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Karty rabatowe Biznestank

Zachęcamy do korzystania z kart rabatowych „Biznestank” na stacjach paliw
ORLEN oraz BLISKA. Dzięki karcie zniżkowej podczas tankowania wszystkich rodzajów paliw na ww.
stacjach 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.
Karta jest bezterminowa. Obowiązuje na
wszystkich stacjach Orlen i Bliska w Polsce honorujących karty Biznestank.
Informacje na temat programu można otrzymać w Dziale Informacji, Promocji
i Szkoleń, pl. Szczepański 5, pok. 404,
tel. 12 423-12-98, 608 510-538,
e-mail: joanna@solidarnosc.krakow.pl.
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zbudowani
na wartościach
Zebranych na mszy św. w katedrze wawelskiej powitał ks. Władysław Palmowski,
duszpasterz Małopolskiej „Solidarności”.
W kazaniu metropolita krakowski przypomniał początki „Solidarności”, podkreślając,
że wyrosła ona ze zwykłej ludzkiej solidarności ze zwolnioną niesłusznie z pracy
w Stoczni Gdańskiej Anną Walentynowicz. To
później jej niezłomna postawa nie pozwoliła
na wygaszenie strajku po spełnieniu przez
dyrekcję stoczni części postulatów, co miało
decydujący wpływ na skutki sierpniowych
protestów. Ksiądz arcybiskup przypomniał
21 postulatów gdańskich, podkreślając, że
choć powstawały w bardzo gorącym okresie, to objęły zagadnienia zarówno bieżące,
jak i polityczne, gospodarczo-ekonomiczne
i odnoszące się do szeroko pojętego życia
społecznego.
Arcybiskup Marek Jędraszewski przypomniał, że w okresie, gdy tworzyła się „Solidarność” Ojciec Święty Jan Paweł II pracował
nad encykliką poświęconą pracy, którą przygotowywał na 90. rocznicę wydania przez
papieża Leona XIII encykliki „Rerum Nova-
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rum”. Tekst encykliki Jana Pawła II „Laborem
Exercens” był gotowy w maju 1981 r., ale
zamach na życie Papieża – Polaka, opóźnił
jej publikację. Dopiero po opuszczeniu szpitala
– co podkreślał Ojciec Św. – miał możliwość
jeszcze raz przeczytać tekst i zdecydować
o jego publikacji. Do tej ważnej encykliki
nawiązali delegaci na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, który
w tym właśnie okresie pracował nad programem związku. Ogłoszony 7 października
1981 r. Program wskazywał na chrześcijańskie korzenie Związku i ujawniał głębokie
przekonanie o potrzebie moralnego odrodzenia kraju i społeczeństwa. Arcybiskup M.
Jędraszewski w kazaniu przypomniał poszczególne tezy zawarte w tymże Programie.
Kończąc homilię Metropolita Krakowski
pozwolił sobie na osobiste wyznanie, przypominając, że upominając się o ład moralny
w Polsce stał się w ostatnich tygodniach celem
niewybrednej krytyki ze strony środowisk, niepodzielających jego wizji świata. Arcybiskup
podkreślił jednak, że w tym trudnym dla niego
momencie ujawniła się też prawdziwie ludzka
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Adam Gliksman

Członkowie
i sympatycy
Małopolskiej
„Solidarności”
tradycyjnie spotkali
się na mszy św.
w intencji Ojczyzny
i NSZZ „Solidarność”
odprawionej
przez metropolitę
krakowskiego
ks. abp. Marka
Jędraszewskiego
w katedrze
wawelskiej
31 sierpnia br.
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dzień, bo spotykam się bardzo często z przedstawicielami
„Solidarności” i rozmawiamy o ważnych i trudnych dla
wielu środowisk sprawach. „Solidarność” to ważny partner
do rozmów i dialogu, do budowania przyszłości naszej
ojczyzny.”
Po odśpiewaniu Hymnu „Solidarności” delegacje związkowe, władz państwowych i samorządowych oraz licznych
instytucji i stowarzyszeń złożyły pod Krzyżem Katyńskim
kwiaty i zapaliły znicze.
Przed uroczystościami w katedrze wawelskiej członkowie Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” złożyli kwiaty na Rynku Głównym w Krakowie, gdzie znajduje
się tablica „Nie oddamy Sierpnia”, pierwotnie wmontowana
w 1982 r. i następnie przywrócona w 2010 r. staraniem
Małopolskiej „Solidarności”.

fot. J. Furtak

solidarność, która znalazła swój wyraz również w pismach
ze słowami wsparcia, które skierowali do niego m.in. Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda i Przewodniczący
Małopolskiej „Solidarności” Wojciech Grzeszek: „Za to bardzo dziękuję, bo to daje nadzieję, że jeżeli „Solidarność”
buduje swój etos na chrześcijańskich wartościach i broni
prawdy, i zatroskana jest i o człowieka i o rodzinę i o naród,
to wszystko to daje nam ogromną nadzieję że „Solidarność”
po raz kolejny zwycięży.” Te słowa uczestnicy mszy św.
przyjęli burzą braw.
Po mszy św. uczestnicy nabożeństwa w towarzystwie
sztandarów i przy akompaniamencie Orkiestry Kopalni Soli
Wieliczka przeszli pod Krzyż Katyński, gdzie odbyła się
dalsza część uroczystości.
Po odśpiewaniu Hymnu Polski głos zabrał Przewodniczący Małopolskiej „Solidarności” Wojciech Grzeszek,
który podkreślał, że dzień 31 sierpnia jest ważną okazją,
by przypomnieć pragnienia i wartości, które 39 lat temu
legły u podstaw powstania NSZZ „Solidarność”. „Dziś
jest z nami wiele sztandarów naszego związku. Na wielu
z nich jest napis: Bóg – Honor – Ojczyzna. To na tych wartościach wyrosła „Solidarność” i my musimy tych wartości
nadal bronić.” Przewodniczący Małopolskiej „Solidarności”
przypomniał, że te wartości dały siłę narodowi do zrzucenia
komunistycznego jarzma i walki o podmiotowość człowieka.
„Ideały Sierpnia trzeba wzmacniać. To się w ostatnich latach
dzieje w naszej Ojczyźnie” – podkreślał W. Grzeszek.
Głos zabrał również Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik,
który przypominał, że strajk pracowników w Sierpniu 1980
r. pokazał potrzebę wspólnoty i tego, jak wiele osób łączyła
idea solidarności i dążenia do godnego życia. Wojewoda
Małopolski podkreślał, że te cele nadal przyświecają „Solidarności”: „Solidarność przeszła długą drogę przez kolejne
39 lat. Dziękuję, że ideały „Solidarności” są w waszych
sercach i są w waszych działaniach. Tak się dzieje na co
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Nowy Sącz

