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Apel Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”  
w sprawie uwolnienia liderów i członków Białoruskiego  

Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych (BKDP)

19 kwietnia 2022 r. doszło do zatrzymania na Białorusi 
naszych przyjaciół, ponad dwudziestu liderów i człon-
ków Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związ-
ków Zawodowych. Wielu z nich do dziś nie zostało 
uwolnionych, w tym Przewodniczący BKDP Aliaksandr 
Jaraszuk i Wiceprzewodniczący BKDP Siergiej Antu-
siewicz. Podstawą zatrzymania są rzekome przygo-
towania działań, które poważnie naruszają porządek 
publiczny.

Jednocześnie od września 2021  roku w  areszcie 
śledczym przebywa dziewięciu pracowników dużych 
przedsiębiorstw państwowych. Większość z nich należy 
do BKDP. Czekają ich wyroki kilkudziesięciu lat więzienia. 
Zarzut to zdrada państwa i utworzenie grupy ekstremi-
stycznej, choć jedynie organizowali pomoc dla represjo-
nowanych pracowników i omawiali scenariusze możli-
wych strajków w zakładach pracy.

Bestialski reżim Łukaszenki rozpętał wojnę z niezależ-
nym i demokratycznym ruchem związkowym. Powszech-
ne stały się, znane z historii NSZZ „Solidarność”, represje 
i utrudnianie działalności związkowej. Stale inicjowane są 
sprawy karne i aresztowania. To wszystko po to, by całko-
wicie zniszczyć wolne związki zawodowe na Białorusi.

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” kate-
gorycznie potępia te działania. Stanowią brutalne po-
gwałcenie fundamentalnych praw człowieka. Zatrzyma-
nie przywódców i członków BKDP jest oznaką słabości 
nielegalnej i skompromitowanej władzy białoruskiej, 
która w odpowiedzi na coraz większy sprzeciw społecz-
ny wobec swoich przywódców politycznych zaostrza 
represje i przemoc. Podkreślamy nasze pełne poparcie 
dla społeczeństwa Białorusi, które domaga się podsta-
wowych swobód demokratycznych.

Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego „Solidarność” wyra-
ża solidarność z naszymi przyjaciółmi z BKDP i żąda 
natychmiastowego uwolnienia liderów i  członków 
Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków 
Zawodowych. Związek domaga się również wycofania 
bezpodstawnych zarzutów postawionych zatrzymanym 
i jednoznacznie potępia zamach dyktatorskiego reżimu 
na fundamentalne prawa dotyczące działalności związ-
ków Zawodowych.

Zakopane, 27 maja 2022 r. 
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– to, co dziś przeżywamy, to doświadczenie 
mocy i mądrości Bożej, które dźwigają nas 
jako społeczeństwo i pokazują wielkim tego 
świata, że krzyż Chrystusa, będący najwyż-
szym znakiem solidarności Boga z  czło-
wiekiem, tryumfuje, dając nam wszystkim 
nadzieję – zauważył arcybiskup. – Człon-
kowie NSZZ „Solidarność” także włączyli się 
w ten wieki zryw na przekór okrucieństwu, 
terrorowi, obojętności i cynizmowi innych 
państw i polityków – mówił abp Marek Ję-
draszewski.

Same obrady Delegatów rozpoczę-
ły się w czwartek 26 maja od wystąpień 
szczególnie dostojnych gości. Zapocząt-
kował je abp Marek Jędraszewski, który 
wspólnie z zebranymi modlił się słowami 
Modlitwy za Ojczyznę ks. Piotra Skargi. 
Metropolita zwrócił też uwagę, że na stole 
prezydialnym XXX Krajowego Zjazdu De-
legatów NSZZ „Solidarność” znajduje się 
krzyż. – To bardzo wymowny symbol tego, 

czym jest „Solidarność” jako związek zawo-
dowy wyrastający z chrześcijańskiej tradycji 
i korzeni; jako związek, który broni swojej 
tożsamości chrześcijańskiej nie tylko w Pol-
sce, ale w różnych gremiach europejskich, 
co związane jest oczywiście z niełatwym 
niekiedy świadectwem. Ale trzeba bronić 
krzyża, bo w nim wyrażona jest najbardziej 
fundamentalna solidarność Boga z ludźmi 
i ludzi między sobą – zaapelował do dele-
gatów abp Jędraszewski.

Prezydent RP Andrzej Duda swo-
je wystąpienie zaczął od odznaczenia 
działaczy związkowych Orderem Stule-
cia Odzyskanej Niepodległości. Wśród 
odznaczonych znalazł się nasz kolega 
Adam Gawlik. W wystąpieniu prezydent 
Duda podkreślił rolę NSZZ „Solidarność” 
w odzyskaniu przez Polskę niezależno-
ści, dziękował Związkowi za pomoc i so-
lidarność wobec uchodźców z ogarniętej 
wojną Ukrainy, a także życzył zebranym 

JUBILEUSZOWY  
XXX KRAJOWY  
ZJAZD DELEGATÓW  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

25 maja rozpoczęły się 
obrady XXX Krajowego 
Zjazdu Delegatów NSZZ 
„Solidarność”. Same 
obrady zostały poprze-
dzone uroczystą mszą 
św. odprawioną w Na-
rodowym Sanktuarium 
Matki Bożej Fatimskiej 
w Zakopanem przez 
ks. abp. Marka Jędra-
szewskiego. Metropolita 
krakowski modlił się wraz 
z kapelanami „Solidarno-
ści” o pomyślność obrad 
jubileuszowego Zjazdu. 
W swej homilii arcybiskup 
mówił do delegatów, 
że słowa Papieża i myśl 
św. Jana Pawła „Jeden 
drugiego brzemiona no-
ście” można dziś odczytać 
w nowym wymiarze. 
– Horror wojenny miał 
złamać Ukraińców i serca 
Polaków, którzy mieli 
przestraszyć się okrucień-
stwa i przemocy. Okazało 
się jednak, że solidarność 
jest większa niż przemoc 
i nienawiść. Impuls 
i przykład tej solidarności 
rozlał się na całym świecie, 
a o Polsce zaczęto mówić 
z podziwem.
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owocnych obrad. –  Dziękuję, że mogę z Wami patrzeć 
na podsumowanie tych czasów, trzydziestu zjazdów Soli-
darności, poprzez perspektywę tych wszystkich lat naszych 
dziejów, tego co dzisiaj dzieje się z nami, dzieje się wokół 
nas. Bo nie dzieje się obok nas – bierzemy w tym udział – 
powiedział prezydent. – Patrzę i widzę, że wszystko jest 

na swoim miejscu – dodał wskazując biało-czerwony na-
pis „Solidarność”, biało-czerwoną flagę narodową i krzyż. 
– To symbole naszych wartości, nas wszystkich. Jest i krzyż 
na Giewoncie, symbol tamtego wielkiego przyrzeczenia 
sprzed dwudziestu pięciu lat, które tutaj Panu Bogu, na ręce 
Ojca Świętego Jana Pawła II, złożył polski naród, a w nim 
polscy górale. Chciałbym, żeby Polacy zawsze o tym przy-
rzeczeniu pamiętali, bo ma ono fundamentalne znacze-
nie dla rozwoju i dalszych losów naszej ojczyzny i proszę 
wszystkich, by było ono zawsze dotrzymywane.

