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Powstał Fundusz Pomocy dla Uchodźców z Ukrainy 
Decyzją Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego z dnia 
3 marca 2022 r. utworzono Fundusz Pomocy dla Uchodź-
ców z Ukrainy. Wpłat na Fundusz można dokonywać na 
rachunek bankowy ZRM NSZZ „Solidarność” w  Banku 
Pekao SA nr: 62 1240 4722 1111 0000 4849 7301, z dopi-
skiem „Pomoc Ukrainie” lub bezpośrednio w kasie Zarządu 
Regionu w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00. 

Apel Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Szanowni Państwo,
Prosimy o  zapoznanie się z  apelem (prośbą) Ko-
misji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w  Krakowie w  związku z  wojną 
trwającą na Ukrainie. 

Kraków, 17 marca 2022 r.

mailto:sekretarz@solidarnosc.krakow.pl
http://www.solidarnosc.krakow.pl
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Stanowisko Komisji Krajowej 
W imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawo-
dowego „Solidarność”, w obliczu rosyjskiej agresji na su-
werenną Ukrainę, przesyłamy Narodowi ukraińskiemu 
wyrazy wsparcia w walce o wolność – czytamy w stano-
wisku Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 
W imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawo-
dowego „Solidarność”, w obliczu rosyjskiej agresji na su-
werenną Ukrainę, przesyłamy Narodowi ukraińskiemu 
wyrazy wsparcia w walce o wolność – czytamy w stano-
wisku Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 

Szanowni Państwo,
Już w pierwszym dniu zbrodniczej rosyjskiej agresji na 
Ukrainę Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” UEK 
przyjęła Stanowisko zdecydowanie potępiające wojnę 
rozpętaną przez kremlowskiego dyktatora.

Dzisiaj, po trzech tygodniach trwania wojny, chcemy 
zwrócić się do wszystkich ludzi dobrej woli – członków na-
szej organizacji związkowej, ale także do każdego komu 
los niesłusznie cierpiącego człowieka nie jest obojętny – 
z prośbą o rozważanie możliwości konkretnej pomocy.

Aktualnie, potrzebujący pomocy dzielą się na tych, 
którzy zdołali opuścić swoją ojczyznę (Ukrainę) oraz tych, 
którzy z rozmaitych powodów musieli tam pozostać.

Ci, którzy znaleźli schronienie w  innych krajach 
(przede wszystkim w Polsce) otrzymują pomoc organi-
zowaną przez władze rządowe, samorządowe, instytucje 
oraz mieszkańców tych krajów.

Niezwykle trudnym wyzwaniem a zarazem wielką 
i pilną potrzebą jest mądra i dobrze zorganizowana po-
moc świadczona tym, którzy na Ukrainie pozostali. Na 
szczęście jest wiele wyspecjalizowanych i godnych pole-
cenia organizacji pomocowych.

KU NSZZ „Solidarność” UEK szczególnie gorąco za-
chęca do wsparcia

„Karmelitańskiego funduszu pomocy dla Ukrainy”.
W ramach funduszu pomoc organizują Karmelici Bosi 
posługujący w Kijowie, Berdyczowie, Gwozdawie i Char-
kowie. Przeorem i kustoszem Berdyczowskiego Sanktu-
arium jest Ojciec Rafał Myszkowski (przed laty przeor 
sąsiadującego i zaprzyjaźnionego z UEK klasztoru Kar-
melitów Bosych przy ul. Rakowickiej 18 w Krakowie). 
Zbierane środki przeznaczane są na:
1. Lekarstwa (dla dwóch miejscowych szpitali: wojsko-

wego oraz miejskiego);
2. Pomoc w organizacji wyjazdu do Polski tych, którzy 

taką wolę deklarują (są to głównie matki w ciąży oraz 
z małymi dziećmi); a także

3. Pomoc pozostającym na Ukrainie osobom starszym i cho-
rym (zapewniane są konieczne lekarstwa oraz żywność).

Poniżej podajemy dane konieczne dla dokonania ewen-
tualnego przelewu:
Nazwa banku:  Santander Bank Polska S.A.
Posiadacz:  Klasztor Karmelitów Bosych w Berdyczowie
IBAN:  PL46150016341216300373770000
Kod SWIFT banku:  WBKPPLPP
Z dopiskiem:  „Dla dotkniętych wojną na Ukrainie”
„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili”(Mt 25, 40).

W imieniu KU NSZZ „Solidarność” UEK. 
Jan Tatar (Przewodniczący)

Stanowisko Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
i Krajowej Sekcji Hutnictwa.
W obliczu agresji rosyjskiej na Ukrainie i spowodowa-
nymi tym sankcjami gospodarczymi Unii Europejskiej 
nałożonymi zarówno na Rosję, jak i podmioty gospo-
darcze ją wspierające, obradujące w Katowicach Prezy-
dium Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i Krajowa Sekcja 
Hutnictwa NSZZ „Solidarność” przyjęli stanowisko, skie-
rowane do władz państwowych, o jak najszybsze przy-
jęcie przepisów dotyczących mrożenia ich majątków 
i ochrony bezpieczeństwa narodowego. Poniżej pełny 
tekst Stanowiska: 

http://www.solidarnosc.krakow.pl/?q=node/2410
http://www.solidarnosc.krakow.pl/?q=node/2410


Przewodniczący Zarządu
Regionu Małopolskiego

NSZZ „Solidarność”
Adam Lach

Święta Wielkiej 
Nocy 2022

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę 
Chrystusa i drugiego człowieka.
Zarząd Regionu Małopolskiej 
„Solidarności” pragnie złożyć 
serdeczne życzenia wszelkiej 
pomyślności.
Niech Chrystus Zmartwychwstały 
ześle wiosenne kwiaty radości, 
miłości i spokoju.
Spędźmy ten czas w gronie 
najbliższych,w zdrowiu, 
szczęściu i z pogodą w sercu.
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1 marca obchodzono w Nowym Sączu Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości rozpoczęły się 
o godz. 16.30 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rej-
tana gdzie został poświęcony symboliczny grobowiec 
czterech partyzantów Oddziału Żandarmerii Polskiej 
Podziemnej Armii Niepodległościowej: Kazimierza Mółki, 
Józefa Mółki, Franciszka Mizgały i Juliana Twardowskiego, 
którzy w 1949 roku zginęli w zasadzce UB we wsi Kunów.

Następnie, po uroczystościach na Cmentarzu Ko-
munalnym, uczestnicy zgromadzili się przy bursie o.o. 
Jezuitów na ul. Św. Ducha. Odśpiewano hymn Polski i po 
krótkiej modlitwie za poległych Żołnierzy Niezłomnych, 
złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą ks. Władysła-
wa Gurgacza, kapelana Polskiej Podziemnej Armii Nie-
podległościowej zamordowanego przez komunistów 
14 września 1949 roku. Kwiaty złożyli m.in. Patryk Wicher 

NOWY SĄCZ: NARODOWY DZIEŃ 
PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

poseł na Sejm RP, przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, 
przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej, delega-
cje Klubu Gazety Polskiej, Polskiego Czerwonego Krzy-
ża, Klubu Inteligencji Katolickiej, Fundacji „Osądź mnie 
Boże”, Stowarzyszenia Żandarmeria, Nowosądeckiego 
Związku Strzeleckiego „Strzelec”, Zakonu Rycerzy Świę-
tego Jana Pawła II. Zapalono znicze.

6 marca, w ramach ogólnopolskiej imprezy upa-
miętniającej Żołnierzy Wyklętych, odbędzie się także 
w Nowym Sączu Bieg „Tropem Wilczym” na dystansie 
honorowym 1963 metrów, który odnosi się historycznie 
do daty zabicia w walce Józefa Franczaka ps. „”Lalek” – 
ostatniego z Żołnierzy Wyklętych. Organizatorem Biegu 
„Tropem Wilczym” jest sądeckie Stowarzyszenie Patrio-
tyczno-Sportowe „Niezłomni”, a partnerem tego projektu 
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. 

Grażyna Święs
Nowy Sącz, 2.03.2022 r.
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ODDALIŚMY HOŁD  
„ŻOŁNIERZOM NIEZŁOMNYM”

Tegoroczne obchody Narodowego Dnia 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Krakowie 
zostały zorganizowane przez wojewodę 
małopolskiego Łukasza Kmitę, dyrektora 
Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej 
w Krakowie dr. hab. Filipa Musiała oraz 
prezesa Towarzystwa Parku im. dr. Henry-
ka Jordana Kazimierza Cholewę.

Uroczystości rozpoczęła msza świę-
ta w Katedrze Wawelskiej pod przewod-
nictwem abp. Marka Jędraszewskiego, 
w  trakcie której Metropolita krakow-
ski zwrócił uwagę, że wśród żołnierzy 
podziemia niepodległościowego rosło 
poczucie osamotnienia, ponieważ mie-
li poczucie zdrady ze strony aliantów 
w  Jałcie w  1945  r. – Walki zbrojne się 
nasilały, i podstępem aresztowano przy-
wódców Państwa Podziemnego. Komu-
nistyczna propaganda budowała czarną 
legendę na ich temat. – mówił arcybiskup 
przypominając o bezimiennych grobach. 
– Zatruwano polskie serca i sumienia. Tak 
chciano doprowadzić, by stali się prawdzi-
wie wyklęci, byśmy wyrzucili ich z naszych 
serc i gardzili nimi.