30 sierpnia br. w Nowym Sączu obchodzono 39.
rocznicę podpisania w Gdańsku Porozumień Sierpniowych
i powstania NSZZ „Solidarność”. Uroczystości rozpoczęły się
mszą św. o godz. 18 odprawioną w intencji Ojczyzny i „Solidarności” w kościele Matki Bożej Niepokalanej w Nowym
Sączu. Koncelebrze przewodniczył Ksiądz Prałat Czesław
Paszyński – proboszcz Parafii Matki Bożej Niepokalanej.
W wygłoszonej homilii ks. dr Antoni Koterla duszpasterz
„Solidarności” przypomniał słowa Ojca Świętego Jana Pawła
II kierowane do „Solidarności” podczas Jego pielgrzymek
do Polski, podkreślając rolę, jaką odegrał powstały w 1980
r. ruch dla odzyskania wolności i niepodległości Ojczyzny.
Przypomniał także, że kościół „na Millenium”, powstał dzięki „Solidarności”, gdyż udzielenie zgody na jego budowę
było jednym z głównych postulatów strajkujących w 1980
r. pracowników sądeckiego WPK.
Po zakończonej Eucharystii uczestnicy, na czele
z pocztami sztandarowymi, przemaszerowali pod Pomnik
Solidarności, gdzie zgromadzili się internowani i więzieni
działacze sądeckiej „Solidarności”, władze samorządowe
miasta Nowego Sącza, byli i obecni działacze „Solidarności”, przedstawiciele Klubu Gazety Polskiej oraz mieszkańcy
miasta Nowego Sącza.
Po wysłuchaniu hymnu państwowego, w okolicznościowym przemówieniu kierownik sądeckiego Oddziału Krzysztof Kotowicz przypomniał historię i znaczenie Porozumień
Sierpniowych. „Pod tym pomnikiem spotykamy się co roku,
aby podziękować za powstanie Solidarności, za ten ruch, za
wspaniałe rzeczy, które się dokonały, za ludzi Solidarności.
W przeddzień podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku spotykamy się tutaj, aby oddać tym ludziom hołd. Jest
to dzień ludzi Solidarności i chcę podziękować wszystkim
tym, którzy włączyli się w powstanie tego ruchu, w utworzenie NSZZ „Solidarność”, za ich poświęcenie, za trud,
za doznane krzywdy. (...) „Słowa podziękowania należą
się także kapłanom, bo oni wspierali ruch „Solidarności”
i zawsze byli z nami. Chylę czoła przede wszystkim przed
Janem Pawłem II, Kardynałem Stefanem Wyszyńskim, czy
księdzem Jerzym Popiełuszko, ks. Sylwestrem Zychem
i ks. Stanisławem Suchowolcem. Dziękuję także kapłanom
z Sądecczyzny, którzy dbali o nas, którzy nas wspierali
i mimo zakazów i represji mieszkańcy mogli spotykać się
w kościołach i pogłębiać poczucie polskości. (...) Główne
cele i wartości „Solidarności” nie zmieniły się. Mamy ten
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sam statut od 1980 r. z pewnymi drobnymi zmianami.
Wartości, o które dbamy, które chcemy pielęgnować to
przede wszystkim walka o uszanowanie wartości do życia
od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Dzisiaj najważniejsze jest to, aby przekaz o tym, jakie zasługi dla kraju
ma ruch Solidarność trafiał do ludzi młodych i jest to wielkie
wyzwanie” – mówił Krzysztof Kotowicz.
Następnie, by uczcić pamięć tych, którzy tworzyli
„Solidarność”, złożono kwiaty pod Pomnikiem Solidarności.
Kwiaty złożyli m.in internowani i więzieni działacze „Solidarności” na czele z Andrzejem Szkaradkiem, przedstawiciele Oddziału Nr 1 na czele z Krzysztofem Kotowiczem,
przedstawiciele biur poselskich posła Piotra Naimskiego,
posła Arkadiusza Mularczyka i posła Zbigniewa Leśniaka,
przedstawiciele władz miasta Nowego Sącza z wiceprezydent Magdaleną Majką, przewodnicząca Rady Miasta
Nowego Sącza Iwoną Mularczyk, przedstawiciele Klubu
Gazety Polskiej. Zarówno we mszy św., jak i w tej części
uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe organizacji
związkowych NSZZ „Solidarność” – PKP Cargo S.A., Komisji
Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania
i Nadleśnictwa Stary Sącz. Uroczystość prowadził Janusz
Michalik, dyrektor działu artystycznego Miejskiego Ośrodka
Kultury w Nowym Sączu.
Na zakończenie, tradycyjnie zgromadzeni odśpiewali
hymn „Solidarności”.
Grażyna Święs, fot. sądecznin.info