Wśród występujących na Zjeździe gości należy wy-
mienić także wicemarszałka Senatu Marka Pęka, który 
odczytał list od pani marszałek Sejmu Elżbiety Witek 
do obradujących delegatów, oraz premiera Mateusza 
Morawieckiego, który mówił: – Dziękuję w imieniu rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej i całego narodu za wielkie dzieło 
„Solidarności”, za wszystko, co „Solidarność” zrobiła dla Pol-
ski, dla Europy i dla świata – a odnosząc się do niedawnej 
przeszłości dodał – Dla ówczesnej klasy politycznej, tej, 
która kierowała się modą, liberalizmem, neoliberalizmem, 
„Solidarność” i jej idee były niepotrzebne. Można powie-
dzieć, że były przeszkodą, zawadą w tworzeniu tamtego 
porządku gospodarczo-społecznego. Dzisiaj wiemy dosko-
nale, że liberalizm i neoliberalizm w wydaniu polskim tyle 
miał wspólnego z rzeczywistą wolnością, co komunizm 
z dobrem robotników. Wiemy świetnie, że aby prawdziwa 
wolność, realnie budowana wolność, dała perspektywy 
rozwoju, to państwo musi zgodnie z ideałami „Solidarno-
ści” chronić słabszych.

– Tak, jak „Solidarność” walczyła o prawa robotni-
ków i o wolną Polskę, tak samo „Solidarność” jako sym-
bol jest ważna dla nas w walce z agresją rosyjską – mówił 
podczas XXX KZD Andrij Deszczyca, ambasador Ukra-
iny w Polsce. – Dlatego ważna jest dla nas solidarność 
między naszymi narodami. Ona tworzy nową siłę w tym 
regionie Europy, która pomoże nam zwyciężyć, ale też wy-
budować nowe relacje między naszymi narodami – prze-
konywał dyplomata.

Kolejno występowali: przewodniczący ukraińskich 
związków zawodowych Michaiła Wołyniec, Główny 
Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko oraz bur-
mistrz Zakopanego Leszek Dorula.

W trakcie obrad okazało się też, że wśród delegatów 
są dwie osoby, które były wybierane na wszystkie Krajo-
we Zjazdy Związku, od pierwszego Zjazdu w gdańskiej 
„Oliwii” do obecnego, XXX – tego. Oni byli też wśród re-
dagujących w roku 1981 słynne „Posłanie do ludzi pracy 
Europy Wschodniej” i po 40 latach przygotowali kolejny 
tego typu akt polityczny, czyli posłanie zatytułowane 
„Nie zabijajcie i nie pozwalajcie zabijać!”. Treść posłania 
znajdą Czytelnicy na następnej stronie.
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Nie zabijajcie i nie pozwalajcie zabijać!
I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” 41 lat temu przesłał wal-
czącym o godność człowieka pracy – zwłaszcza w krajach obozu komu-
nistycznego – wyrazy poparcia i nadziei.

Dzisiaj istota tego posłania jest szczególnie aktualna. W imię ko-
lejnego totalitaryzmu, wyrosłego na komunistycznej tradycji, zabito 
tysiące ludzi na Ukrainie i nadal zagrożone jest życie kolejnych tysię-
cy. Miliony ludzi straciły swoje domostwa i dorobek życia. Ukraińcom 
odmawia się prawa do własnej ojczyzny, do samostanowienia, do 
wolności. Podobna groźba kierowana jest też do innych narodów.

Dlatego my, Delegaci zebrani na XXX Krajowym Zjeździe De-
legatów NSZZ „Solidarność”, wołamy z całą mocą do Rosjan – NIE 
ZABIJAJCIE!

Z taką samą mocą wołamy do wszystkich pełniących jakąkol-
wiek władzę w świecie, jak i mających wpływ na te władze – NIE PO-
ZWALAJCIE ZABIJAĆ!

Żadne argumenty nigdy nie usprawiedliwią nawet najmniej-
szego wsparcia dla agresora, którym wobec Ukrainy jest Rosja.

Tak jak wtedy – w 1981r. przesyłamy robotnikom i wszystkim 
ludziom żyjącym na Ukrainie, wolnym Białorusinom, odważnym 
Gruzinom oraz innym narodom byłego Związku Sowieckiego – po-
zdrowienia i wyrazy poparcia. Głęboko czujemy wspólnotę naszych 
losów. Jesteśmy z Wami i do tego zjednoczenia wzywamy wszyst-
kich pracowników Europy – zarówno tej części, która zrzuciła pęta 
komunizmu, jak i tej, którą ominęło nieszczęście życia w komuni-
stycznym totalitaryzmie.

Wzywamy więc wszystkich związkowców i pracowników w Eu-
ropie do takiej solidarności, której ceny nie sposób wyrazić w euro.

Ukraińcom przesyłamy wyrazy wsparcia, otuchy i niewzruszo-
nej nadziei na sprawiedliwy pokój.

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów
NSZZ „Solidarność”

Roboczą część obrad rozpoczęto od sprawozdania z działal-
ności Komisji Krajowej od czasu obrad XXIX Krajowego Zjazdu 
w Częstochowie, a które składał przewodniczący NSZZ „Solidar-
ność” Piotr Duda. Nawiązując do wystąpienia prezydenta Dudy 
zwracał on uwagę, że w ostatnim okresie udało się załatwić wiele 
spraw dla ludzi pracy, a niektóre ustawowe inicjatywy prezydenc-
kie inspirowane były właśnie przez NSZZ „Solidarność”, w tym od-
mrożenie wskaźnika zakładowych środków socjalnych, wyłącze-
nie z minimalnej płacy dodatków za pracę nocną, stażowych i za 
pracę w szkodliwych warunkach oraz wprowadzenie prawdziwe-
go pluralizmu związkowego w służbach mundurowych, tj. w Poli-
cji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej. W tej ostatniej sprawie 
trzeba było aż skargi na Polskę do Międzynarodowej Organizacji 
Pracy. Poza tym Związek wystąpił do Unii Europejskiej z wnio-
skiem o  wprowadzenie europejskiej płacy minimalnej, przed 
czym protestują związki nordyckie, a szczególnie z tych krajów, 
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które traktują kraje wschodniej Europy jako źródło ta-
niej siły roboczej. Ale i w naszym kraju nie obyło się 
bez kłopotów ze strony rządu, gdyż ówczesny minister 
pracy Jarosław Gowin zaopiniował wniosek negatyw-
nie. Obecnie wniosek tej dyrektywy trafił już do Parla-
mentu Europejskiego.