Metropolita zaznaczył, że w przeci-
wieństwie do Apostołów, Niezłomni nie 
otrzymali za swego życia nawet wspo-
mnienia. – Po nich miała być totalna pust-
ka – mówił arcybiskup podkreślając, że 
przełom zaczął następować dopiero od 
lat 90-tych XX wieku. Przykładem jest 
ustanowienie Narodowego Dnia Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych dzięki inicjatywie 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego.– Dopie-
ro dzisiejsza Polska spełnia ich testament 
krwi, pamiętając o ich poniżeniu i próbach 
wyklęcia z narodowej pamięci – mówił abp 
Marek Jędraszewski zaznaczając, że to 
bardzo trudny proces i zadanie. Zwrócił 
uwagę, że jeszcze dzisiaj, z ust niektórych 
polityków, w  odniesieniu do żołnierzy 
niezłomnych, pojawiają się określenia 
wzięte z propagandy stalinowskiej.

Metropolita nazwał obecnie rządzą-
cych „duchowymi spadkobiercami” żoł-
nierzy niezłomnych, którzy dziś walcząc 
w  obronie Ukrainy na wszystkich are-
opagach świata, mają świadomość, że 
walczą z ideowymi spadkobiercami Sta-
lina. – Mamy do czynienia ze szczególną 

1 marca obchodziliśmy 
w Krakowie Dzień 

Żołnierzy Niezłomnych. 
W ramach obchodów 
delegacja NSZZ „Soli-

darność” uczestniczyła 
w Katedrze Wawelskiej 
w nabożeństwie za du-

sze tych, którzy w walce 
o wolną Polskę nigdy 

nie złożyli broni. Po 
przemarszu mieszkań-

ców Krakowa, żołnierzy 
i młodzieży szkolnej 

przez centrum miasta 
przeszliśmy do Parku 

dra Jordana, gdzie przed 
laty stworzono panteon 

polskich patriotów. 
Nasza delegacja złożyła 
kwiaty pod popiersiem 

ostatniego żołnierza 
niezłomnego, Józefa 

Franczaka „Lalusia”, 
który nie złożył broni do 

roku 1963.
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sztafetą pamięci i zmagań o wolność polskiego ducha – 
mówił abp Marek Jędraszewski wskazując, że najpierw 
owi niezłomni walczyli z imperium zła Stalina; potem, 
w latach 80-tych z imperium zła Związku Radzieckie-
go podjęła walkę „Solidarność” duchowo wspomagana 
przez św. Jana Pawła Wielkiego – walkę uwieńczoną 
zwycięską jesienią narodów 1989  r. –  W  tych dniach 
na naszych oczach na Ukrainie obraca się w gruzy – na 
pewno w sensie moralnym i to w skali globalnej – kolejne 
wcielenie imperium zła, tym razem w wydaniu Prezydenta 
Rosji – mówił metropolita krakowski i zaapelował o peł-
ną żaru modlitwę o pokój i suwerenność dla Ukrainy, 
o zwycięstwo sprawiedliwości, o wieczną nagrodę dla 
żołnierzy niezłomnych, za tych wszystkich, którzy wierni 
ich pamięci i ich duchowego testamentu walczą obecnie 
o w pełni suwerenną i prawdziwie wolną Polskę, także 
w wymiarze duchowym.

Po liturgii pochód patriotyczny przeszedł do par-
ku im. Henryka Jordana gdzie kontynuowano oficjalne 
obchody. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita odczytał 
list premiera Mateusza Morawieckiego oraz wręczył 
odznaczenia państwowe przyznane przez prezydenta 
Andrzeja Dudę.

– Komunistyczny reżim przypisywał Wyklętym zbrod-
nie, których nie popełnili. Ginęli w walce, w egzekucjach, 
umierali w ubeckich katowniach. Nosili piętno „zdrajców”, 
„bandytów” i „reakcyjnego podziemia”. Odmówiono im 
godności i żołnierskiego honoru. Skazano na śmietnik hi-
storii. Prawda o Ich czynach, ich poświęceniu jednak prze-
trwała. (…) Szanowni Państwo, wolna Rzeczpospolita ma 
wobec Żołnierzy Wyklętych dług i  zobowiązanie, które 
jako wspólnota narodowa musimy godnie wypełnić. (…) 
Niezachwiana wiara w wolną Ojczyznę, odwaga i męstwo 
żołnierzy drugiej konspiracji pozostają i dziś dla nas dro-
gowskazem. Drogowskazem, który szczególnie teraz pozo-
staje aktualny, gdy burzony jest pokój między narodami, 

a fundamentalne zasady nienaruszalności granic suwe-
rennych państw są łamane. Cześć i chwała Bohaterom! 
Cześć Żołnierzom Wyklętym! – napisał szef rządu w liście 
odczytanym przez wojewodę Łukasza Kmitę.

– Obecność tutaj jest naszym obowiązkiem, ale i za-
szczytem. Dzisiaj nie musimy ginąć za Ojczyznę. Dzisiaj 
obywatele Ukrainy giną. Również za naszą wolność. (…) 
Dlatego czcią i honorem obejmujemy wszystkich tych, któ-
rzy walczyli o wolną Polskę, a myślami jesteśmy z obywa-
telami Ukrainy, którzy również za Polskę teraz przelewają 
krew – powiedział wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Podczas obchodów wojewoda małopolski wręczył 
też odznaczenia państwowe nadane przez prezydenta 
Andrzeja Dudę. We wszystkich uroczystościach, w Ka-
tedrze, w patriotycznym marszu oraz w Parku im. Dra 
Jordana uczestniczyli przedstawiciele NSZZ „Solidar-
ność”, kończąc swój udział złożeniem kwiatów przed 
popiersiem ostatniego żołnierza niezłomnego, Józefa 
Franczaka „Lalka”, który nie oddał broni do roku 1963. 
Kwiaty złożyli zastępca przewodniczącego Zarządu Re-
gionu, Tomasz Zaborowski oraz sekretarz Bronisława 
Czarska Marchelewicz. 

A. Z.
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Uroczystości ku czci Żołnierzy Niezłomnych w Boch-
ni rozpoczęły się 1 marca, od mszy św. odprawionej 
w Bazylice pw. św. Mikołaja Biskupa. Modlono się w in-
tencji Żołnierzy Wyklętych oraz pokoju na Ukrainie. Po 
nabożeństwie delegacje i poczty sztandarowe NSZZ 

„Solidarność”, zakładów pracy i organizacji społecznych 
przeszły pod pomnik gen. Leopolda Okulickiego, gdzie 
przy zapalonych racach oddano hołd poległym i zamor-
dowanym w walce o wolną Ojczyznę.

Burmistrz Miasta, Stefan Kolawiński w  krótkim 
przemówieniu przypominał akty barbarzyństwa So-
wietów i rodzimych komunistów wobec żołnierzy wal-
czących o wolność i niezawisłość polskiego państwa. 
Zwrócił uwagę, że jedną z  pierwszych ofiar komu-
nistycznego terroru w Polsce był właśnie ostatni do-
wódca Armii Krajowej, który wbrew wszelkim prawom 
i zasadom prawa międzynarodowego został porwany 
z polskiego terytorium, wywieziony do Moskwy i tam 
sądzony z piętnastoma innymi członkami Polskiego 
Państwa Podziemnego. – To między innymi dlatego, 
każdego roku oddajemy mu hołd pod tym pomni-
kiem. Został potraktowany jak zbrodniarz i sądzony 
był przed obcym trybunałem, a wkrótce, zamordowa-
no go tam tylko dlatego, że walczył o wolną Polskę – 
mówił burmistrz. 

Następnie delegacje władz samorządowych miasta 
i powiatu, biur poselskich z tego okręgu, przedstawi-
ciela władz wojewódzkich oraz organizacji społecznych 
i szkół, złożyły pod pomnikiem „Niedźwiadka” wieńce 
i kwiaty. W imieniu NSZZ „Solidarność” kwiaty składała 
szefowa Oddziału Związku w Bochni, Agnieszka Mora-
wiec wraz z przedstawicielami komisji zakładowych DPS, 
Powiatowego Urzędu 
Pracy, SPZOZ, Szpitala, 
Oświaty, Nadleśnictwa 
i Stalproduktu.

Uroczystości Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych miały w  tym 
roku dodatkową wymo-
wę, gdyż odbywały się 
cieniu rosyjskiej agresji 
militarnej na Ukrainę. 
Przeciwko tej napaści 
protestowali wszyscy 
uczestnicy wydarzenia 
niosąc hasła antywojen-
ne i antyrosyjskie. 