Gorlice

W Gorlicach w niedzielę 1 września br. obchodzono
39. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych.
Obchody rozpoczęto przemarszem pocztów sztandarowych i uczestników na cmentarz parafialny, gdzie
złożono kwiaty i zapalono znicze pod tablicą upamiętnia-
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jącą bł. ks. Jerzego Popiełuszko – patrona „Solidarności”.
Okolicznościowe wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele „Solidarności”, Starosta Powiatu Gorlickiego – Maria
Gubała, zastępca Burmistrza Miasta Gorlice Łukasz Bałajewicz z Przewodniczącym Rady Miasta Gorlice Robertem
Ryndakiem, radna sejmiku wojewódzkiego Jadwiga Wójtowicz, radni Rady Miasta Gorlice i Rady Powiatu Gorlickiego
i osoby internowane.
Prowadzący uroczystość Krzysztof Kotowicz przypomniał powstanie i działalność „Solidarności” na terenie Ziemi
Gorlickiej. W swym przemówieniu między innymi nawiązał
do podjętej uchwały Komisji Krajowej, która stanowczo
sprzeciwia się narastającej fali profanacji wizerunków
i przedmiotów kultu religijnego, szyderstw z wartości chrześcijańskich, a w szczególności katolickich. Przypomniał,
że NSZZ „Solidarność” uważa za swój obowiązek obronę
wartości chrześcijańskich i wolności wyznawania wiary
i oczekuje od państwa polskiego obrony tych wartości.
Ksiądz proboszcz Stanisław Ruszel odmówił modlitwę
za Ojczyznę i zmarłych działaczy „Solidarności”.
Następnie zebrani uczestnicy z pocztami sztandarowymi na czele udali się do Bazyliki Mniejszej, gdzie
tradycyjnie wzięli udział w uroczystej mszy św., która została odprawiona w intencji Ojczyzny i NSZZ „Solidarność”
w 39. rocznicę jego powstania oraz poległych na wszystkich
frontach II wojny światowej w 80. rocznicę jej wybuchu.
Mszę świętą odprawił ks. dziekan Stanisław Ruszel, który
również wygłosił okolicznościowe kazanie.
Nawiązując do ewangelii przypomniał, że pokora jest
podstawową cnotą chrześcijanina a do wybuchu 80 lat
temu II wojny światowej doprowadził brak pokory. Faszyści
i bolszewicy byli przekonani, że Polska w niedługim czasie
zniknie z mapy, ale my nadal istniejemy, bo jesteśmy ludźmi
honoru. Nawiązał również do 39. rocznicy powstania „Solidarności” dziękując, że „Solidarność” zawsze postępowała
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zgodnie z naukami św. Jana Pawła II i do obecnej chwili
je realizuje, a w obecnym czasie sprzeciwia się profanacji
Krzyża, który dla Polaków jest najważniejszym symbolem
katolicyzmu. Na koniec zaapelował do rodziców uczniów,
aby nie zgadzali się na wprowadzanie do szkół edukacji
seksualnej dla najmłodszych.
Po nabożeństwie, pod budynkiem Sklarczykówki gorliczanie – kombatanci, samorządowcy, włodarze miasta
i powiatu, przedstawiciele „Solidarności”, przedstawiciele Bractwa Kurkowego, harcerze, reprezentanci Związku
Strzeleckiego STRZELEC, uczniowie – zgromadzili się, by
oddać hołd poległym i wspomnieć tragiczne wydarzenia
sprzed 80 lat.
Na koniec uczestnicy i zaproszeni goście spotkali się
w Biurze Oddziału na symbolicznej herbatce prowadząc
ożywione dyskusje, wspominając tamte wydarzenia, jak
i obecną sytuację w kraju i Związku.
Joanna Brach

Myślenice

Trzydzieści dziewięć lat temu podpisane zostały porozumienia sierpniowe, prowadzące do powstania NSZZ
„Solidarność”. Biuro oddziału nr 4 w Myślenicach stara się,
aby data 31 sierpnia 1980 r. nie została zapomniana. Co
roku organizujemy obchody rocznicy powstania związku,
których centralnym punktem jest msza święta w intencji
Ojczyzny i „Solidarności” odprawiana w kościele NNMP
w Myślenicach – Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej.
W tym roku obecność relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki w wyjątkowy sposób uświetniła tę uroczystość. Ten
szczególny obiekt kultu mogliśmy gościć dzięki księdzu
Arturowi Czepielowi. Ks. Artur to syn aktywnego działacza
myślenickiej „Solidarności” lat 80-tych Piotra Czepiela.
Wygłosił on także okolicznościowe kazanie, które spotkało
się z bardzo pozytywnym odbiorem uczestników mszy św.
Po zakończeniu mszy św. mogliśmy oddać hołd bł.
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złożono kwiaty pod pamiątkową tablicą, ufundowaną przez
„Solidarność” Ziemi Oświęcimskiej w dniu 31 sierpnia 2000
r. z okazji 20. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.

Miechów

ks. Jerzemu poprzez ucałowanie relikwii. Następnie orszak prowadzony przez poczty sztandarowe udał się na
myślenicki rynek pod Pomnik Niepodległości. Pod tablicą
poświęconą „Solidarności” wmurowaną w 30. rocznicę
powstania związku zostały złożone wieńce przez delegację
NSZZ „Solidarność” na czele z kierownikiem biura Aleksandrem Kamińskim, Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
Jarosława Szlachetkę oraz przedstawicieli Rady Miasta
i Rady Powiatu.
Na zakończenie przytoczę fragment kazania: „I dobrze, że celebruje się w naszej ojczyźnie dzisiejszy dzień.
Dobrze, że jest ta mszalna intencja i obecność sztandaru
„Solidarności”. Po to, abyśmy nie zapomnieli, że dzięki
nim w ojczyźnie naszej wolnej dzisiaj żyć możemy. Oby
nigdy – za 50, 100 i więcej lat nie było Polaka, który nie
będzie wiedział, czym był 31 sierpnia 1980 roku”.
Aleksander Kamiński

Oświęcim

Jak co roku, w przedostatnim dniu sierpnia w kościele pw. WNMP w Oświęcimiu odprawiona została msza
św. poświęcona 39. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. Uczestniczyli w niej działacze i sympatycy Związku,
a z pocztem sztandarowym stawili się członkowie MOZ
NSZZ „Solidarność” Synthos S.A. i Spółek. Po mszy koncelebrowanej przez proboszcza i wszystkich księży z parafii,

W dniu 25 sierpnia 2019 r. w rocznicę odsłonięcia
w Swojczanach pomnika Biuletynu Małopolskiej Solidarności odbyły się obchody 39. 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. W mszy
uczestniczyli redaktorzy, drukarze i kolporterzy drukowanej w stanie wojennym prasy podziemnej. Następnie odbyło się spotkanie
pod pomnikiem Biuletynu Małopolskiego Solidarności przy domu
państwa Zofii i Mieczysława Sudelskich w Swojczanach.
Wróciły wspomnienia tamtych lat. Zebrani pod pomnikiem
podkreślali profesjonalizm organizatorów 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. 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. W tegorocznych obchodach
wśród gości przewagę mieli redaktorzy Biuletynu Małopolskiej
Solidarności.
Czesław Gamrat

Od lewej stoją: Paweł Ptak, Jerzy Kuchna, Jan Miłek, Leszek Dulba,
Maciej Lewandowski, Tadeusz Syryjczyk, Mieczysław Sudelski,
Andrzej Styczeń
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Adam Gliksman

Spotkanie
krakowskiej „S”

W dn. 11 września
br. odbyło
się spotkanie
przedstawicieli
organizacji
związkowych
NSZZ
„Solidarność”
z Krakowa.
Gościem
posiedzenia
był prof. Jan
Tadeusz Duda,
radny Sejmiku
Województwa
Małopolskiego,
startujący
w jesiennych
wyborach do
Senatu
w Krakowa.