Komisja Krajowa stawiała czoło również innym kwe-
stiom, jak choćby funkcjonowanie w Radzie Dialogu 
Społecznego, rozejście się dróg współpracy z Europej-
skim Centrum Solidarności i powołanie Instytutu Dzie-
dzictwa „Solidarności”. Piotr Duda mówił też o relacjach 
Związku z Kościołem, a więc przede wszystkim o podzię-
kowaniach dla papieża Franciszka za ustanowienie bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki patronem NSZZ „Solidarność”, przy-
gotowaniach do jubileuszowej 40. już Pielgrzymki Ludzi 
Pracy do Częstochowy oraz przypadkach obrony przez 
związkowców świątyń przed prowokacjami środowisk 
lewicowych. Przewodniczący podkreślił też rolę imprez 
sportowych, zarówno ogólnopolskich, jak i lokalnych, 
w popularyzacji idei Związku.

W sprawozdaniu nie zabrakło informacji o funkcjo-
nowaniu Komisji Krajowej, jako zakładu pracy zatrud-
niającego kilkadziesiąt ludzi, plus pracowników zależ-
nych od Związku spółek, jak Dekom czy DomS i Fun-
dacji Gospodarczej w Gdyni, które też przeżywały swój 
kryzys w okresie pandemii i  lock-downu. Mimo tych 
kłopotów, jedyną spółką do której Komisja Krajowa 
dopłaca jest obecnie TYSOL, ale jest to spółka ważna 
dla działalności Związku, bo informacyjna, a jej portal 
internetowy odwiedza ponad 2 mln 820 tys. użytkow-
ników, co sprawia, że awansował na czwarte miejsce 
tygodników opinii. – Jedyne rozwiązanie, to apel do 

członków „Solidarności”, by jak najliczniej kupowali pa-
pierową wersję „Tygodnika Solidarność” – zakończył ten 
fragment wystąpienia Piotr Duda.

– Na koniec chcę podziękować za pomoc i współ-
pracę Prezydium Komisji Krajowej. Bez Was nie byłoby 
Piotra Dudy! Dziękuję Bogu za to, że jesteście! – mówił 
przewodniczący Duda. Dziękował też innym współpra-
cownikom, którzy wyspecjalizowali się w swoich dziedzi-
nach, jak Dominik Kolorz w kwestii ochrony górnictwa 
i walki z bezmyślnym niszczeniem gospodarek krajo-
wych z  jednoczesnym podnoszeniem kosztów utrzy-
mania ludności, poprzez utrzymywanie systemu ETS 
i  innych aspektów polityki klimatycznej, która jedyne 
do czego doprowadzi, to ubóstwo energetyczne całych 
społeczeństw.

– Dzięki Krajowej Sekcji Hutnictwa zadbaliśmy o to, 
by zapora budowana na granicy z Białorusią nie powsta-
wała ze stali importowanej, ale by wytwarzano ją w Hucie 
Pokój – informował Przewodniczący. – Nie zapominamy 
też o naszych przyjaciołach z Białorusi i Ukrainy, gdzie nie 
mogą obecnie funkcjonować swobodnie wolne związki 
zawodowe, czego przykładem jest Jurij Rarawoj, który za 
działalność związkową musiał uciekać z Białorusi, a który 
znalazł zatrudnienie właśnie w Komisji Krajowej. – zakoń-
czył swe wystąpienie Piotr Duda.

Następnie sprawozdanie złożyła przewodnicząca 
Krajowej Komisji Rewizyjnej Anna Kaurzel, której sfor-
mułowanie na temat przepisów dotyczących zasad 
zatrudniania przewodniczących sekretariatów branżo-
wych wywołało dłuższą dyskusję, choć członkowie Pre-
zydium zwracali uwagę delegatom, że nieprawidłowość 
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w przepisach została już wyłapana i właśnie czeka na 
przegłosowanie uchwała regulująca te sprawy zgodnie 
z obowiązującymi zasadami.

Ciekawostką XXX Zjazdu był fakt, że delegaci wypo-
sażeni zostali w przenośne urządzenia do głosowania, co 
pozwoliło w głosowaniach jawnych skrócić czas liczenia 
głosów, a jednocześnie zlikwidowało na sali las podnie-
sionych rąk.

Kolejny, drugi dzień obrad Krajowego Zjazdu De-
legatów rozpoczęto od wspólnej modlitwy i przyjęcia 
przez aklamację zaproponowanego przez przewodni-
czącego Piotra Dudę apelu, którego treść znajdziecie 
Państwo na str. 2 Serwisu.

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów zostali też po-
informowani przez zastępcę przewodniczącego KK NSZZ 
„S” Tadeusza Majchrowicza o podjęciu przez pracow-
ników Hutchinsona w Żywcu strajku w obronie swoich 
interesów. W odpowiedzi na apel związkowców z Żywca 
zebrani przyjęli apel popierający tamtejszych związkow-
ców i wzywający dyrekcje zakładu do spełnienia słusz-
nych postulatów załogi.

Następnie Delegaci wysłuchali sprawozdania Komi-
sji Skrutacyjnej, która poprzedniego dnia przeprowadzi-
ła wybory uzupełniające na wakujące mandaty w Komisji 
Krajowej. Na pięć mandatów kandydowało pięciu kandy-
datów i wszyscy zostali wybrani. Z Regionu Małopolskie-
go wybrani zostali Andrzej Gębara i Daniel Pokuta.

Kolejnym etapem obrad było wysłuchanie sprawoz-
dania Komisji Wniosków i Uchwał, która zgłosiła cały sze-
reg wniosków dotyczących zmian w statucie Związku oraz 

O PRACY 
ZWIĄZKOWEJ 
W OLKUSZU

6 maja adam Lach, przewodniczący  zarządu regionu 
Małopolskiego NSZZ „Solidarność” odwiedził biuro tere-
nowe w Olkuszu, gdzie rozmawiał na temat pracy związ-
kowej w tym powiecie z kierownikiem biura Leszkiem 
Ruskiem. Szczególną uwagę poświęcono małym organi-
zacjom związkowym, gdzie starzy działacze przechodzą 
na emerytury, a młodych trudno przekonać, by włączyli 
się aktywnie w pracę związkową w nadchodzącej kaden-
cji 2023–2028. 

zasad funkcjonowania organizacji, szczególnie na pozio-
mie podstawowych organizacji związkowych, w tym m.in.:

• odrzucono projekty dotyczące wprowadzenia sądów 
koleżeńskich,

• przyjęto uchwały porządkujące kwestie składek przez 
osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-
-prawnych,

• odrzucono wniosek Zagłębia Miedziowego o obni-
żenie wysokości składki związkowej,

• uregulowano zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników sekretariatów branżowych,

• zakazano udzielania przez organizacje związkowe 
pożyczek oprocentowanych,

• uszczegółowiono zasady działania Krajowej Komisji 
Rewizyjnej,

• zmieniono zasady przyznawania odznaczeń „Zasłu-
żony dla Solidarności”,

• ustalono zasady zmiany granic regionów,
• wezwano kierownictwo instytucji rządowej „Wody 

Polskie” do zakończenia sporu zbiorowego z załogą, 
który trwa już kolejny rok.

Wiele uwagi poświęcono pomysłowi wystąpie-
nia z inicjatywą legislacyjną dotyczącą zmiany ustawy 
o związkach zawodowych w taki sposób, by możliwe 
było obciążenie pozostałych pracowników niewielkim 
odpisem od korzyści wywalczonych przez konkretny 
związek zawodowy, ale tego rozwiązania nie przyjęto, 
upatrując w tym wielu niebezpieczeństw prawnych. 