M. B. 

BOCHNIA: NARODOWY DZIEŃ 
PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
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Pogrzeb niezłomnych bohaterów po-
wojennej Polski rozpoczął się uroczystą 
mszą świętą w kościele pod wezwaniem 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Marii Panny w Krakowie, przy ulicy Rako-
wickiej. Następnie kondukt żałobny prze-
szedł ulicą Rakowicką na miejsce wiecz-
nego spoczynku w kwaterze Żołnierzy 
Niezłomnych. 

Doczesne szczątki Eugeniusza Gała-
ta, Władysława Migdała i Leona Zagata 
znalezione zostały podczas prac poszuki-
wawczych Instytutu Pamięci Narodowej 
prowadzonych na cmentarzu Rakowickim 
w 2019 r. 

– Oddanie należytej godności i  czci 
wszystkim, którzy mimo grożących represji 
nie wahali się walczyć o niepodległość Pol-
ski, jest naszą powinnością. Za swoje odda-
nie i wierność Ojczyźnie przyszło im zapłacić 
najwyższą cenę. Dzisiaj mówimy z całą sta-
nowczością: cześć i chwała Bohaterom! Pa-
mięć o Waszym poświęceniu nigdy nie zagi-
nie – podkreślił II wicewojewoda małopol-
ski Ryszard Pagacz, który wręczył rodzi-
nom zamordowanych żołnierzy przyzna-
ne przez prezydenta państwa Andrzeja 

Dudę odznaczenia państwowe. – Krzyżem 
z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości 
uhonorowano Eugeniusza Gałata, Krzyża-
mi Orderu Krzyża Niepodległości Włady-
sława Migdała i Leona Zagatę. 

– W kulturze europejskiej obowiązu-
je od stuleci pogląd, że sposób życia ma 
wpływ na to, co oczekuje nas po śmier-
ci – mówił żegnający zmarłych kapłan. 
– I właśnie los tych żołnierzy skazanych 
przed ponad pół wiekiem nie tylko na 
śmierć, ale też na zapomnienie, za to, że 
odważyli się walczyć z nieludzkim syste-
mem i przywróconych pamięci, nie tylko 
najbliższych, udowadnia, że warto żyć 
według tej zasady. Ten dzisiejszy akt po-
chówku po latach jest jak realizacja ewan-
gelicznej zapowiedzi zmartwychwstania. 
Tym razem zmartwychwstania z  bezi-
miennych dołów śmierci. Spoczywajcie 
w przypisanych sobie nareszcie mogiłach 
i śnijcie swój sen o wolnej ojczyźnie o któ-
rą walczyliście i oddaliście życie. Śnijcie 
o tej wspólnocie, którą nazywamy Polską

Uroczystości pogrzebowe przygo-
towane zostały przez wojewodę ma-
łopolskiego Łukasza Kmitę i  dyrektora 

30 marca odbyły się 
uroczystości pogrzebo-
we żołnierzy podziemia 
niepodległościowego: 
Eugeniusza Gałata 
„Wiktora”, Władysława 
Migdała „Ordona” 
i Leona Zagaty „Zło-
ma”, których prochy 
zostały odnalezione 
i zidentyfikowane przez 
pracowników Instytutu 
Pamięci Narodowej. 
W uroczystości, która 
odbywała się z pełnym 
ceremoniałem woj-
skowym, wzięli udział 
przedstawiciele Zarządu 
Regionu Małopolskiego 
NSZZ „Solidarność” 
– sekretarz Zarządu 
Bronisława Czarska-
-Marchelewicz złożyła 
kwiaty na grobach za-
mordowanych, a poczet 
sztandarowy „Solidar-
ności” oddał im hołd.

„ŚNIJCIE O TEJ WSPÓLNOCIE, 
KTÓRĄ NAZYWAMY POLSKĄ”
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Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie dr. 
hab. Filipa Musiała, a udział w nich wzięli przedstawiciele 
wszystkich służb mundurowych, środowisk kombatanc-
kich oraz młodzież z klas mundurowych.

Udział w pogrzebie przedstawicieli NSZZ „Solidar-
ność” wynikała z uznania naszego Związku za kontynu-
atora tradycji niepodległościowych Armii Krajowej i in-
nych wojskowych organizacji poakowskich. 
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4 marca, w Centrum Edukacyjnym IPN 
„Przystanek Historia”, odbyła się uroczy-
stość  wręczenia Krzyży Wolności i  So-
lidarności. W  imieniu prezydenta aktu 
dekoracji dokonał zastępca prezesa IPN, 
dr Mateusz Szpytma. Uroczystość, w któ-
rej uczestniczył wiceprzewodniczący 
Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność” Tomasz Zaborowski, popro-
wadził dyrektor krakowskiego Oddziału 
IPN dr hab. Filip Musiał.

Krzyże Wolności i  Solidarności są 
nadawane za zasługi w  działalności na 
rzecz niepodległości i suwerenności Polski 
oraz respektowania praw człowieka w PRL. 

Odznaczenie nawiązuje do Krzyża Niepod-
ległości. Wśród odznaczonych znaleźli się: 

Andrzej Paweł KACZMARCZYK, 
Krzysztof Edmund KALINOWSKI, Agniesz-
ka Marta KASPEROWICZ, Maciej KUŚ, 
Zdzisław KUZAR, Mirosław LASEK, Beata 
Anna POPŁAWSKA-WALUSIAK, Dariusz 
Stanisław RUPIŃSKI, Krystyna SADOWSKA, 
Wiesława Barbara SOTWIN, Zenon Roman 
SOTWIN, Andrzej STRÓŻAK, Zenon ZAJ-
DZIŃSKI, Jerzy Wojciech ZIĘTY. Pośmiert-
nie odznaczeni zostali śp. Andrzej Maksy-
milian CIESIELSKI i sp. Teresa FISCHER. 

Uroczystość zakończył krótki kon-
cert pieśni środowisk opozycyjnych PRL. 
z okresu lat 70. i 80. w wykonaniu Agaty 
Drobniak śpiewającej przy akompania-
mencie Marka Pawełka.  A.Z. 

WRĘCZENIE KRZYŻY  
WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

Żaneta Wierzgacz 
Asystent prasowy
Instytut Pamięci 
Narodowej Oddział 
w Krakowie
kom. 666 010 614
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WIZYTA U ZWIĄZKOWCÓW 
W OŚWIĘCIMIU

23 lutego odbyło się 
spotkanie Adama 

Lacha, przewodniczą-
cego Zarządu Regionu 

Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność” z kie-

rownictwem Biura 
Terenowego Związku 

w Oświęcimiu oraz 
z przedstawicielami 

organizacji zakładowych 
z tego terenu. W trakcie 

spotkania omówiono 
najważniejsze sprawy 

związane z kontaktem 
z komórkami orga-

nizacyjnymi Zarządu 
Regionalnego w wa-
runkach ograniczeń 

pandemicznych oraz 
pomocy prawnej dla 

członków i struktur 
związkowych w powiecie 

oświęcimskim. Szcze-
gólną uwagę zwrócono 

na sprawę promocji 
Związku wśród młodych 

pracowników i zjawisk 
utrudniających nabór 

nowych członków.

Zebrani zwracali uwagę, że w zakładach 
pracy „Solidarność” przegrywa swą 
atrakcyjnością z np. OPZZ, gdyż tamta 
organizacja związkowa pobiera niższe 
składki członkowskie, a organizacje za-
kładowe nie muszą odprowadzać części 
zebranych składek do centrali. Adam 
Lach argumentował natomiast, że inne 
związki zawodowe nie mogą poszczy-
cić się takim wsparciem prawnych dla 
członków i organizacji, jak ma to miej-
sce w „Solidarności”. – Ba, gdy przycho-
dzi do negocjacji z  pracodawcami, to 
tamte związki bazują na naszych opi-
niach prawnych, ale utrzymanie dobre-
go zespołu prawników jest kosztowne 
– tłumaczył zebranym Tomasz Zabo-
rowski wiceprzewodniczący Zarządu 
Regionu. 

Adam Lach przedstawił też podejmo-
wane działania mające na celu uspraw-
nienie pracy Zarządu Regionu i obniżenie 
kosztów jego funkcjonowania. Zebrani 
zgodzili się, że najważniejszym obecnie 
zadaniem jest popularyzacja działalności 
Związku, szczególnie wśród młodych pra-
cowników i  jego dalszy rozwój. Różnice 
zdań dotyczyły natomiast form tej popu-
laryzacji, czy należy postawić na Internet 
i media społeczne, czy też kontynuować 
dalej formę plakatów i ulotek. Przedsta-
wiciele organizacji związkowych z Oświę-
cimia i okolic twierdzili, że należy przede 
wszystkim postawić na informatykę i przy 
pomocy Internetu przeprowadzać także 
zebrania i szkolenia związkowe. – Można 
mówić o szkoleniach na odległość – mówił 
Adam Lach. – Ale musimy. 
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Zebranie zorganizowano w  związku 
z odejściem na emeryturę wieloletniej 
przewodniczącej Komisji, Lucyny Walczy-
kowskiej i wakatami w składzie Zarządu 
Komisji. W wyniku tajnego głosowania 
nową przewodniczącą wybrano Ewę 
Boczniewicz, a w skład Zarządu Komisji 
powołano: Annę Jakubczyk-Grabowską, 
Danutę Kurek-Kleszcz, Radosława Lisaka, 
Annę Majewską i Agatę Wdowiarz. W wy-
niku tego drugiego głosowania Między-
zakładowa Komisja Związku obecnie 
w pełni reprezentuje wszystkie organi-
zacje zakładowe zrzeszone w Komisji, tj. 
nie tylko pracowników samego Urzędu 
Miasta Krakowa, ale także jednostek or-
ganizacyjnych podległych Urzędowi, jak 
Zarząd Cmentarzy Komunalnych, MOPS, 
czy Zarząd Budynków Komunalnych.