Uczestników spotkania przywitał Przewodniczący Małopolskiej „Solidarności”
Wojciech Grzeszek, który przedstawiając
gościa – podkreślał dobrą współpracę z prof.
Dudą w Sejmiku Województwa, związaną
z realizacją wielu programów propracowniczych i społecznych.
Prof. Jan Tadeusz Duda również zrewanżował się miłymi słowami pod adresem
Wojciecha Grzeszka, przypominając, że starał
się angażować w rozwiązywanie kwestii pracowniczych i społecznych i że zawsze liczył
się z głosem „Solidarności”, której jest też
członkiem od 1980 r. (na AGH – przyp.
aut.), a bliskie, wręcz braterskie relacje
z Wojciechem Grzeszkiem pozwalały mu na
uzyskiwanie bardzo szczegółowych i przydatnych w bieżącej pracy informacji.
Wyrównywać szanse
J. T. Duda przypomniał, że w 2014 r.
został wybrany do Sejmiku Województwa
Małopolskiego i obecnie drugi raz piastuje
mandat radnego. W swoim życiu zawodowym
związany był z AGH w Krakowie, pełniąc
m.in. funkcję kierownika Katedry Analizy

8

SERWIS

Systemowej i Modelowania Cyfrowego, kierownika Wydziałowego Centrum Koordynacji
Badań oraz Katedry Informatyki Stosowanej.
Pracował również na Politechnice Opolskiej,
w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Tarnowie. Od wielu lat angażował się również w działalność społeczną, m.in. na rzecz
osób niepełnosprawnych i pokrzywdzonych
życiowo.
Podczas spotkania z przedstawicielami organizacji związkowych z Krakowa
prof. Duda mówił m.in. „Jestem demokratą
i republikaninem. Uważam, że istotą demokracji jest ciągłe przełamywanie struktur
społecznych i stwarzanie szans rozwoju
dla ludzi. Potrzebujemy skutecznej metody
wyrównywania szans. Państwo musi mieć
w tym zakresie możliwości i instrumenty do
działania.” Wskazywał, że decyzja o starcie
w wyborach do Senatu była wynikiem jego
doświadczeń z pracy w Sejmiku Województwa Małopolskiego, które wskazywały, że nie
można w powyższych obszarach zrobić tak
wiele, jak on sam oczekiwałby. Przygotowane
regionalne programy wychodzą naprzeciwko
lokalnym problemom, ale ambicją prof. Dudy
jest wdrażanie swoich pomysłów na poziomie
krajowym.
Wykorzystać potencjał ekspertów i dzieci
Gość zwrócił uwagę na kilka aspektów,
które jego zdaniem są istotne dla przyszłości
kraju. Po pierwsze lepsze korzystanie z ekspertów w Polsce. Sam, zasiadając w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, doświadczył
tego, że nie umiemy w Polsce korzystać
z ekspertów, którzy np. pracują na uczelniach
i mogliby oceniać wdrażane w Polsce progra-
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my gospodarcze i społeczne. Dziś często dobór ekspertów
jest przypadkiem, co może skutkować gorszym sposobem
oceny, realizacji i ewaluacji programów. Stąd też prof. Duda
proponuje stworzenie bazy danych ekspertów z precyzyjnym
określeniem zakresu ich specjalizacji.
Ważnym zadaniem – także na gruncie dbania o kapitał
ludzki – zdaniem prof. Dudy jest wsparcie edukacji dzieci,
w tym na pewno edukacji wczesnoszkolnej. „Doświadczenie
uczy, że dzieci rozwijają się w różnym tempie. Ci, którzy
byli gorsi od kolegów we wcześniejszych latach szkolnych,
z czasem nadrabiali zaległości i wręcz ich wyprzedzali, ale
system edukacji powinien to uwzględniać i dawać im szansę.
Stąd też w Sejmiku przeznaczaliśmy środki na wsparcie
edukacji wczesnoszkolnej. Powinien to być jednak program
krajowy, by w każdej szkole byli dodatkowi nauczyciele,
wspierający uczniów, którzy tego wymagają”.
Zasygnalizowawszy swój program prof. Duda otworzył dyskusję, w której członkowie związku zwrócili uwagę na inne problemy, dotykające pracowników. Wiesław
Kwiecień, Przewodniczący KZ NSZZ „S” Wawel SA mówił
o mających negatywne skutki dla emerytów praktykach ZUS,
który poprzez zawyżanie przewidywalnej przeżywalności
lat emerytów, prowadzi do obniżenia wysokości emerytur.
Zwracano również uwagę m.in. na sytuację pracowników
służby zdrowia, wykonujących zawody niemedyczne, którzy zostali zepchnięci na margines płacowy i o których
dziś właściwie upomina się tylko „Solidarność”. Poruszono
również problem emerytur pomostowych i wcześniejszych
emerytur dla osób pracujących w warunkach szkodliwych.
Wygaszenie tych emerytur było i jest niestety krzywdzące
dla sporej rzeszy pracowników, którzy teraz także zdrowotnie zaczynają odczuwać skutki dotychczasowych warunków
pracy. Dyskutowano również o płacach w Polsce, wskazując
na ich olbrzymie spłaszczenie, które budzi napięcia w zakładach pracy, zwłaszcza pomiędzy starszymi a młodszymi
pracownikami.
Dziękując za zaproszenie prof. Duda wyraził nadzieję
na kolejne spotkania z krakowską „Solidarnością”: „Traktuję
to nasze dzisiejsze spotkanie jako pewne przygotowanie do
nowej funkcji. Wiele poruszonych przez Państwa problemów
jest mi znanych i wierzę, że dzięki Państwa oddolnemu
naciskowi i świadomej polityce przyszłego rządu, uda się
je rozwiązać”.
Zmiany, zmiany, zmiany
W dalszej części spotkania prawnik Witold Witkowski
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z Działu Prawnego Zarządu Regionu, przedstawił najważniejsze zmiany w Kodeksie pracy, które weszły w życie z dniem
7 września br. Wydłużeniu uległ termin na wystąpienie
pracownika z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy
lub w przypadku braku reakcji ze strony pracodawcy na
wystąpienie ze stosownym żądaniem do sądu pracy (z 7 do
14 dni). „Od 7 września br. pracownik może także wystąpić
do sądu z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania
świadectwa pracy. Jeśli pracodawca nie istnieje lub z innych
przyczyn nie może wydać świadectwa, to pracownik może
żądać, by to sąd pracy zastąpił go i wydał odpowiednie
świadectwo” – wyjaśniał W. Witkowski.
Zmianie uległy również przepisy dotyczące mobbingu.
Od września odszkodowania z jego tytułu może domagać
się również pracownik, który kontynuuje zatrudnienie (do
tej pory prawo to przysługiwało wyłącznie w przypadku
rezygnacji z pracy).
Zmiany dotyczą również kwestii dyskryminacji – został otwarty katalog tzw. przesłanek dyskryminacji i od
tej pory każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami
związanymi z pracą nierówne traktowanie będzie uznane
za dyskryminację.
„Solidarność” realizuje swój program
Ostatnia część obrad była poświęcona sytuacji
w Związku. Rozpoczęła ją relacja z obrad Komisji Krajowej,
którą przedstawił Adam Gliksman, skupiając się na realizacji
postulatów sformułowanych przez Związek w grudniu 2018
r. Efektem licznych negocjacji „Solidarności” z rządem jest
stopniowy postęp i zmiany w polskim prawodawstwie.
Przypomnijmy, że już pozytywnie (w postaci ustaw) zakończyły się działania dotyczące wprowadzenia pluralizmu
związkowego w służbach mundurowych, lepszej ochrony
pracowników (wprowadzenia możliwości nakazu kontynuowania zatrudnienia przez sąd w przypadku zwolnienia),
zmian w ustawie o płacy minimalnej (wyłączenie tzw.
dodatku stażowego z kwoty zasadniczej, które wejdzie
w życie z dn. 1 stycznia 2020 r.) oraz negocjowanych już
podwyżek w sferze finansów publicznych (zakłada się średni
wzrost o ok. 6% od stycznia 2020 r.).
Równocześnie trwają zaawansowane rozmowy dotyczące odmrożenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych, które miałoby nastąpić już w bieżącym roku
i przyspieszyć zdecydowanie w przyszłym roku.
Ważnym z punktu widzenia NSZZ „Solidarność” będzie postulat wprowadzenia możliwości odpisu od podatku
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składek członkowskich płaconych przez członków związków
zawodowych.
Trwają również rozmowy dotyczące przywrócenia emerytur stażowych (40 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn).
Rząd przedstawił już kalkulacje dotyczące kosztów wprowadzenie tej zmiany. Obecnie rozważana jest możliwość
stopniowego dochodzenia do wspomnianych 40 i 35 lat
począwszy od np. 43 lat dla mężczyzn i 38 dla kobiet. Te
progi w kolejnych latach byłyby obniżane. Rząd będzie także
zmuszony do znalezienia środków na pokrycie kosztów
reformy (pozyskanie pieniędzy na wypłacenie emerytur
i metod uzupełnienia wpływów do budżetu). Mogłyby te
fundusze pochodzić np. z większego oskładkowania umów
cywilno-prawnych lub zwiększonych dochodów z tytułu podatków od osób prowadzących działalność gospodarczą.
W dyskusji zwrócono uwagę, że dzięki naciskowi „Solidarności” udało się wprowadzić wiele ważnych rozwiązań
dla pracowników. Niestety w opinii publicznej ta wiodąca
rola „Solidarności” nie funkcjonuje. Należy więc zastanowić się nad sposobem uświadomienia pracownikom, że to
właśnie dzięki silnej „Solidarności” możliwe są tak znaczące
zmiany, a dalszy rozwój Związku warunkuje, czy będzie
możliwe w kolejnych latach tak skuteczne reprezentowanie
interesów zatrudnionych.
Członkowstwo w „Solidarności” się opłaca
„Solidarność” szuka też dodatkowych atutów – obok