Rozmowa dotyczyła również spraw organizacyjnych 
i promocji Związku wśród pracowników, jakości plaka-
tów, strony internetowej i bliskiego kontaktu struktur za-
kładowych z Zarządem Regionu i związkowymi prawni-
kami. Wiele uwagi poświęcono też współpracy Związku 
z samorządem olkuskim.
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28 maja w Borku koło Bochni odByła się „majówka 
z Solidarnością”, która zgromadziła ok. 1200 uczestni-
ków, w tym działaczy związkowych i szeregowych człon-
ków NSZZ „Solidarność”, a także ich rodziny i to kilkupo-
koleniowe. W Centrum Wypoczynku Borek odbywały się 
występy artystyczne, rozgrywano konkurencje sporto-
we, a dla dzieci oddano do dyspozycji ogromne place 
zabaw, dmuchańce, stare miasto solne, tyrolkę nad je-
ziorkiem oraz przejazdy konne.

Atmosfera zabawy była znakomita. Występował 
kabaret „Jestem”, dziećmi zajmowała się specjalna gru-
pa animatorów, a na miejscu można było nabyć posiłki 
zamówione specjalnie na tę okazję. Hutnicza Fundacja 
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej sprowadziła na 
imprezę Ostereobus, w którym uczestnicy pikniku mogli 
przebadać swoje kości. 

MAŁOPOLSKI PIKNIK 
„SOLIDARNOŚCI” ZGROMADZIŁ 
PONAD TYSIĄC UCZESTNIKÓW
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7 kwietnia odByło się posiedzenie sprawozdawczego  
WZD Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Firmie 
Oponiarskiej „Dębica”. Delegaci wysłuchali i przyjęli spra-
wozdanie z  działalności Zarządu Komisji Zakładowej 
i Komisji Rewizyjnej. W dyskusji wiele uwagi poświęcono 
warunkom pracy i płacy w Firmie, a na pytania delegatów 
odpowiadali prezes Zarządu Leszek Szafran, dyrektor pro-
dukcji Mirosław Maziarka i Małgorzata Początek, mena-
dżer HR. W zebraniu uczestniczyli także przedstawiciele 
Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, prze-
wodniczący Adam Lach i jego zastępca Tomasz Zaborow-
ski oraz prawnik Regionu, Katarzyna Miłek-Seremet. Jak 
podkreślali dębiccy związkowcy, była to pierwsza w histo-
rii ich organizacji wizyta kierownictwa Regionu Małopol-
skiego, toteż połączono ją z odwiedzinami w nowej siedzi-
bie biura Oddziału nr 5 w Dębicy.

Spotkanie w Dębicy było okazją do złożenia spra-
wozdania przez przewodniczącego Zarządu Regionu 
z działań podejmowanych w celu ograniczenia kosztów 
funkcjonowania biura Zarządu. – Zdecydowaliśmy się 
na zakup programu komputerowego, który ujednolici 
system rejestru członków. Zmieniamy stronę interneto-
wą, która powinna być w przyszłości łatwiejsza w odbio-
rze i w obsłudze. Zdecydowaliśmy się położyć większy 
nacisk na opiekę nad organizacjami nowo powstającymi, 
szczególnie tam, gdzie pojawiają się ludzie młodzi, któ-
rzy kiedyś będą przyszłością Związku.

Wiele uwagi Przewodniczący poświęcił też sprawie 
składek członkowskich zwracając uwagę, że na najbliż-
szym Zjeździe Krajowym odbędzie się szeroka dyskusja 
na temat wysokości składek. Adam Lach zwrócił uwa-
gę, że nie należy porównywać wysokości jednostkowej 
składki członkowskiej w „Solidarności” ze składkami w in-
nych związkach, gdyż dużą część naszego budżetu po-
chłaniają np. wysoko wykwalifikowani prawnicy. – Inne 
związki zawodowe ich nie mają i w trakcie negocjacji z pra-
codawcami bazują na opiniach prawnych przygotowywa-
nych prawie wyłącznie przez naszych prawników.

Zjazd był okazją do spotkania związkowców z przed-
stawicielami kierownictwa Firmy, którzy musieli wysłuchać 
wiele uwag na temat wysokości zarobków, warunków 
pracy na poszczególnych stanowiskach pracy, czy wydaj-
ności pracy. Szczególnie dużo mieli do powiedzenia wie-
loletni pracownicy Firmy, ze stażem pracy dochodzącym 
do 45 lat, zwracający uwagę, że rzeczywiście wiele zrobio-
no w zakładzie w kwestii warunków pracy, ale też trzeba 
pogodzić się z tym, że przy produkcji różnych odmian 
opon konieczne jest nieraz kilkakrotne przezbrojenie ma-
szyn produkcyjnych w ciągu jednego dnia i nie wystarczy 
na to samej przerwy na posiłek. Wiele uwagi poświecono 
też kwestii godzin nadliczbowych, które „zjadają” fundusz 
płac, a wystarczyłoby niewielkie zwiększenie zatrudnienia.

Natomiast prezes Zarządu Firmy Oponiarskiej Le-
szek Szafran tłumaczył, że rozumie presję na  wzrost 

WZD W FIRMIE  
OPONIARSKIEJ „DĘBICA”
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płac w obliczu szybko rosną-
cej inflacji, ale apelował też 
o wzięcie pod uwagę, że o ile 
np. ceny gazu rosną o kilka-
naście procent w przypadku 
klientów indywidualnych, bo 
chronią ich programy ochron-
ne rządu, to w  przypadku 
odbiorców przemysłowych 
ten wzrost cen sięga kilkuset 
procent, a tym samym rosną 
koszty wyrobów finalnych. 
Podkreślał, że głównym celem 
marketingu firmy jest uczy-
nienie opon dębickiej firmy 
pierwszymi oponami świeżo 
produkowanych pojazdów 
jak największej ilości marek, 
bo to daje dużą gwarancję, że 
przy wymianach ogumienia 
ten wybór będzie kontynu-
owany przez konsumentów.

Spotkanie z  kierownic-
twem firmy było też okazją 
do  zapowiedzi przystąpie-
nia niebawem z wiązków 
zawodowych do  negocjacji 
nowych warunków pracy 
i  płacy oraz dobrowolnych 
odejść pracowników. – Zda-
ję sobie sprawę, że będą to 
negocjacje szczególnie trud-
ne. – mówił przewodniczący 
Komisji Zakładowej Andrzej 
Bal.  – Wszak po  kilku latach 
spokojnego funkcjonowania 
gospodarki weszliśmy w okres zaburzeń spowodowanych 
przerwanymi łańcuchami dostaw komponentów do pro-
dukcji, nagłymi, i to na niespotykaną skalę, wzrostami cen 
wszelkich źródeł energii oraz wojną za naszą wschodnią 
granicą i spowodowanymi nią ograniczeniami eksportu, 
nawet w warunkach działania ogólnoświatowej grupy ka-
pitałowej Goodyear. Z drugiej strony nie możemy zostawić 
pracowników, by tylko oni ponosili koszty tych wszystkich 
zawirowań politycznych i gospodarczych.