Posiedzenie było także okazją do zło-
żenia sprawozdania z działalności Zarządu 
Komisji w roku 2021 oraz wyjaśnienia, na 
czym polegają np. negocjacje płacowe 
i skąd się biorą różnice z terminami wej-
ścia w życie ustalonych podwyżek płac 
w poszczególnych jednostkach organiza-
cyjnych. Pełniąca dotychczas obowiązki 
przewodniczącej, Ewa Boczniewicz zwra-
cała uwagę, że przy obecnym rozregulo-
waniu rynku w wyniku epidemii COVID-
-u oraz wojny za naszą wschodnią granicą 

i spowodowaną tymi zjawiskami inflacją, 
Zarząd nie może poprzestać na podwyż-
kach już wynegocjowanych stawek płaco-
wych, ale musiał będzie walczyć co kwar-
tał o coraz wyższe nagrody regulaminowe.

Obecny na posiedzeniu przewodni-
czący Zarządu Regionu Małopolskiego, 
Adam Lach poinformował o  podjętych 
przez NSZZ „Solidarność” działaniach na 
rzecz rzeszy uchodźców z Ukrainy, a przede 
wszystkim o udostępnieniu przez władze 
krajowe Związku ośrodków wypoczynko-
wych na zakwaterowanie kobiet z dziećmi 
oraz o utworzeniu, również w Regionie Ma-
łopolskim, funduszu pomocowego, na któ-
ry członkowie Związku mogą wpłacać do-
browolne datki. Odnosząc się do działalno-
ści związkowej w Urzędzie Miasta Krakowa 
zwrócił uwagę, na fakt przełamania impasu 

ZEBRANIE WYBORCZE 
W MAGISTRACIE

15 marca odbyło się nad-
zwyczajne posiedzenie 
WZD Międzyzakładowej 
Komisji NSZZ „Solidar-
ność” w Urzędzie Miasta 
Krakowa, na którym 
wybrano nową prze-
wodniczącą Komisji oraz 
uzupełniono skład oso-
bowy Zarządu Komisji. 
Nową przewodniczącą 
została Ewa Boczniewicz.
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28. lutego w Tarnowie odbyło się spotkanie Przewod-
niczącego Małopolskiej Solidarności Adama Lacha, 
Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność” w Grupie Azoty, Tadeusza Szumlańskie-
go oraz jego zastępcy Józefa Ogorzeleca z biskupem 
tarnowskim, Jego Ekscelencją Andrzejem Jeżem. 
W spotkaniu uczestniczył tarnowski duszpasterz Lu-
dzi Pracy, ks. prałat Stanisław Dutka.

Celem spotkania było podziękowanie obu kapła-
nom za udział w XXIX Ogólnopolskiej Pielgrzymce Lu-
dzi Pracy na Jasną Górę we wrześniu 2021 roku.

Nadto księdzu Biskupowi dziękowaliśmy za or-
ganizację w Jego diecezji peregrynacji obrazu Matki 
Bożej Solidarności Robotników przez cały rok 2021, 

za Słowo Boże skierowane do nas podczas uroczystej 
mszy św. na Jasnej Górze, oraz za rozważania Apelu 
Jasnogórskiego.

Obu zaprzyjaźnionym, z Małopolską Solidarno-
ścią kapłanom Przewodniczący Zarządu Regionu wrę-
czył medale 40. lecia „Solidarności”.

Wśród omawianych problemów znalazła się też 
aktualna sytuacja w Polsce spowodowana rosyjską 
agresją na Ukrainę oraz stające przed Polakami nowe 
zadania i trudności związane z falą uchodźców przed 
działaniami wojennymi.

Na zakończenie spotkania Jego Ekscelencja ksiądz 
Biskup Andrzej Jeż udzielił przedstawicielom NSZZ 
„Solidarność” pasterskiego błogosławieństwa. 

Z podziękowaniem w kurii tarnowskiej

organizacyjnego i dynamicznego rozwoju NSZZ „Solidar-
ność” pod przywództwem byłej już przewodniczącej i ży-
czył nowo wybranym działaczom sukcesów w walce o in-
teresy pracownicze zarówno w samym Urzędzie Miasta, 
jak i w podlegających mu jednostkach organizacyjnych.

Przewodniczący Lach poinformował też o trudno-
ściach organizacyjnych Związku spowodowanych pan-
demią i oddelegowaniem większości pracowników do 
pracy zdalnej oraz tworzeniu struktur organizacyjnych 
w kolejnych zakładach pracy. Zapowiedział pojawienie 
się nowej strony internetowej Zarządu Regionu oraz ulo-
tek i plakatów zachęcających do wstępowania w struk-
tury związkowe. Przyznał, że zdaje sobie sprawę z trud-
ności, przed jakimi stają starzy członkowie „Solidarności”, 
gdy namawiają młodych ludzi do należenia do organiza-
cji związkowej. – Pojawiają się pytania: „co ja z tego będę 
miał?” i „ile mnie to będzie kosztowało?”, czyli problem 
wysokości składek członkowskich – kontynuował prze-
wodniczący Regionu. – Tymczasem nie bierze się pod 
uwagę, że NSZZ „Solidarność” ma najlepsze kadry dorad-
ców prawnych ze wszystkich central związkowych, a to 
przecież musi kosztować, jak również, że część składek 
wraca do członków w formie pomocy losowej lub różne-
go rodzaju benefitów i bezpłatnych wyjazdów.

Zapowiedział też, że od 1 listopada zaczyna się nowa 
kadencja władz związkowych wszystkich szczebli na lata 
2023 – 2028 i czekają Związek kolejne wybory wewnętrz-
ne. Zaapelował też, by wybierać nowe zarządy struktur 
odpowiedzialnie, by wyłaniać takich ludzi, którzy nie 
będą się bali walczyć o sprawy pracownicze i działać w sy-
tuacjach konfliktowych, bo z takimi wyzwaniami muszą 
się mierzyć działacze związkowi.  A. Z.
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XXV WZD przyjęło sprawozdanie Wła-
dysława Kieliana zarówno z działalności 
KRH w ostatnim roku, jak i podsumowa-
nie jego funkcjonowania, jako przewod-
niczącego przez ponad trzydzieści lat na 
tle zmian gospodarczych i społecznych 
zachodzących w kraju, właścicielskich 
i  organizacyjnych mających miejsce 
w  Kombinacie oraz losów organizacji 
związkowej. Uzupełnieniem tego wy-
stąpienia było wyświetlenie przeglą-
du fotografii z wydarzeń zakładowych 
i związkowych.

Uzupełnieniem tego wystąpienia 
było przedstawienie polityki kadrowo-
-płacowej przez dyrektorów H-R Agniesz-
kę Kuklę i Stanisława Bóla, którzy zwra-
cali uwage, że wzrost płac to nie tylko 
wynegocjowane ze związkami zawodo-
wymi podwyżki stawki, ale także nagro-
dy dodatkowe, wzrost dodatku zmiano-
wego, finansowanie 95  proc. kosztów 

opieki medycznej, bonus za szczepienia, 
system rekomendacji nowych pracow-
ników itd. A wszystko to w warunkach 
zmieniających się reguł funkcjonowania 
hutnictwa w Europie, procesu dekarbo-
nizacji i zmian technologicznych powo-
dujących w niektórych dziedzinach re-
dukcję zatrudnienia. 

Związkowcy pytali o  perspektywę 
zatrudnienia w  krakowskim oddziale 
Huty w  kontekście zapowiadanej mo-
dernizacji, o los pracowników dojeżdża-
jących do pracy w Dąbrowie Górniczej, 
progi funduszu socjalnego, które nie 
zmieniają się od lat, wiek nowo zatrud-
nianych pracowników. 

Swoje sprawozdanie złożyła też Ko-
misja Rewizyjna. 

W trakcie obrad wystąpił też Andrzej 
Karol, przewodniczący Krajowej Sekcji 
Hutnictwa, który przedstawił uwarunko-
wania funkcjonowania branży w Polsce. 