merytorycznych i skutecznych działań – swojej oferty dla
członków Związku i pracowników. Od kilkunastu miesięcy członkowie Związku cieszą się rabatami na paliwo na
stacjach Lotos. Przed kilkoma tygodniami podpisano także umowy o współpracy z PZU SA i Bankiem PeKaO SA.
W przypadku pierwszej umowy członkowie Związku mają
prawo do zniżki na ubezpieczenia m.in. w ramach PZU
Auto, Dom, Gospodarstwo Rolne czy Bezpieczny Rowerzysta. PeKaO oferuje z kolei specjalne warunki prowadzenia
konta dla organizacji związkowych, w ramach którego będą
bezpłatnie prowadzone rachunki, bezpłatnie będą również
przyjmowane wpłaty gotówkowe i zagwarantowane będzie
bezpłatne korzystanie z usługi bankowości elektronicznej.
Szczegóły ofert dostępne są na stronie Komisji Krajowej
i Zarządu Regionu.

Jacek Smagowicz uhonorowany

w Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia w Krakowie,
w Radzie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz w licznych krajowych komitetach monitorujących programy związane z rynkiem pracy.
„Niech ta Odznaka będzie choć w niewielkim stopniu wyrazem naszej ogromnej wdzięczności, szacunku
i uznania za dawanie całym swoim życiem świadectwa
patriotyzmu” – mówiła minister B. Borys-Szopa.

17 czerwca br. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim miała miejsce uroczystość, w trakcie której Minister
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożena Borys-Szopa
wręczyła Jackowi Smagowiczowi Odznakę Honorową
„Primus in Agendo”.
Odznaka Honorowa „Primus in Agendo” jest nadawana od 2015 r. za szczególne działania i zasługi na
rzecz rynku pracy, polityki społecznej i rodziny. Minister
Borys-Szopa podczas uroczystości podkreślała związkową i społeczną działalność Jacka Smagowicza, za
którą często płacił wysoką cenę – represji, zatrzymywań i internowania. Po 1989 r. zaangażował się w
NSZZ „Solidarność” w sprawy społeczne, podejmując
liczne inicjatywy zarówno na poziomie regionalnym,
jak i krajowym związane z rynkiem pracy w Polsce
i przeciwdziałaniem bezrobociu. Przez lata reprezentował „Solidarność” m.in. Naczelnej Radzie Zatrudnienia,
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Wydarzenie
Człowieczeństwo na uczelniach