Na koniec Zjazdu szczególnie zasłużeni związkowcy 
uhonorowani zostali medalami 40-lecia „Solidarności” 
i dyplomami, w tym przewodniczący Komisji Zakłado-
wej Andrzej Bal. Natomiast Stanisławowi Leskiemu wrę-
czono przyznaną kilkanaście dni wcześniej statuetkę  
„Solidarni w Sporcie 2021 roku”. 
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12 kwietnia odByło się spotkanie przewodniczącego  
Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, Ada-
ma Lacha z przedstawicielami organizacji zakładowych 
z Limanowej i okolic. Przewodniczący komisji zakłado-
wych mówili o podejmowanych przez nich negocjacjach 
płacowych, które jeśli nawet kończą się akceptacją pod-
wyżek płac przez pracodawców, to nie rekompensują 
one skali inflacji w kraju. Do tego dochodzą kłopoty ze 
zróżnicowaniem płac na tych samych stanowiskach, jak 
pielęgniarek z wykształceniem średnim i wykształceniem 
wyższym w Szpitalu Powiatowym, czy ludzi młodych 
i z dwudziestoletnim stażem w Miejskim Zakładzie Usług 
Komunalnych i Mieszkaniowych. Pytano też o dalsze losy 
ustawy o emeryturach stażowych i programy benefitów 
członkowskich, np. zniżek przy wynajmie lokali wypo-
czynkowych w czasie wyjazdów urlopowych.

Przewodniczący Zarządu Regionu w swej wypowiedzi 
skupił się przede wszystkim na pomocy Związku wojen-
nym uchodźcom z Ukrainy, podkreślając oddanie przez 
Komisję Krajową na potrzeby matek z dziećmi ośrodków 
wypoczynkowych w Spale i Jarnołtówku oraz przekazanie 
miliona złotych pomocy finansowej. – Jeśli chodzi o pomoc 
naszego Regionu, to przekazaliśmy dary dla uciekinierów 
zakwaterowanych w jednym z naszych ośrodków, wyasy-
gnowaliśmy 100 tys. złotych na pomoc dla nich oraz utwo-
rzyliśmy fundusz pomocy, na który cały czas można wpłacać 
dobrowolne datki – wyliczał Adam Lach.

Poza tym poinformował o modernizacji systemu 
informatycznego związanego z obsługą komisji zakła-
dowych, sytemu informacji i promocji wizualnej oraz 
kolejnych nowych benefitach dla członków Związku, 
jak wstęp do Energylandii i Term w Szaflarach czy kar-
ty paliwowe. Zaprosił też wszystkich członków Związku 
na „Majówkę z Solidarnością”, która odbędzie się w ostat-
ni weekend maja.

Przewodniczący Regionu odwiedził też miejsco-
wy cmentarz, gdzie złożył kwiaty na grobach działaczy  
„Solidarności”. 

SPOTKANIE ZE ZWIĄZKOWCAMI 
W LIMANOWEJ
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ZWIĄZKOWE 
SPOTKANIE 
W SKAWINIE

20 kwietnia odByło się spotkanie przedstawicieLi komisji 
zakładowych z zakładów pracy w Skawinie z przewod-
niczącym Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „So-
lidarność” Adamem Lachem. Głównym tematem spo-
tkania były trudności w działaniu Związku, a szczegól-
nie pozyskiwanie nowych członków i chętnych do pia-
stowania funkcji związkowych, w kontekście kończącej 
się kadencji i perspektywie wyborów nowych władz 
Związku oraz kłopoty z negocjowaniem z niektórymi 
szefami firm.

Adam Lach poinformował zebranych o zmianach 
zachodzących na szczeblu Regionu, przede wszystkim 
o zmianach personalnych, organizacyjnych i informa-
tycznych. – Mamy już nowe plakaty i ulotki, a niedługo 
będziemy mieli nową stronę internetową, jeden wspólny 
rejestr członków – mówił przewodniczący Lach. Sporo 
uwagi poświęcono kwestii wysokości składek, które 
niejednokrotnie stanowią argument w unikaniu przy-
należności związkowej. Sugerowano np. w prowadzenie 
na najbliższym Zjeździe „Solidarności” mieszanego syste-
mu obliczania składki związkowej.

Związkowcy zgłaszali najważniejsze problemy, z jaki-
mi spotykają się w działalności w zakładach pracy. Naj-
poważniejszą sprawą jest sytuacja w jednej ze spółek 
działających na terenie Elektrowni Skawina, gdzie prezes 
Zarządu firmy, zresztą już w likwidacji, rozpoczął wręcz 
walkę z przewodniczącym organizacji międzyzakładowej.

W większości zakładów pracy występuje problem 
negocjacji płacowych, które nabierają szczególnej wagi 
w obliczu dwucyfrowej inflacji, ale też sami związkowcy 
zdają sobie sprawę z tego, że nie we wszystkich zakła-
dach można oczekiwać rekompensaty wzrostu kosztów 
utrzymania, szczególnie w zakładach komunalnych, 
gdzie z jednej strony dotąd poziom płac niewiele prze-
kracza płacę minimalną, a z drugiej takie zakłady, jak 
Wodociągi, mają statutowe ograniczenie poziomu zy-
sku w skali roku.

Dużo uwagi poświęcono rekrutacji nowych człon-
ków Związku. – Niestety – argumentowali związkowcy. – 
Jeśli młody człowiek zatrudnił się w zakładzie, gdzie za-
robki są na poziomie płacy minimalnej, to on szuka innej 
pracy, a nie liczy na wiązanie się z zakładem pracy, który 
porzuci, gdy tylko nadarzy się okazja lepszych zarobków.

Nic więc dziwnego, że w niektórych komisjach mię-
dzyzakładowych pozostają przewodniczący, którzy już 
zakończyli pracę zawodową i pracę związkową traktu-
ją, jako zaangażowanie wyłącznie społeczne. – Ale taka 
sytuacja potrwa co najwyżej do końca kadencji i trzeba 
będzie wybrać nowy Zarząd i przewodniczącego. 
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22 kwietnia w Biurze deLegatury w nowym sączu odByło 
się spotkanie przewodniczącego Zarządu Regionu Mało-
polskiego NSZZ „Solidarność”, Adama Lacha z przedstawi-
cielami komisji zakładowych w Nowym Sączu i okolicach. 
Uczestnicy spotkania przedstawili problemy z  jakimi 
spotykają się w codziennej działalności związkowej w za-
kładach pracy, jak również wysłuchali informacji od prze-
wodniczącego na temat zmian organizacyjnych w Za-
rządzie Regionu oraz przygotowań do Krajowego Zjaz-
du Delegatów NSZZ „Solidarność”, który ma obradować 
w Zakopanem w maju tego roku i zająć się m.in. sprawą 
wysokości składek związkowych. W spotkaniu uczestni-
czył również zastępca przewodniczącego Regionu Mało-
polskiego, Krzysztof Kotowicz.