XXV WALNE ZEBRANIE 
DELEGATÓW KRH 

24 marca odbyło się po-
siedzenie XXV Walnego 
Zebrania Delegatów 
Komisji Robotniczej 
Hutników NSZZ „Soli-
darność” w krakowskim 
oddziale AlcelorMittal 
Polska. W trakcie 
posiedzenia przyjęto 
rezygnację Władysława 
Kieliana z funkcji prze-
wodniczącego Komisji 
po 33 latach jej pełnie-
nia. Zebranie wybrało 
nowego przewodniczą-
cego oraz uzupełniło 
skład KRH o czterech 
nowych członków. No-
wym przewodniczącym 
został dotychczasowy 
wiceprzewodniczący, 
Roman Wątkowski.
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– Mimo, że praktycznie 
stal jest najbardziej eko-
logicznym surowcem, bo 
może być przetwarzana 
w nieskończoność, to jed-
nak jest traktowana, jako 
najbardziej uciążliwa i na-
kładane są na jej produk-
cję dodatkowe obciążenia 
– informował przewodni-
czący. – Tymczasem pol-
skim hutom grozi wstrzy-
manie produkcji, gdyż ze 
względu na dwuletnią 
pandemię spadło wydoby-
cie rudy, a wojna na Ukra-
inie całkowicie ogranicza 
jej dostawy do Polski. Do 
tego dochodzi zjawisko 
braku złomu, który w na-
szym kraju jest traktowa-
ny jako odpad, a nie jako 
surowiec i wywożony jest 
z  Polski (ok. 2  mln ton 
rocznie), zamiast trafić do 
polskich hut. Dodatkowo 
zdecydowanie wzrosły 
ceny energii spowodowa-
ne spekulacja płatnościa-
mi ETS. Co prawda Komisja 
Krajowa NSZZ apeluje, by 
w obliczu pogłębiającego 
się kryzysu gospodarcze-
go zawiesić funkcjono-
wanie systemu ETS oraz 
wstrzymać wprowadzanie 
programu „Fit for 55”, lecz, 
niestety, nie zgadzają się 
na to zideologizowane struktury Unii Europejskiej. 

Głos zabrał również przewodniczący Zarządu Re-
gionu Małopolskiego, Adam Lach, który przedstawił 
wszystkie działania, jakie obecnie podejmuje NSZZ „So-
lidarność” w celu zagwarantowania opieki dla uchodź-
ców z Ukrainy. – Okazuje się, że wojna trwająca za naszą 
wschodnią granicą, to wojna wypowiedziana nie tylko 
Ukrainie, ale niemal całej Europie i może być zarzewiem 
kolejnej wojny światowej. – mówił przewodniczący Re-
gionu. – Nagle trudności gospodarcze kraju się skumu-
lowały – ponad dwa miliony uchodźców, których trzeba 
jakoś utrzymać i zagwarantować im życie na możliwie 
godnym poziomie przez okres czasu, którego nikt nie 

jest w stanie określić, nadto szalejące ceny surowców 
i półproduktów, paliw i praw do emisji dwutlenku wę-
gla, blokady dotychczasowych źródeł zaopatrzenia spo-
wodowane sankcjami, które są dodatkowym sztucznym 
utrudnieniem i wynikające stąd ceny żywności i produk-
tów detalicznych. 

Adam Lach zwrócił też uwagę, na zbliżająca się kam-
panię wyborczą w Związku, spowoduje w nadchodzącej 
kadencji 2023 – 2028 wymianę pokoleniową działaczy 
związkowych. – Tak się bowiem składa, że odchodzą na 
emeryturę ludzie, którzy tworzyli i organizowali struktu-
ry „Solidarności” w latach 1988 – 1990, a nawet w latach 
1980 – 81. Przychodzi nowe pokolenie, które zupełnie 
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inaczej rozumie zachodzą-
ce zmiany w gospodarce, 
ale też inaczej patrzy na 
potrzeby i  aspiracje pra-
cowników – kontynuował 
przewodniczący. 

W  wyborach na no-
wego przewodniczącego 
KRH startowało dwóch 
k andydatów – Roman 
Wątkowski dotychczaso-
wy zastępca przewodni-
czącego KRH rekomendo-
wany przez ustępującego 
przewodniczącego oraz 
Paweł Orzeł, dotychcza-
sowy członek KRH, re-
prezentujący owo młod-
sze pokolenie działaczy 
związkowych. W  drugiej 
turze głosowania prze-
wodniczącym Zarządu 
KRH wybrany został Ro-
man Wątkowski. Walne 
Zebranie wybrało czte-
rech członków Zarządu, 
których mandaty pozo-
stawały dotychczas nie-
obsadzone. Jednym z no-
wych członków wybrany 
został  dotychczasowy 
przewodniczący Włady-
sław Kielian. 

A.Z. 
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W tym roku wyróżnienia przyznano: 
Marynie Gąsienicy-Daniel – naj-

lepszej polskiej narciarce alpejskiej, 
olimpijce z Soczi 2014, Pjongczang 1018 
i  Pekin 2022. Przełomowy dla 27-latki 
okazał się ubiegły rok, kiedy to trzykrot-
nie plasowała się w czołowej dziesiąt-
ce zawodów zaliczanych do Pucharu 
Świata oraz zajęła 6. miejsce w gigancie 
i 8. miejsce w slalomie równoległym na 
Mistrzostwach Świata we włoskim Cor-
tina d’Ampezzo. W obecnie trwającym 
sezonie olimpijskim Maryna trzykrotnie 
szóstą lokatę w swej koronnej konkuren-
cji, czyli gigancie, potwierdzając swo-
je umiejętności 8 miejscem w Pekinie, 
najlepszym od 40 lat w polskim sporcie 
alpejskim. Martyna doznała bolesnego 
upadku w 2019 r. podczas zgrupowania 
z Nowej Zelandii. Złamanie kości pisz-
czelowej nie załamało jej jednak, a po 
przejściu operacji w Polsce wróciła jesz-
cze mocniejsza. Jest pełna pozytywnych 
myśli i gotowa na nowe wyzwania.

Stanisławowi Leskiemu – wielolet-
niemu promotorowi sportu, wspierają-
cemu lokalne i wojewódzkie inicjatywy 
sportowe. Przez wiele lat związany był 
z KS „Wisłoka” Dębica, w którym piastował 
funkcje mające wpływ na rozwój klubu. 
Od 1980 roku jako członek wspierający, 
natomiast w latach 1981 – 1987 już jako 
członek zarządu. Przez 7 lat, od 1988 do 
2005 roku pełnił funkcję prezesa klubu. 
W kolejnych latach, nadal jako członek 
zarządu, działał na rzecz rozwoju klubu. 
Obecnie jako Prezes Zarządu Spółki Gas 
Trading Podkarpacie wspiera klub poprzez 
sponsoring, wspiera też liczne inicjatywy 
związane ze sztuką, sportem i działalno-
ścią charytatywną. Cechuje go niezwykła 
aktywność społeczna i  zaangażowanie 
w promocję sportu. W latach 1980 – 1992 
był wiceprzewodniczącym i przewodni-
czącym NSZZ Solidarność w TC Dębica, 
natomiast w  latach 2006 – 2014 pełnił 
funkcję przewodniczącego i wiceprzewod-
niczącego Rady Miejskiej w Dębicy. 

XXVII EDYCJA KONKURSU 
"SOLIDARNI W SPORCIE 2021 ROKU"

31 marca w siedzibie 
Zarządu Małopolskiej 

Rady Regionalnej NSZZ 
„Solidarność” odbyło 

się wręczenie wyróżnia-
jącym się sportowcom 

i działaczom spor-
towym statuetek 

„Solidarni w Sporcie”. 
Jak mówił Adam 

Lach przewodniczący 
Zarządu Regionu jest to 

rodzaj uhonorowania 
ludzi, którzy nie tylko 

mogą poszczycić się 
wysokimi wynikami 

w sporcie, ale pokonali 
też dodatkowe trud-
ności życiowe, które 

sprawiły, że ich droga 
do sukcesów była 

znacznie wydłużona, 
a mimo to nie poddali 
się i nie zrezygnowali. 
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Ireneuszowi Dynowskiemu – działaczowi NSZZ So-
lidarność, przewodniczącemu KZ Solidarności w Polregio 
S.A. Zakład Południowy w Krakowie oraz przewodniczą-
cemu Małopolskiej Sekcji Regionalnej Kolejarzy. Jest to 
człowiek wierny ideałom „Solidarności” zawsze skłonny 
do pomocy innym, animator sportu i cały czas czynny 
uczestnik wydarzeń sportowych. Inicjator turniejów pił-
karskich zarówno na terenie otwartym, jak i halowych, 
miłośnik narciarstwa. Swoją wieloletnią pasją w działal-
ności związkowej, społecznej oraz propagowania sportu 
„zaraża” innych. 

Bartłomiejowi Tottowi – kierownikowi Kadry Pa-
ralekkoatletycznej na Igrzyska Paraolimpijskie w Tokio, 
fizjoterapeuta, trener. Powołany do Rady Sportu przez 
Prezydenta Tarnowa. Zamieszkały w Woli Rzędzińskiej 
jest członkiem władz Tarnowskiego Zrzeszenia Sportowe-
go Niepełnosprawnych „Start” Tarnów. Z wielką pasją od 
wielu lat zajmuje się sprawami organizacyjnymi i szkole-
niowymi tarnowskich paraolimpijczyków, a także zawod-
ników startujących w zawodach dla niepełnosprawnych.