O roli uczelni w kształtowaniu studentów i znaczeniu w tym procesie wykładowców będą w Krakowie
debatować podczas I Forum Uczelni Polskich reprezentanci
NSZZ „Solidarność” środowiska akademickiego. Gościem
specjalnym Forum będzie metropolita krakowski ks. arcybiskup prof. Marek Jędraszewski.
Cykliczne spotkania reprezentantów „Solidarności”
z polskich uczelni mają ponad dwudziestoletnią tradycję.
Forum Uczelni Polskich, które będzie obradować w dn.
19-22 września br. w Krakowie odbędzie się jednak po
raz pierwszy. „Została rozszerzona formuła spotkań. Do
tej pory były one adresowane do uczelni uniwersyteckich,
choć od lat uczestniczyli w nich również przedstawiciele
innych uczelni. W tym roku patronat nad wydarzeniem
objęła Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”, stąd
postanowiono też o zmianie nazwy naszego spotkania,
w którym będą reprezentowanie organizacje NSZZ „Solidarność” z uniwersytetów, politechnik oraz z jednostek
badawczych. Do udziału w trzydniowym forum zgłosiło się
90 osób” – mówi Anna Młynarczkowska, Przewodnicząca
Komitetu Organizacyjnego Forum, a zarazem zastępca
przewodniczącej KZ NSZZ „Solidarność” Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie. To właśnie Komisja Zakładowa NSZZ
„Solidarność” w AGH wspólnie z KZ NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Jagiellońskiego są organizatorami tego spotkania. Komitet organizacyjny Forum tworzą przedstawiciele
UJ: Marek Sawicki, zastępca przewodniczącego KZ NSZZ
„Solidarność” UJ i jednocześnie zastępca przewodniczącej
Komitetu Organizacyjnego oraz Janusz Drebot i Jarosław
Mikulski, a także członkowie Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” w AGH: Anna Młynarczykowska, Elżbieta Vogt
i Karol Rulewicz.
Zmiana formuły ma pozwolić na większą reprezentację środowiska akademickiego i wzmocnić jego głos
w dyskursie o publicznym szkolnictwie wyższym, będąc
jednocześnie źródłem informacji o potrzebach i bolączkach pracowników uczelni, zarówno nauczycieli akademickich, jak nie nauczycieli. „Dotychczasowe spotkania
dotyczyły najczęściej bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem uczelni w Polsce. W ostatnich latach wiele
miejsca poświęciliśmy reformie szkolnictwa wyższego,
a także m.in. planom dotyczącym zawarcia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników
uczelni” – mówi Maria Sapor, zastępca przewodniczącego
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” i wieloletnia
wrzesień 2019
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przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność” AGH w Krakowie.
Tegoroczne Forum Uczelni Polskich obradować będzie
wokół słów św. Jana Pawła II „By dorastać do pełni człowieczeństwa”. Organizatorzy liczą, że Forum będzie okazją
nie tylko do wymiany poglądów na kwestie bieżące, ale
także i zastanowienia się nad rolą uczelni i jej pracowników
w procesie kształcenia młodzieży. Stąd też organizatorzy
wystąpili z prośbą o wygłoszenie referatu wprowadzającego do metropolity krakowskiego ks. arcybiskupa Marka
Jędraszewskiego. „W ostatnim okresie toczy się dyskusja odnośnie znaczenia wychowania, rodziny oraz szkoły
i chcemy naszym forum włączyć się w tę dysputę. Arcybiskup Marek Jędraszewski jest wzorem dla wielu z nas
w kwestii przywiązania do wartości chrześcijańskich, godnego ich reprezentowania i ich obrony. Dlatego poprosiliśmy
go o wygłoszenie słowa wstępnego” – mówi M. Sapor,
przypominając, że „Solidarność” opiera się na nauce społecznej kościoła katolickiego.
W drugiej części obrad uczestnicy Forum skupią się
na problematyce związanej z wdrażaniem Konstytucji dla
Nauki 2.0. „Zaprosiliśmy do udziału w naszym Forum prof.
Jerzego Jedlińskiego, który szczegółowo przeanalizował
zapisy ustawy oraz skutki jej wdrażania, wskazując na
szanse rozwoju polskiej nauki z nią związane, ale i na
bariery czy nawet zagrożenia związane z jej implementacją
na uczelniach. Ujął to w rozprawie: My i reforma, spojrzenie racjonalnie pozytywne” – mówi A. Młynarczykowska.
Przez pierwszy rok uczelnie musiały mierzyć się z harmonogramem wdrażania reformy narzuconym przez ustawę,
w tym m.in. przygotowaniem statutów, regulaminów pracy
i regulaminów wynagradzania. Działania te przyniosły różne
doświadczenia – Forum będzie stanowiło okazję do ich
wymiany. „Z inicjatywy „Solidarności” w bieżącym roku
Ministerstwo powołało Zespół do spraw monitorowania
wdrażania reformy nauki i szkolnictwa wyższego. W skład
zespołu weszło 12 wybitnych naukowców i przedstawicieli
środowiska akademickiego, którym przewodniczy prof. dr
hab. Maciej Żylicz. W tym gronie jest także przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” dr Dominik
Szczukocki, zawodowo związany z Uniwersytetem Łódzkim, który podzieli się z uczestnikami Forum informacjami
z pracy Zespołu” – anonsuje A. Młynarczykowska.
Obrady I Forum Uczelni Polskich odbędą się w dn.
19-22 września br. w Krakowie na Wydziale Prawa i Administracji UJ przy ul. Krupniczej 33A.
Adam Gliksman
INFORMACYJNY
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podwyżki dla
pracowników
instytucji kultury

Blisko 4 miliony
złotych przeznaczono
na wynagrodzenia
najniżej
zarabiających. O tym
jak jeszcze poprawić
ich sytuację bytową
z przedstawicielami
związków
zawodowych
rozmawiali
marszałek Witold
Kozłowski i Anna
Pieczarka z zarządu
województwa.