Przewodniczący i przedstawiciele organizacji za-
kładowych zgłaszali różnorodne problemy pojawiają-
ce się w ich działalności w zakładach pracy. Najczęściej 
powtarzające się sprawy, to negocjacje Związku z kie-
rownictwem firm odnośnie wzrostu wynagrodzenia, 
szczególnie w obliczu rosnącej z miesiąca na miesiąc 
inflacji. Charakterystyczne były jednak stwierdzenia, że 
występując o podwyżki zwraca się uwagę na uwarunko-
wania zakładu pracy, gdyż są np. takie przedsiębiorstwa 

komunalne, które statutowo mają ograniczony wzrost 
dochodów do 5 procent – trudno zatem domagać się 
wzrostu płac większego niż ten wskaźnik, szczególnie 
tam, gdzie jest silne uzależnienie firmy od władz gminy. 
Niemniej jednak większość załóg narzeka na niskie za-
robki, które zazwyczaj nieznacznie przekraczają wskaź-
nik płacy minimalnej. Dotyczy to też nowosądeckiego 
oddziału Państwowej Inspekcji Pracy, tym bardziej, że 
inspektorzy branżowi PIP nie mogą podejmować żadnej 
dodatkowej pracy ze względu na możliwość wystąpienia 
konfliktu interesów.

Na niskie zarobki skarżą się też leśnicy i jednocze-
śnie zwracają uwagę na rozregulowanie przez Chiny 
rynku drewna, podstawowego źródła dochodu przed-
siębiorstwa. Specyficzna sytuacja jest też w Uzdrowisku 
Krynica – Żegiestów, gdzie w okresie pandemii działal-
ność niemalże zamarła, a dopiero teraz się rozkręca. – 
Całe szczęście, że NFZ płacił nam zaliczkowo za gotowość 
do pracy, ale 30% tych zaliczek musimy zwrócić w ciągu 
najbliższych trzech lat – tłumaczył przewodniczący Komi-
sji Zakładowej w Uzdrowisku. – Jedynym oddziałem firmy, 
gdzie nie wstrzymano pracy, była rozlewnia wody mineral-
nej i to ona dziś nas utrzymuje.

SPOTKANIE ZE ZWIĄZKOWCAMI 
W NOWYM SĄCZU
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Jeszcze inaczej wyglądają trudności w PKP Cargo, 
gdzie nie było żadnych ruchów płacowych od roku 2019, 
a obecnie firma znajduje się w głębokim deficycie, więc 
właściwie nawet trudno rozmawiać o podwyżkach, bo 
na dodatek kierownictwo spółki jest tymczasowe. Mimo 
to w przedsiębiorstwie działają także inne związki zawo-
dowe. Uprzednio odbyło się ogólnopolskie referendum 
strajkowe i prowadzone są negocjacje pomimo, że jakie-
kolwiek szanse poprawy sytuacji ekonomicznej spółki 
będą możliwe dopiero po odzyskaniu dawnej pozycji 
na rynku przewozów towarowych.

W nowosądeckim szpitalu też trudno oczekiwać ra-
dykalnych podwyżek, bo dotychczas większość środków 
przeznaczonych jest na walkę z pandemią, a jak dotąd 
do „Solidarności” należą głównie pracownicy admini-
stracji i obsługi technicznej, lekarze i pielęgniarki mają 
własne związki branżowe, więc nie liczą się z innymi pra-
cownikami zatrudnionymi w szpitalu. 

Niemal wszyscy przewodniczący oprócz struktury 
związkowej w Policji narzekali na ubytek członków. Są 
to głównie starsi pracownicy, odchodzący na emerytury. 
Natomiast młodzi wcale nie garną się do pracy związko-
wej. Głównie ze względu na to, że konkurencyjne związki 
zawodowe kuszą ich niższymi składkami członkowskimi.

– To będzie jednym z  głównych tematów dyskusji 
na  zbliżającym się Krajowym Zjeździe NSZZ „Solidar-
ność” – poinformował zebranych Adam Lach, przewod-
niczący Zarządu Regionu. – Najważniejsze argumenty 

przemawiające za niższą składką to to, że konkurencyjne 
związki starają się tylko tym z nami wygrywać. Szkoda tylko, 
że gdy przychodzi do negocjacji z pracodawcami, to oni nie 
mają poza hasłami niczego, ani prawników, ani ekspertów, 
i bazują na tym, co my opracowujemy. Dlatego być może 
uda się przeforsować jakieś rozwiązania kompromisowe, 
może mieszane, tzn. do jakiegoś poziomu procentowe, a po-
wyżej pewnego progu zarobków kwotowe.

– Natomiast jeśli chodzi o  nabór młodych ludzi 
do Związku sprawa jest dosyć trudna do rozwiązania, bo 
po  pierwsze ludzie młodzi nie myślą perspektywicznie 
i z góry zakładają, że jak będzie im źle, to zmienią pracę 
po dwóch czy trzech latach. Trzeba więc argumentację do-
stosować do aktualnych oczekiwań ludzi, podkreślać nie 
tylko korzyści zawodowe, ale także różnego rodzaju ulgi 
jakie niesie z sobą członkostwo w NSZZ „Solidarność”.

– Przykładem są choćby ulgowe wejścia do  Term 
w Szaflarach i do Energylandii, ulgi przy zakupie paliwa 
na stacjach Lotos i Orlen, a będą także inne profity. – za-
powiadał przewodniczący Regionu. – Być może dobrym 
rozwiązaniem tego problemu są działania Oddziału w Tar-
nowie, który organizuje spotkaniach kombatantów dzia-
łalności podziemnych struktur Związku z młodzieżą szkół 
średnich, by uświadomić młodemu pokoleniu, na czym po-
lega etos „Solidarności”?

Na  koniec Adam Lach podziękował wszystkim 
związkowcom z  nowosądecczyzny za zaangażowa-
nie w działalność i rozbudowę NSZZ „Solidarność”. 
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w  pierwszej  części  prowadzący  spotkanie  przywitał 
wszystkich obecnych i wyraził radość z możliwości od-
bycia pierwszego po pandemii spotkania w tak licznym 
gronie. Obecni na sali uczcili minutą ciszy wszystkich po-
ległych górników w związku z niedawnymi katastrofami 
w kopalniach na Górnym Śląsku.

Kierownik oddziału omówił pokrótce sprawy organi-
zacyjne istotne dla członków z powiatu chrzanowskiego, 
olkuskiego i miechowskiego. Ważną informacją było po-
wstanie nowych komisji zakładowych w Ośrodku Szko-
lenia i Wychowania OHP w Trzebini oraz w Ocynkowni 
Śląsk w Chrzanowie. Powitał również nowo wybraną 
przewodniczącą Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Soli-
darność” Pracowników Oświaty, Wychowania i Kultury 
w Chrzanowie.

