu 19 czerwca 2017 r.

Śp. Jana Sikonia
od 1980 r. aktywnie zaangażowanego w działalność
rolniczej „Solidarności”. Był m.in. uczestnikiem strajku
rolników w Ustrzykach oraz członkiem delegacji rolników z województwa, która w Warszawie rejestrowała
Solidarność Wiejską. Tworzył lokalne struktury związku
na Limanowszczyźnie i Sądecczyźnie.
Internowany w stanie wojennym.
W 1984 r. wyjechał do USA, gdzie intensywnie
angażował się w działalność patriotyczną.
Na stałe wrócił do Polski w 2012 roku.
Małopolska „Solidarność”
Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Adama Słupka
wieloletniego działacza „Solidarności”, założyciela
NSZZ „Solidarność” w Transbud Nowa Huta a następnie
w Budostalu-9, zaangażowanego w kolportaż materiałów podziemnych w Krakowie i w Nowej Hucie.
Współorganizatora i uczestnika od 1984 r. Pielgrzymek
Ludzi Pracy do Częstochowy, uczestnika wszystkich Marszów Szlakiem I Kompanii Kadrowej od 1984 r., chorążego Sztandaru Kadrówki i jednego z jego fundatorów.
Członka Związku Piłsudczyków, Związku Strzeleckiego,
Komitetu Opieki nad Kopcem J. Piłsudskiego, kolekcjonera wielu pamiątek o tematyce niepodległościowej,
piłsudczykowskiej oraz solidarnościowej,
autora wielu wystaw poświęconych
m.in. Józefowi Piłsudskiemu i NSZZ „Solidarność”.
Człowieka skromnego, wiernego ideałom
i przyjaciela „Solidarności”.
Spoczywaj w pokoju!
Małopolska „Solidarność”
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Dzień Solidarności i Wolności, 31 sierpnia 2017 r., Kraków