W instytucjach kultury województwa
małopolskiego jest zatrudnionych ponad
1600 pracowników. Reprezentują różne
grupy zawodowe, tworząc dla mieszkańców wyjątkową ofertą kulturalną. Bez wątpienia zasługują nie tylko na uznanie, ale
przede wszystkim godziwe wynagrodzenie.
Od kilku lat pracownicy kultury domagali
się podwyżek.
O poprawie sytuacji w tym sektorze
zatrudnienia rozmawiali 27 sierpnia br. marszałek Witold Kozłowski i Anna Pieczarka
z zarządu województwem małopolskiego.
Ich gośćmi byli przedstawiciele związków
zawodowych, w tym przewodniczący NSZZ
Solidarność w Małopolsce Wojciech Grzeszek. Spotkanie było okazją nie tylko do
wysłuchiwania pracowniczych postulatów,
ale też omówienia już wprowadzonych
w tegorocznym budżecie małopolskich instytucji kultury konkretnych zmian.
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Z myślą o pracowniczych płacach, Zarząd Województwa Małopolskiego podjął
decyzję o zwiększeniu od 1 czerwca tego
roku dotacji przekazywanych instytucjom.
To kwota ponad trzech i pół miliona
złotych, która została przeznaczona na
zniwelowanie różnic pomiędzy najwyższym a najniższym uposażeniem. Chcemy,
aby ludzie kultury byli sprawiedliwiej wynagradzani - zaznaczył marszałek Witold
Kozłowski
Z podwyżek wyłączono kadrę zarządzającą instytucji (tzn. dyrektora, jego
zastępców i głównych księgowych) oraz
pracowników o zarobkach przekraczających najwyższy próg wynagrodzenia. Wspomniana kwota została rozdzielona między
22 instytucje kultury województwa małopolskiego: muzea, teatry, ośrodki kultury,
a także Wojewódzką Bibliotekę Publiczną.
Bardzo dobrze znam sytuacje w instytucjach kultury. Przez wiele lat prowadziłam
Gminny Ośrodek Kultury. Bardzo cieszę się
z realizowanych wspólnie ze związkowcami
zmian – dodała Anna Pieczarka, członek
zarządu województwa.
Wojciech Grzeszek, przewodniczący
Małopolskiej „Solidarności” zaznaczył,
że pracownicy instytucji kultury przez
lata walczyli o godne płace, a tegoroczne
podwyżki są początkiem dobrego traktowania pracowników instytucji kultury.
Przewodniczący Regionalnej Sekcji
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Muzeów i Instytucji Ochrony Zabytków NSZZ „Solidarność”, starszy kustosz Andrzej Rybicki, podkreślał, że
w poprzednich latach nie było woli dialogu z pracownikami.
Nowy zarząd to nowa jakość w prowadzeniu dialogu. Bardzo cieszymy się z otwartości marszałka Witolda
Kozłowskiego i marszałek Anny Pieczarki na nasze postulaty – mówił.
Niski poziom zarobków w instytucjach kultury wynika z wieloletnich zaniedbań. Dlatego jesteśmy bardzo
uradowani, że nowy zarząd podjął taką decyzję i co
najważniejsze traktował nas uczciwie i chciał rozmawiać
– podkreślił Krzysztof Babraj z Muzeum Archeologicznego w Krakowie.
Podczas spotkania poinformowano jeszcze o jednej
ważnej decyzji budżetowej, mającej wpływ na poprawę
warunków funkcjonowania instytucji kultury. To kwota w
wysokości 1, 5 miliona, która zostanie przeznaczona na
ich bieżącą, wynikającą ze statutu działalność.
Przedstawiciele strony społecznej podkreślali konstruktywny charakter rozmów i dobrą wole zarządu
województwa.
Ludzie bardzo docenili pieniądze, które otrzymali
dodatkowo na święta Bożego Narodzenia w 2018 r.- dodał Jan Kociołek przewodniczący z Muzeum Okręgowego
w Nowym Sączu
Mogę zapewnić, że w przyszłorocznym budżecie,
zapewnimy finansowanie sfery kultury co najmniej w
takiej wysokości jak w tym roku. Rozmowy nad dalszym wsparciem będą trwały. Dziękuję za konstruktywny
dialog - zapewnił na zakończenie spotkania marszałek
Witold Kozłowski.
www.malopolska.pl
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Elektroniczna legitymacja związkowa

Region Małopolski NSZZ „Solidarność”, realizując
Uchwałę programową przyjętą przez Krajowy Zjazd Delegatów
w 2014 r., przystąpił do realizacji wdrożenia Elektronicznej
Legitymacji Członkowskiej (ELC).
Legitymacja elektroniczna to nowoczesne rozwiązanie. Wszystkie najważniejsze informacje zostaną zapisane
w kodzie kreskowym, dzięki czemu ich właściciele będą mogli
korzystać z przywilejów związanych z jej posiadaniem.
Wraz z nową legitymacją stworzymy bazę danych, dzięki
której będziemy mogli łatwiej dotrzeć z ważnymi informacjami
do wszystkich członków NSZZ „Solidarność”. Na jej podstawie będzie również weryfikowana przynależność związkowa
w biurach Regionów, np. w ramach porad prawnych.
Zwracamy się z prośbą o wypełnienie wniosków
o wydanie Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej i dostarczenie ich do ZRM NSZZ „S” w Krakowie, pl. Szczepański 5,
IV p., pok. 405 lub do Biur Terenowych. Aby wprowadzanie
danych przebiegło sprawnie, każde pole we wniosku powinno
być wypełnione czytelnie. Do uzyskania legitymacji niezbędne
jest CZYTELNE uzupełnienie kolumn: imię i nazwisko, PESEL,
data wstąpienia do NSZZ „Solidarność”, nazwa organizacji
i jej numer w rejestrze, własnoręczny podpis pod wnioskiem.
W przypadku braku dokładnej informacji na temat daty
przystąpienia do Związku prosimy o podanie daty orientacyjnej,
np. miesiąc i rok lub tylko rok. Pola dotyczące miejsca zamieszkania są polami nieobowiązkowymi.
Legitymacja będzie ważna przez rok. Po upływie tego
czasu zostanie automatycznie przedłużona po potwierdzeniu
przez przewodniczącego przynależności do Związku członków
swojej organizacji.
Szczegółowych informacji udziela Dorota Perkowska
– koordynator ELC Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
w godz. 8:30-15:00, tel. 12 421-82-75, e-mail: elc@solidarnosc.krakow.pl.
Dorota Perkowska
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Bogdan Ostrowski

Dwadzieścia lat
temu w 2000 r.
Regionalna Sekcja
Kolejarzy NSZZ
„Solidarność” przy
Regionie Małopolskim
po raz pierwszy
zorganizowała Turniej
Piłki Nożnej o Puchar
Przewodniczącego
RSK. Pomimo różnych
przeciwności,
restrukturyzacji,
łączeń zakładów,
zwolnień i tzw.
„programów
dobrowolnych odejść”
turniej ten
trwa do dziś,
a w ostatnich latach,
patrząc po liczbie
uczestników, odżył
jakby na nowo.