W kolejnej części spotkania głos zabrał Adam Lach, 
który wspomniał poprzedniego przewodniczącego śp. 
Wojciecha Grzeszka i opisał pracę Zarządu odkąd objął 
stanowisko po wyżej wspomnianym. Zaznaczył również, 
że czeka nas teraz szczególny okres przez wzgląd na 
zbliżający się Krajowy Zjazd Delegatów w Zakopanem, 
na którym będzie dyskutowana m.in. wysokość składek 
członkowskich, jak również ze względu na zaplanowane 
na ten rok wybory na kadencję 2023-2028 oraz liczne 
odejścia na emeryturę pracowników Regionu.

Przewodniczący powiedział pokrótce o  uspraw-
nieniach w Regionie, dostępie do porad prawnych dla 

związkowców oraz nowym programie komputerowym 
w siedzibie. Obecna na zebraniu specjalistka z Działu 
Informacji, Promocji i Szkoleń w Regionie powiedziała 
kilka słów o ostatnim wydaniu serwisu informacyjnego 
oraz nowej stronie internetowej Regionu, która wkrót-
ce zastąpi obecną witrynę www. Kończąc wypowiedź 
Adam Lach nawiązał do istotnej teraz kwestii wojny na 
Ukrainie mówiąc o pomocy jaką przekazała Komisja Kra-
jowa oraz sam Region Małopolski.

W ostatniej części spotkania obecni na sali działacze 
mieli możliwość zadawania pytań przedstawicielom Re-
gionu i dyskusji na tematy istotne dla nich i podlegają-
cych im jednostek. 

SPOTKANIE ZE ZWIĄZKOWCAMI 
W CHRZANOWIE

Dnia 27 kwietnia 
w Chrzanowie 

odbyło się zebranie 
przedstawicieli komisji 

w Oddziale nr 3 ZRM, 
które poprowadził 

kierownik oddziału 
Ryszard Pietrzyk. W spo-

tkaniu uczestniczył 
również przewodni-

czący Zarządu Regionu 
Małopolskiego Adam 

Lach oraz zastępca 
przewodniczącego 

Tomasz Zaborowski.
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Pamiętano  
o Wojciechu Grzeszku

22  k w i e t n i a,   w  p r z e d d z i e ń  i m i e n i n  wo j c i e c h a,  
przedstawiciele Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność” złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie po-
przedniego przewodniczącego Regionu, śp. Wojciecha 
Grzeszka. W ten sposób upamiętniono niedawno zmar-
łego Wojtka, który dla wielu członków Związku, Zarządu 
i pracowników Regionu był nie tylko szefem, ale także 
przyjacielem, który służył pomocą w wielu sprawach 
i kłopotach. 

Złoty Medal 
Prometeusza  
„Serce za Serce”

23 maja adam Lach, przewodniczący zarządu regionu  
Małopolskiego NSZZ „Solidarność” odznaczony został 
Złotym Medalem Fundacji „Prometeusz Pro Publico Bono” 
za dotychczasową współpracę i, jak można przeczytać 
w akcie nadania Medalu, „za Polskie Gorące Serce”. Złoty 
Medal jest podziękowaniem za wsparcie przez Związek 
działalności Fundacji, która zajmuje się m.in. opieką nad 
rodzinami żołnierzy Wojska Polskiego, którzy stracili życie 

w misjach pokojowych, a także nad samymi żołnierzami, 
którzy ponieśli w tych akcjach uszczerbek na zdrowiu. Po-
nadto Fundacja zajmuje się promocją obronności kraju 
oraz ścisłą współpracą z Wojskiem Polskim, wspieraniem 
popularyzacji i aktywizacji polskiej nauki i sztuki oraz pro-
mocją młodych talentów. Prowadzi również działalność 
charytatywną w kraju i zagranicą, a także opiekuje się 
bezdomnymi i porzuconymi zwierzętami, współpracując 
w tym zakresie z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami.

Wręczenia medalu dokonał Wiesław Ibek, założyciel 
i prezydent Zarządu Fundacji. 
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naBożeństwu w katedrze przewodniczył 
ks. abp Marek Jędraszewski, który swą ho-
milię poświęcił nie tylko wydarzeniu reli-
gijnemu, jakim jest święto 3 maja w pol-
skim kościele, ale także jego aspektom 
historycznym i politycznym, gdyż dzień 
3 maja, to przede wszystkim święto Matki 
Bożej Królowej Polski. – Warto pamiętać, 
że kształtowanie się polskiej podmiotowo-
ści przez związek z Matką Najświętszą od-
bywa się pośród ciągłych zmagań – mówił 
arcybiskup, wymieniając kolejno konfe-
derację barską i  powstania narodowe, 
które były sprzeciwem wobec utraty su-
werenności przez Polskę, a której echem 
była Konstytucja 3 Maja.

Arcybiskup odniósł tą historię walk 
do  współczesności.  – Ukraińcy walczą 
tak, jak kiedyś Polacy: „za naszą i  waszą 
wolność”. Walczą także za naszą. Stąd 

nasze wielkie uznanie wobec nich, szacunek 
i wdzięczność – mówił abp Marek Jędra-
szewski. Przypomniał, że 230 lat temu Pol-
ska broniła swojej Konstytucji, a przez to 
swojej niepodległości tocząc walki z Rosją, 
ale tym samym broniła także narodu ukra-
ińskiego przed zależnością od Rosji. – Dla-
tego dziś musimy modlić się o sprawiedliwy 
pokój dla Ukrainy, dla Polski, dla tej części 
Europy, dla świata – zakończył arcybiskup 
wskazując, że to zadanie w 231. rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Po  nabożeństwie złożono kwiaty 
i wieńce u stóp Wawelu pod Krzyżem Ka-
tyńskim, a następnie przemaszerowano 
przez niemal całe Stare Miasto na Plac 
Jana Matejki, gdzie przed Grobem Nie-
znanego Żołnierza i  Pomnikiem Grun-
waldzkim odbyły się uroczystości pań-
stwowe połączone z Apelem Poległych, 

WITAJ MAJOWA JUTRZENKO!

Jak co roku małopolskie 
struktury NSZZ 

„Solidarność” 
uczestniczyły 

w obchodach rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 

3 Maja. Świadczyła 
o tym obecność 

naszych sztandarów 
i przedstawicieli 

na wszystkich 
uroczystościach, w tym 
na mszy św. w Katedrze 

Wawelskiej.

Uczestnicy trzeciomajowych uroczystości w Bochni
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wciągnięciem na maszt narodowej flagi, salwą honorową 
oraz wręczeniem odznaczeń państwowych i aktów nada-
nia obywatelstwa polskiego.

Występujący wojewoda małopolski, Łukasz Kmita 
podziękował przede wszystkim środowisku medyczne-
mu za ciężka pracę w okresie dwóch lat pandemii.