Marii Sajdak – wioślarce, zawodniczce AZS AWF 
Kraków, brązowej medalistce olimpijskiej z Rio de Jane-
iro (2016), gdzie występowała pod panieńskim nazwi-
skiem Springwald, wicemistrzyni olimpijskiej z Tokio 
(2020). Po igrzyskach uznała, że musi w życiu zmienić 

priorytety i skupić się na rodzinie. Jeśli uda się jej po-
godzić zawodowe uprawianie sportu na nowych za-
sadach chętnie będzie dalej go uprawiała, bo miejsce 
w kadrze cały czas na nią czeka. Ostatnio została trener-
ką w sekcji wioślarskiej AGH. Jest ambasadorem sportu 
a przez to rozumie dzielenie się tym co sama przeżyła, 
natchnąć kogoś jakąś inspiracją do uprawiania sportu, 
niekoniecznie wyczynowego ale głównie do aktywne-
go trybu życia. 

Natalii i Aleksandrze Kałuckim – siostrom bliź-
niaczkom, które przygodę ze wspinaczką na czas zaczy-
nały w „Tarnovii” Tarnów. Teraz są zawodniczkami KU AZS 
PWSZ Tarnów. Aleksandra wybrała studia matematyczne 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Natalia wybra-
ła wychowanie fizyczne. Jedna z nich została mistrzynią 
świata. Ich historia już teraz jest niezwykła – urodziły się 
w święta Bożego Narodzenia, jako wcześniaczki. Lekarze 
walczyli o ich życie i nie dawali zbyt wielkich szans na to, 
że kiedyś będą normalnie funkcjonowały. – Miałyśmy być 
„warzywkami” – przyznaje Natalia, dziś mistrzyni świata 
we wspinaczce na czas. Do dziś obie nie widzą na jedno 
oko, ale żyją i mają się całkiem dobrze. Razem z siostrą 
Aleksandrą są jednymi z najlepszych na świecie. Natalia 
Kałucka w wieku 19 lat została w Moskwie 2021 roku 
sensacyjną mistrzynią świata we wspinaczce na czas. 
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W drodze do złota pokonała swoją siostrę bliźniaczkę 
Aleksandrę, która zajęła 10. miejsce. Dla tej ostatniej był 
to powrót do rywalizacji po zaledwie siedmiu miesiącach 
od koszmarnej kontuzji podczas zawodów Słowenii. 

Wcześniej sukcesy zaczęła odnosić Aleksandra – już 
w 2018 r. była mistrzynią świata juniorów i tym samym 
roku, w wieku 16 lat, otarła się o medal MŚ seniorów. 
W japońskim Hachioji zajęła czwarte miejsce. Rok póź-
niej była czwarta w ME i piąta w MŚ. Po raz pierwszy 
stanęła też na podium w gronie seniorów, zajmując trze-
cie miejsce w Pucharze Świata w Chamonix. Przebojem 
wdarła się do światowej czołówki. Ich marzeniem jest 
wspólny występ na IO w Paryżu w 2024 roku. 

Mai Wąsik – 17 – latce, która ma już pierwsze poważ-
ne sukcesy w gronie triathlonistek. Podczas mistrzostw 
Europy juniorek w tureckiej Alanyi zajęła piąte miejsce. 
Żadna Polka przed nią nie zdołała osiągnąć w tej impre-
zie tak spektakularnego wyniku. Będąc członkiem klubu 
SportWise, jako uczennica 3. klasy VII Prywatnego LO im. 
M. Reja świetnie godzi naukę z wyczynowym uprawia-
niem sportu. Rok 2021 w wykonaniu Mai był bardzo uda-
ny. Rozpoczęła w Rumii od trzeciego z rzędu mistrzostwa 
Polski w duathlonie, następnie zwyciężała w Pucharze 
Polski, w mistrzostwach kraju w triathlonie (Rawa Ma-
zowiecka) była tuż poza podium, wygrała gdyńskie MP 
w aquathlonie w swojej kategorii wiekowej, a w Turnie-
ju Nadziei Olimpijskich w Białymstoku zajęła 2. lokatę, 
co dało jej kwalifikację na mistrzostwa Europy w Turcji. 
Na początku września wystartowała jeszcze w Pucharze 
Europy juniorów w chorwackim Bledzie, kończąc go na 

18. miejscu. Te ostatnie zawody kolidowały z występem 
w Iron Dragon Triathlon, jej ukochanej – jak twierdzi – 
imprezie, na którą jeździła regularnie od kilku lat.

Krystianowi Kapłonowi – zawodnikowi Amf Fotbal 
„Wisły” Kraków. Pochodzi z Białki Tatrzańskiej. Urodził się 
ze skróconą kością udową i przykurczem kolanowym. 
Lekarze chcieli na nim „eksperymentować”. Dziś Krystian 
to czołowa postać reprezentacji Polski w amp futbolu, 
która osiągnęła duży sukces w  mistrzostwach Euro-
py, jakie odbywały się w Krakowie w 2021 r. Przez lata 
grał w piłkę z zawodnikami bez żadnych wad. Wszystko 
zmieniła decyzja sędziego, który nie dopuścił go do jed-
nego z meczów. Szybko znalazł nowe wyzwanie, stając 
się jednym z głównych motorów napędowych ligi amp 
futbolu, a następnie też reprezentacji Polski. Był luty 
2015 r., gdy Krystian pojawił się na pierwszych zajęciach 
„Husarii” Kraków, która w trzech kolejnych sezonach 
zdobywała mistrzostwo Amp Futbol Ekstraklasy. Od razu 
wszystkich zachwycił. Nie minęło wiele czasu, a był czo-
łowym strzelcem i asystentem w lidze. Kiedy w 2019 r. 
reprezentacja Polski pierwszy raz w historii wygrała 
odbywający się w Warszawie prestiżowy turniej Amp 
Futbol Cup, Krystian został królem strzelców, wybrano 
go też najlepszym zawodnikiem imprezy. W 2019 r. wy-
brano go najlepszym młodym zawodnikiem rozgrywek, 
a w 2020 r. jako zawodnik „Wisły” Kraków („Husaria” stała 
się jej sekcją) został królem strzelców i najlepszym za-
wodnikiem. Oprócz gry w amp futbol pięknie godzi roz-
wój sportowy z życiem osobistym, studiuje architekturę 
po angielsku, rysuje.  A.Z.
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W  wyniku prowadzonych 
rozmów w  ramach dialogu 
społecznego toczącego się 
pomiędzy Organizacją Mię-
dzyzakładową NSZZ „Solidar-
ność” przy PKP S.A. z siedzibą 
w Krakowie działającą w imie-
niu pracowników Transgaz 
S.A., a  Zarządem tej Spółki 
jako Pracodawcy, doszło do 
wypracowania porozumienia 
w  sprawie przyjęcia Zakła-
dowego Układu Zbiorowego 
Pracy dla pracowników tego 
przedsiębiorstwa.

Z  ramienia Strony Spo-
łecznej rozmowy prowadziła 
przewodnicząca OM NSZZ 
„Solidarność” przy PKP S.A. 
Barbara Miszczuk oraz człon-
kowie Prezydium KM, nato-
miast Spółkę reprezentował 
Zarząd w  osobach P. Sko-
czowskiego i M. Żmudzińskie-
go. Zwieńczeniem rozmów 
było spotkanie w siedzibie Za-
rządu Regionu Małopolskiego 
NSZZ Solidarność w Krakowie, 
na którym Strony rozmów 
w dniu 21.03.2022 r. parafo-
wały dokument w  finalnym 
brzmieniu i  aktualnie trwa 
proces jego rejestracji. Sygna-
tariuszami zawartego Układu 
są z ramienia OM NSZZ „Soli-
darność” przy PKP S.A. prze-
wodnicząca Barbara Miszczuk 
oraz członek Prezydium KM 
NSZZ „Solidarność” przy PKP 
S.A. Krystyna Żuk, natomiast 
Pracodawcę Transgaz S.A. 
reprezentowali Paweł  Sko-
czowski – prezes Zarządu oraz 
Marek Żmudziński – członek 

UKŁAD ZBIOROWY  
W „TRANSGAZIE”
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Zarządu. Zakończone rozmowy trwały sześć miesięcy, 
mimo to prowadzone były w atmosferze wzajemnej 
życzliwości, zrozumienia i partnerstwa, a w trakcie spo-
tkań roboczych wypracowano szereg szczegółowych 
rozwiązań. 

Wynegocjowane przez Strony układu zapisy, wpro-
wadzają dla pracowników Spółki korzystniejsze roz-
wiązania niż dotychczasowe regulacje prawa pracy. 
Przyjęty ZUZP obejmie 36 pracowników zatrudnionych 
u Pracodawcy i ureguluje kluczowe kwestie obejmujące 
zasady wynagradzania, premiowania, zatrudniania pra-
cowników, kształtowania warunków pracy. Jednocześnie 

Układ rozszerzył pakiet świadczeń pracowniczych wpro-
wadzając zapisy wynikające z ustaleń w zakresie wyso-
kości odpraw emerytalnych, przyznawania dodatków 
stażowych i kwalifikacyjnych, nagród jubileuszowych 
oraz wnioskowania o odznaczenia dla Załogi.