14

20 lat w barcicach
20. turniej odbył się w dniu 6 września
2019 r. na obiektach LKS „Barciczanka”
w Barcicach k. Starego Sącza. Ma on znaczenie nie tylko sportowe. Corocznie przyciąga do Barcic kolejarzy z Krakowa, Nowego Sącza, Rzeszowa, Katowic, Warszawy
i innych części Polski.
Jego głównym celem jest wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród kolejarzy oraz integracja środowiska pracowników spółek kolejowych.
Idea ta cieszy się niezmiennie uznaniem
i poparciem kolejarzy, którzy tak jak
w poprzednich latach licznie przyjechali
do Barcic, urokliwego miejsca, otoczonego górami ze wspaniałą atmosferą.
Stadion został udekorowany banerami
i flagami NSZZ „Solidarność” oraz Województwa Małopolskiego i PNUIK Kraków.
W tym roku ze względu na jego jubileuszowy charakter (XX turniej) swoim honorowym patronatem objął go Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego, który ufundował puchar dla najlepszej drużyny
z Małopolski. Patronat, podobnie jak w latach, ubiegłych zapewnił Region Małopolski
i Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” przy współpracy z Biurem Wczaso-
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wo-Turystycznym „Koltur”. W rozgrywkach
o Puchar Przewodniczącego RSK wzięło
udział ok. 220 zawodników z 12 drużyn
reprezentujących zakłady pracy. Na dwóch
boiskach rozegrano 23 mecze. Łącznie
w imprezie uczestniczyło ponad 500 osób.
Po raz pierwszy w turnieju wzięły
udział drużyny z PKP Telkol Sp. z o.o. oraz
Kolei Małopolskich Sp. z o.o. Pozostałe
zespoły, które przystąpiły do rozgrywek
reprezentowały: Zakład Linii Kolejowych
w Nowym Sączu, PKP Cargo S.A. Zakład Południowy w Katowicach, Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie, Zakład Linii Kolejowych
w Krakowie, PKP CargoTabor w Krakowie,
Przewozy Regionalne Oddział Małopolski
w Krakowie, Przewozy Regionalne Oddział
Podkarpacki w Rzeszowie, Zakład Maszyn
Torowych w Krakowie, Straż Ochrony Kolei (SOK) oraz Przedsiębiorstwo Napraw
i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej
w Krakowie.
Zawody odbywały się równolegle na
dwóch boiskach. Najpierw w 4 grupach,
a następnie systemem pucharowym.
W półfinałach zagrały drużyny ZLK Nowy
Sącz, SOK, IM Kraków i PKP Cargo Katowice. Zwycięsko wyszły z nich drużyny SOK
i PKP Cargo Katowice, które zagrały w finale.
W tym roku Puchar Przewodniczącego RSK
zdobyła drużyna PKP Cargo Katowice, która
w serii rzutów karnych 5:4 pokonała SOK.
W regulaminowym czasie wynik brzmiał
0:0.
W trakcie turnieju (już po raz
czternasty) przeprowadzona została loteria charytatywna, na którą upominki
i gadżety reklamowe przekazały spółki
kolejowe, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, zakłady pracy,
organizacje zakładowe NSZZ „Solidar-
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ność” oraz osoby prywatne, które wsparły naszą akcję.
Po turnieju odbyła się uroczysta ceremonia podsumowująca to wydarzenie. Przewodniczący RSK Henryk
Sikora, w podziękowaniu za wieloletnie promowanie
sportu wśród kolejarzy i wspieranie organizacji turniejów
piłkarskich, wręczył statuetki piłkarza (oryginalnie, ręcznie
wykonanie z metalowych nakrętek), które otrzymali:
Maria Hotloś (ZLK N. Sącz), Jadwiga Zemuła (Prezes
Biura Wczasowo-Turystycznego Koltur), Wiesław Gołda
(PKP Cargo Zakład Południowy), Włodzimierz Zembol
(Dyrektor ZLK Kraków), Zbigniew Marzec (Prezes PNIUIK),
Adam Janik (Dyrektor Zakład Maszyn Torowych), Andrzej
Kmieciński (Przewozy Regionalne w Rzeszowie) i Marek
Baczyński (ZLK (Nowy Sącz).
Jubileuszowy turniej obfitował w wyjątkowo dużą
liczbę okazałych pucharów. Główny puchar za 1 miejsce
w turnieju wręczył przewodniczący RSK Henryk Sikora,
a w imieniu Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury
dla zwycięzcy turnieju, drużynie z Katowic wręczył Szef
Gabinetu MI Tomasz Tomala. Puchar ufundowany przez Witolda Kozłowskiego Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszej drużyny z Małopolski przypadł zespołowi
z ZLK Nowy Sącz. Puchar dla drugiej drużyny (SOK) wręczył sekretarz Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”
– Stanisław Kokot, puchar dla Króla Strzelców, ufundowany
przez Spółkę TK Telkol z rąk prezesa tej spółki Mirosława
Gilarskiego otrzymał Michał Góźdź (PKP Cargo Katowice),
Puchar Fair Play, który ufundował Region Małopolski NSZZ
„Solidarność” przypadł drużynie PKP Telkol Sp. z o.o.,
wręczył go kierownik Oddziału Regionu Małopolskiego
w Nowym Sączu Krzysztof Kotowicz. Wszyscy zawodnicy
biorący udział otrzymali specjalnie przygotowane na tę
okazję pamiątkowe koszulki z logo XX turnieju, a każda
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z drużyn dostała okazjonalny, jubileuszowy kufel ceramiczny z metalową przykrywką. W trakcie ceremonii wręczania
nagród obecny był poseł Arkadiusz Mularczyk (PiS).
Kaskady odpalonych wulkanów, stroboskopów,
specjalne efekty pirotechniczne i strugi szampana
zwycięskiej drużyny nie zakończyły jednak jeszcze
tej ceremonii. Organizatorzy turnieju przygotowali niespodziankę w postaci ogromnego tortu, z logo
turnieju, przystrojonego zapalonymi sztucznymi
ogniami i częstowano nim wszystkich zebranych. Dalej trwała już tylko zabawa przy zespole muzycznym
i wspólne świętowanie.
Warto zwrócić uwagę, że turniej rozgrywany jest
od 2000 r. już po raz 20. i pomimo głębokich zmian,
które zaszły w minionych latach w strukturze organizacyjnej spółek kolejowych, permanentnej restrukturyzacji
i zmniejszenia zatrudnienia nadal odbywa się i przyciąga
corocznie setki uczestników. Jest jednym z największych
turniejów międzyzakładowych w Polsce i największym
organizowanym przez kolejową „Solidarność”.
Oprócz charakteru sportowego jest często jedynym
miejscem corocznych spotkań kolejarzy, dyrektorów, związkowców przedstawicieli różnych zakładów, a od czternastu
lat również daje możliwość finansowej pomocy kolejarzom
znajdującym się w trudnej sytuacji. Pomoc finansowa
z naszej loterii charytatywnej jest jednym z największych
dorobków turnieju, dzięki któremu możemy pomagać
innym ludziom.
Dla jednych turniej jest miejscem dobrej zabawy,
dla innych całodzienną przyjemnością gry w piłkę. Po
prostu jest dla wszystkich i każdy znajdzie w nim swoje
miejsce.
fot. B. Ostrowski
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