Zarząd Transgaz S.A. pokreślił istotność podjętych de-
cyzji zarówno z punktu widzenia dalszego rozwoju Spółki 
jak i kształtowania współpracy z Partnerami Społecznymi 
i budowania wizerunku stabilnego pracodawcy. Zapisy 
ZUZP wprowadzają rozwiązania motywacyjne, gwarantu-
ją atrakcyjne warunki premiowania oraz służą poprawie 
efektywności systemu pracy w Transgaz S.A. 
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29 marca odbyła się coroczna, 
pielgrzymka środowiska Ludzi 
Pracy z  Mistrzejowic, Stowa-
rzyszenia Patriotycznego im. 
ks. Adolfa Chojnackiego z Bie-
żanowa Starego, Rycerzy Jana 
Pawła II, Zarządu Regionu Ma-
łopolskiego NSZZ „Solidarność” 
i KRH oraz przedstawicieli Ma-
łopolskich Patriotów, do gro-
bów Kapelanów Solidarności. 
Wyjazd odbywał się w 21. rocz-
nicę śmierci ks. Adolfa Chojnac-
kiego i w 29. rocznicę śmierci 
księdza Kazimierza Jancarza.

W  parafii Matki Boskiej 
Częstochowskiej w  Rabce – 
Zaryte, u proboszcza ks. Tade-
usza Boguckiego, dawnego 

PAMIĘTAJĄ O SWYCH 
KAPELANACH
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współcelebransa słynnych Mszy Św. Za Ojczyznę w Mi-
strzejowicach, odprawiono Drogę Krzyżową. Poza modli-
twą warto było zwrócić uwagę na artystyczny charakter 
stacji Drogi Krzyżowej w tej świątyni, szczególne wraże-
nie robi stacja VI ze św. Weroniką – patronką fotografów. 
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopol-
skiego NSZZ „Solidarność” Tomasz Zaborowski wręczył 
księdzu Proboszczowi Medal 40. lecia „Solidarności” oraz 
okolicznościowy list.

W Juszczynie udano się procesjonalnie na cmen-
tarz, gdzie przy grobie ks. kanonika Adolfa Chojnackie-
go modlono się, złożono wieńce i kwiaty oraz zapalono 

znicze. Na trasie pielgrzymki – w Makowie Podhalań-
skim, towarzyszący grupie opiekun Duszpasterstwa 
Ludzi Pracy – ks. Jan Latowski, odprawił mszę św. i wy-
głosił kazanie, a następnie też procesjonalnie udano 
się przed grób ks. Kazimierza Jancarza, by modlić się, 
złożyć wieńce i kwiaty, zapalić znicze. Wspólnym od-
śpiewaniem pieśni patriotycznych zakończono pobyt 
w Makowie Podhalańskim. 

Więcej zdjęć z pielgrzymki znajdą Czytelnicy pod linkiem”
https://photos.app.goo.gl/st7Y3Z6tZ3Fw6ntE9

Autorem tekstu i zdjęć jest p. Zbigniew Galicki. 

https://photos.app.goo.gl/st7Y3Z6tZ3Fw6ntE9
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Szkolenia drogą do profesjonalizmu i dotyczy to także 
działalności Związku Zawodowego „Solidarność”. Dlate-
go w dniach 16 do 18 marca 2022 r. w Wieliczce zorgani-
zowaliśmy szkolenie dla trenerów związkowych naszego 
Regionu. W zajęciach wzięli udział prawnicy, ale również 
działacze szczebla regionalnego. W sumie 12 osób.

Warsztaty poprowadzili trenerzy działu szkoleń Ko-
misji Krajowej: Maryla Kościńska i Janusz Zabiega, którzy 
w sposób ciekawy a zarazem praktyczny starali się prze-
kazać wiedzę na temat metodyki prowadzenia szkoleń 
oraz ich organizacji.

Należy podkreślić, że nasi kursanci aktywnie uczest-
niczyli we wszystkich zajęciach doskonaląc swoje umie-
jętności i wiedzę w tym zakresie.

Była to pierwsza część szkolenia. Druga część zapla-
nowana jest w dniach od 8 do 10 czerwca br.

Region Małopolski dotychczas również prowadził 
szkolenia, ale pandemia bardzo ograniczyła ten rodzaj 
działalności. Już niedługo ruszamy z nowym pakietem 
szkoleń dla działaczy „Solidarności” szczebla zakłado-
wego. Będą to zajęcia ogólnozwiązkowe, z prawa pra-
cy, negocjacji oraz dla społecznych inspektorów pracy.  
Do działu szkoleń można zgłaszać oczekiwania odnośnie 
tematyki szkoleń. 

SZKOLENIA DROGĄ 
DO PROFESJONALIZMU
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LUDZIE PYTAJĄ…
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6 kwietnia w Wadowicach odbyło się zebranie przed-
stawicieli komisji zakładowych i międzyzakładowych 
Oddziału nr 7 ZRM, które prowadził kierownik biura, 
Jan Kraska. W spotkaniu, na wcześniejsze zaproszenie, 
uczestniczył również przewodniczący Zarządu Regionu 
Małopolskiego NSZZ „Solidarność” Adam Lach oraz wi-
ceprzewodniczący Tomasz Zaborowski.

Pierwsza część zebrania miała charakter organiza-
cyjny i polegała na omówieniu bieżących spraw, szcze-
gólnie istotnych dla związkowców z powiatu wadowic-
kiego, takich, jak dostęp do programu Orlen BiznesTank 
i benefity wynikające z posiadania karty, dystrybucja no-
wych materiałów promocyjnych Regionu Małopolskiego 
czy aktualne korzyści dla posiadaczy elektronicznej legi-
tymacji członkowskiej (ELC).

W drugiej części spotkania głos zabrał przewod-
niczący Adam Lach nawiązując do niespodziewanych 
zmian w składzie ZRM, które miały miejsce w sierpniu 
2021 roku i skutkowały objęciem przez niego obecnie 
pełnionej funkcji. Tym samym podsumował pokrótce 
pracę Zarządu w minionych miesiącach, jak również 
przedstawił zebranym główne cele i wyzwania, przed 
którymi staje obecnie Region. Ważnym punktem prze-
mówienia był temat wojny na Ukrainie i przedstawienie 
konkretnych działań pomocowych na rzecz obywateli 
zaatakowanego kraju, szukających schronienia w Polsce. 
Zarząd Regionu Małopolskiego „Solidarność” włączył się 
żywo w działanie, przekazując środki pieniężne, jak rów-
nież tworząc fundusz pomocowy. 

SPOTKANIE ZE ZWIĄZKOWCAMI 
W WADOWICACH

Kontynuując wypowiedź, przewodniczący Adam 
Lach wspomniał o najważniejszych tematach, które będą 
poruszane na nadchodzącym Krajowym Zjeździe Dele-
gatów, w tym o szeroko dyskutowanej kwestii wysokości 
składek członkowskich i jej możliwej zmianie. Zapowie-
dział również nadchodzące w tym roku wybory i zadania 
z nimi związane, których przebieg w wyniku obrad Komi-
sji Krajowej NSZZ „Solidarność” został ustalony na okres 
od 1 listopada 2022 roku do 31 marca 2023 roku.

Ostatnia część zebrania miała charakter dyskusji, 
gdzie uczestnicy mieli możliwość zadania pytań i omó-
wienia interesujących ich kwestii z przewodniczącym 
i wiceprzewodniczącym Regionu, porozmawiania o pro-
blemach w danych zakładach pracy, ale też o ogólnej 
kondycji Związku i planach na nadchodzący czas. 
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W  projekcie znalazło się wiele cie-
kawych rozwiązań mających na celu 
ułatwienia pracownikom godzenia 
obowiązków rodzinnych z  pracą oraz 
rozszerzenie zakresu informacji prze-
kazywanych pracownikom o  warun-
kach zatrudnienia, a  także zapewnie-
nia większej ochrony pracownikom 

zatrudnionym w ramach terminowych 
umów o pracę.

Projekt zakłada wprowadzenie zmian 
dotyczących umowy o  pracę na okres 
próbny oraz umowy o  pracę na czas 
określony. Projekt nie modyfikuje okresu 
na jaki może zostać zawarta umowa na 
okres próbny, ale zgodnie z propozycją 

CO NOWEGO W KODEKSIE PRACY?

Warto wiedzieć, ze 
aktualnie w parlamencie 
procedowane są zmiany 

w Kodeksie Pracy. 
Dyskutowany projekt 

ma implementować do 
polskiego porządku 

prawnego dwie dyrek-
tywy tj. – dyrektywę 

Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) 2019/1152 
z dnia 20 czerwca 2019 r. 
w sprawie przejrzystych 

i przewidywalnych 
warunków pracy w Unii 

Europejskiej (Dz. Urz. 
UE. L Nr 186, str. 105) – 
dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 
(UE) 2019/1158 z dnia 20 

czerwca 2019 r. w spra-
wie równowagi między 

życiem zawodowym 
a prywatnym rodziców 
i opiekunów oraz uchy-
lającej dyrektywę Rady 

2010/18/UE (Dz. Urz. UE. 
L. Nr 188, str. 79).
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• Problemy z  dostępnością surowców 
i materiałów, a także ich cenami i bar-
dzo wysokimi kosztami energii powo-
dują, że europejskie huty wstrzymały 
przyjmowanie nowych zamówień.

• W ciągu tygodnia ceny złomu w wy-
padku zamówień z  Turcji wzrosły 
o 120 dolarów na tonie, czyli niemal 
o jedną czwartą.

• Problemy z dostępnością stali od razu 
odbiły się na cenach, które znacznie 
wzrosły, co może mieć także związek 
z zakupami spekulacyjnymi.

• O  hutnictwie rozmawiać będziemy 
podczas Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego w  Katowicach, 25-
27 kwietnia. Rejestrację na naszą kon-
ferencję znajdziecie tutaj. 

Europejskie 
huty wstrzymały 
przyjmowanie 
nowych zamówień. 
To – z jednej strony 
– skutek braku 
surowców, ale przede 
wszystkim wysokich 
cen gazu i energii, 
które powodują, że nie 
wiadomo, jak ustawić 
ceny stali, by opłacało 
się produkować… 
Ceny stali wariują, a na 
rynku pojawiła się 
ogromna liczba ofert 
wyglądających  
na spekulacyjne.

Huty stają. Brakuje dostaw.

umowę o pracę na okres próbny będzie zawierało się 
na okres nieprzekraczający:

1. 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy 
o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;

2. 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy 
o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 
miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

Dodatkowo strony będą mogły wydłużyć w umowie 
te okresy, nie więcej jednak niż o 1 miesiąc, jeżeli będzie 
to uzasadnione rodzajem pracy.

Oczywiście projekt ten konsultowany był ze związ-
kami zawodowymi zgodnie z art. 19 ustawy o związkach 
zawodowych. Dlatego też poniżej przedstawiamy stano-
wisko KK NSZZ „Solidarność”, na temat przedstawionego 
projektu: 

https://www.eecpoland.eu/2022/pl/rejestracja-2022,921/
https://www.eecpoland.eu/2022/pl/rejestracja-2022,921/
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Do 30 czerwca 2022 r. przedłużono termin  
złożenia zeznań CIT
Ministerstwo Finansów wydłużyło czas na rozliczenie rocznego podatku dochodowego od osób prawnych za 2021 r. 
Rozporządzenie przedłużające terminy rozliczenia zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Termin złożenia zeznań 
CIT-8 za 2021 r. został przesunięty do 30 czerwca 2022 r. 

WIĘCEJ CZASU NA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2021 r. – HARMONOGRAM PRAC KSIĘGOWYCH.
10 marca 2022 r. weszło w życie oczekiwane rozporządzenie Ministra Finansów przedłużające terminy wypełnie-
nia obowiązków w zakresie sprawozdań finansowych za 2021 r. Na jego podstawie organizacje związkowe (mają 
coroczny obowiązek sprawozdawczy – przygotowują, podpisują, zatwierdzają i wysyłają do Krajowej Administracji 
Skarbowej roczne sprawozdania finansowe) mają 3 miesiące więcej czasu m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie 
i przekazanie sprawozdań finansowych. 

Informujemy, że Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” ob-
radując 1. III. 2022 r. w Spale podjęła uchwałę nr 4/22 ws. 
kalendarza wyborczego na kadencję 2023 – 2028.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, w  związku 
z  kończącą się dziewiątą kadencją funkcjonowania 
władz związkowych, ustala następujący kalendarz wy-
borczy dla jednostek organizacyjnych Związku. 

§ 1
1. W terminie od 1 listopada 2022 r. do 31 marca 2023 r. 

odbywają się wybory:
1. władz podstawowych jednostek organizacyjnych 

Związku, wymienionych w  § 19 Statutu NSZZ 
„Solidarność”;

2. delegatów na walne zebranie delegatów regionu;
3. delegatów na walne zebranie branżowej jednostki 

organizacyjnej Związku, w tym delegatów na wal-
ne zebranie krajowej jednostki branżowej Związku 
lub kongres krajowego sekretariatu branżowego, 
jeżeli podstawowa jednostka organizacyjna należy 
bezpośrednio do krajowej jednostki branżowej.

4. wybory władz niższych jednostek organizacyjnych 
Związku, zgodnie z § 19 ust. 7 i 8 Statutu NSZZ „Soli-
darność”, a także delegatów na zakładowe, między-
zakładowe lub koordynacyjne zebranie delegatów, 
mogą odbywać się we wcześniejszym terminie.

2. W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. od-
bywają się wybory:
1. władz regionów;
2. delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów;

3. W  terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2023  r. 
odbywają się wybory:
1. władz regionalnych sekcji branżowych i proble-

mowych;

2. władz regionalnych sekretariatów branżowych;
3. delegatów na kongres regionalnego sekretariatu 

branżowego;
4. delegatów na walne zebranie delegatów krajowej 

sekcji branżowej.
4. W terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2023 r. odby-

wają się wybory:
1. władz krajowych sekcji branżowych i problemo-

wych;
2. delegatów na kongres krajowego sekretariatu 

branżowego.
5. W terminie od 1 maja do 31 lipca 2023 r. odbywają 

się wybory:
1. władz krajowych sekretariatów branżowych;
2. władz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Ren-

cistów.
3. W terminie do 31 października 2023 r. odbywa-

ją się wybory ogólnokrajowych władz Związku 
(sprawozdawczo – wyborczy Krajowy Zjazd De-
legatów).

§ 2
1. Dokładne terminy wyborów wymienionych w  § 1 

ust. 1, 2 i 3 określa, z uwzględnieniem postanowień 
niniejszej uchwały, właściwy zarząd regionu.

2. Dokładne terminy wyborów wymienionych w § 1 ust. 
4 i 5 określa odpowiednio, z uwzględnieniem posta-
nowień niniejszej uchwały, właściwa rada krajowego 
sekretariatu branżowego, Krajowego Sekretariatu Eme-
rytów i Rencistów lub krajowej sekcji problemowej.

3. Dokładny termin sprawozdawczo – wyborczego Kra-
jowego Zjazdu Delegatów, określi Komisja Krajowa.

§ 3
Traci moc Uchwała Komisji Krajowej nr 5/17 

Kalendarz wyborczy w Związku
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Baseny termalne tańsze dla członków  

NSZZ „Solidarność”
Wspólnie z Termy Szaflary sp. z o. o. przygotowaliśmy spe-
cjalną ofertę promocyjną tylko dla członków związku 
NSZZ „Solidarność”. W malowniczym otoczeniu gór można 
skorzystać ze wszystkich dostępnych atrakcji m.in. gorą-
cych kąpieli, masaży, pysznego obiadu z 20% i 15% zniżką.

Oferujemy:

• 20 % na wejścia do części basenowej obiektu Ter-
my Szaflary oraz bilety OPEN z wyłączeniem bile-
tów na 1,5 h oraz biletów promocyjnych

• 15% rabatu w restauracji włoskiej Pasta La Vista
• 15% rabatu na zabiegi w Akademii relaksu i Przy-

jemności

Warunkiem skorzystania z rabatu na podane wyżej 
usługi jest okazanie aktualnej legitymacji cyfrowej 
członka związku.

Zachęcamy do skorzystania!
Więcej informacji na  temat obiektu Termy Szaflary 
na stronie https://www.termyszaflary.com/

23 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział 
Karny działając z wniosku Państwowej Inspekcji Pracy 
wydał wyrok w którym stwierdził rażące naruszenie 
prawa pracy i ukarał przedstawicieli (kadrową biura 
w Krakowie) światowej korporacji Genpact karą 15 tys. 
zł grzywny. Naruszenie kodeksu pracy i praw pracow-
niczych polegało na zwolnieniu z  pracy założycieli 
i działaczy NSZZ „Solidarność”, którzy objęci byli ochro-
ną prawną z tytułu swojej działalności społecznej i to 
nawet podwójnie. Dotyczyło to Zbigniewa Zyska 

przewodniczącego Komisji zakładowej i Społecznego 
Inspektora Pracy, Krisztiana Kovacsa, członka Rady Pra-
cowniczej i Społecznego Inspektora Pracy oraz Karola 
Dwornika zakładowego Społecznego Inspektora Pracy 
i przewodniczącego Rady Pracowników. Spór prawny 
trwał ponad dwa lata. 

Jako wyrok sądu drugiej instancji orzeczenie jest 
prawomocne i ostateczne. Jednoczenie nadal toczy się 
sprawa przed sądem pracy o przywrócenie działaczy 
związkowych do pracy. 

Przedstawiciele korporacji skazani

https://www.termyszaflary.com/


Zgłoszenia na pielgrzymkę prosimy składać:

• poprzez e-mail: kraków@solidarnosc.org.pl
• telefonicznie: 12 421 60 54

• lub osobiście w sekretariacie Regionu Małpopolskiego (pokój nr 410) na placu Szczepańskim 5 w Krakowie.
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