– Drodzy odznaczeni przedstawiciele środowiska me-
dycznego, w  imieniu wszystkich Małopolan raz jeszcze 
dziękuję za Wasze poświęcenie podczas dwóch lat pande-
mii. Ten trudny okres chcielibyśmy już zapomnieć, ale nie 
zapomnimy o waszym zaangażowaniu w ochronie zdro-
wia, podkreślając, że była to zarówno praca na rzecz spo-
łeczeństwa, jak i całej Ojczyzny. – Hasło „Ojczyzna jest da-
rem i zadaniem” nabiera też dzisiaj szczególnego kontekstu 
międzynarodowego w obliczu agresji przeciwko Ukrainie. 
Dlatego dziś patrząc na wielkie zaangażowanie państwa 
polskiego, a przede wszystkim ogromną pomoc milionów 
Polaków – wolontariuszy, urzędników, przedsiębiorców, 
samorządowców, harcerzy i innych aktywistów, chcę Wam 
powiedzieć: z serca dziękuję za tę postawę niezwykłej soli-
darności i braterstwa z narodem ukraińskim. Jestem dumny, 
że pomoc jaką wspólnie niesiemy narodowi ukraińskiemu 
tu w Małopolsce może być wzorem dla całej Europy – za-
kończył wystąpienie wojewoda.

Po tych słowach złożono przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza kwiaty i wieńce. W imieniu Zarządu Regionu 
Małopolskiego NSZZ „Solidarność” wieniec składali prze-
wodniczący Adam Lach oraz jego zastępcy Anna Skólska 
i Tomasz Zaborowski.

Uroczystości zakończyła defilada i  pokaz służb 
mundurowych, które były okazją do oddania szacun-
ku wszystkim tym, którzy każdego dnia stoją na straży 
naszego bezpieczeństwa. Na ulicy Basztowej zaprezen-
towały się orkiestra i kompanie honorowe Wojska Pol-
skiego. Można było także podziwiać formacje konne 
wraz z grupami rekonstrukcyjnymi, które towarzyszyły 
pochodowi w czasie całego przemarszu spod Wawelu 
na Plac Matejki.

Związkowcy NSZZ „Solidarność” uczestniczyli tak-
że w uroczystościach trzeciomajowych we wszystkich 
miastach Małopolski – w Nowym Sączu, w Tarnowie, 
w Bochni, w Oświęcimiu, w Olkuszu i w wielu innych 
miejscach. 
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adam  Lach  poinformował  zeBranych 
o swoich kontaktach ze strukturami tere-
nowymi w całej Małopolsce, spotkaniach 
z przedstawicielami władzy samorządo-
wej w  Krakowie i  w  Nowym Sączu, jak 
również biskupami Krakowa i Tarnowa, 
wynikach wyborów uzupełniających 
w  organizacjach zakładowych i  Regio-
nalnej Sekcji Kolejarzy. Szczególny nacisk 
położył na informacje o zmianach organi-
zacyjnych w samym Zarządzie Regionu, 
o wzroście znaczenia i skuteczności praw-
ników – Będziemy dążyć, by w każdym biu-
rze oddziałowym Związku był regularny 
dyżur prawnika – zapowiedział.

Sporo czasu w  swym wystąpieniu 
poświęcił zmianom sposobów dotar-
cia do członków i sympatyków Związku, 
a więc przede wszystkim nowej szacie 
graficznej strony internetowej Regio-
nu, „Serwisu Informacyjnego”, plakatów 
i ulotek. – To wszystko powinno przycią-
gnąć do Związku przede wszystkim ludzi 
młodych, bo starsi coraz powszechniej 
odchodzą na  emerytury. Jest to bolesne 
tym bardziej, gdy rezygnują z działalności 
ludzie funkcyjni, bo nie każdy związkowiec 
chce być przewodniczącym komisji zakła-
dowej – mówił przewodniczący Regionu 
zapowiadając, że zmiany w redakcji „Ser-
wisu” dotyczyć mają nie tylko szaty gra-
ficznej i formatu, ale też treści.

W wielu wypowiedziach pojawiła się 
kwestia funkcjonujących kiedyś w Związ-
ku Kół Młodych, które dawały dodatkowe 
pole działania dla młodych pracowników, 
ale pojawiły się też wypowiedzi, że ilość 
ludzi młodych w Związku jest zazwyczaj 
proporcjonalna do zatrudnienia. – Jeśli są 
ograniczenia w zatrudnieniu w zakładzie 
pracy, to nie ma i ludzi młodych. Tak było 

w Tauronie. Obecnie rozpoczęto nabór 
nowych pracowników i pojawili się młodzi 
ludzie chętni do pracy w Związku. – argu-
mentowano.

Przewodniczący poinformował też 
o sytuacjach grożących w niektórych za-
kładach strajkiem. Tym razem dotyczy to 
sytuacji na kolei, w PolRegio i w PKP Car-
go, gdzie przeprowadzono już referenda 
strajkowe.  – O  ile jednak w  Małopolsce 
i  w  województwie świętokrzyskim wła-
dze samorządowe są skłonne negocjować 
w sprawie dofinansowania kolei regional-
nych, to inne województwa twierdzą, że 
nie mają na  to środków  – mówił Adam 
Lach informując, że dwugodzinny strajk 
ostrzegawczy planowany jest na 16 maja. 
Przedstawiciele uczelni wyższych in-
formowali też, że duże niezadowolenie 
budzi wysokość zarobków asystentów 
naukowych do tego stopnia, że grozi to 
zapaścią polskiej nauki.

Narada była też okazją do zaprosze-
nia obecnych do  udziału w „Majówce 
z Solidarnością” planowaną na 28 maja 
w Borku koło Bochni i przypomnienia, że 
w tym roku o kwartał (do końca czerwca) 
został wydłużony termin składania spra-
wozdań finansowych organizacji zakłado-
wych w Urzędach Skarbowych.

Jak zwykle wiele uwagi dyskutan-
tów poświęcono sprawie wysokości 
opłacanych składek związkowych, które 
są elementem konkurencji między dzia-
łającymi w zakładach pracy związkami 
zawodowymi. – Niestety sprawa ta zale-
ży od wyników dyskusji na Zjeździe Kra-
jowym, a tam są różne zdania na ten te-
mat – mówił Adam Lach. Przy okazji po-
informował o przygotowaniach do zbli-
żającego się XXX Krajowego Zjazdu 

SPOTKANIE PRZEWODNICZĄCYCH 
KOMISJI ZAKŁADOWYCH 
W KRAKOWIE

10 maja odbyło 
się spotkanie 

przewodniczących 
Komisji Zakładowych 

NSZZ „Solidarność” 
z Krakowa 

z kierownictwem 
Regionu Małopolskiego. 

Prowadzący spotkanie, 
przewodniczący Zarządu 

Regionu Adam Lach 
poinformował zebranych 

o zmianach, jakie zaszły 
w Zarządzie Regionu, 

zarówno personalnych, 
jak i organizacyjnych. 

Sprawa była tym 
bardziej istotna, gdyż 

było to pierwsze 
tak liczne spotkanie 

po prawie dwuletnim 
okresie pandemii, jak 

i po śmierci wieloletniego 
przewodniczącego 

Regionu, Wojciecha 
Grzeszka. Dlatego też 

obrady zapoczątkowano 
oddaniem hołdu zmarłym 

działaczom, Wojciechowi 
Grzeszkowi i Jackowi 

Smagowiczowi.
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Delegatów, który ma obradować w dniach 26–27 maja 
w Zakopanem

Jednym z tematów obrad Zjazdu ma być zmiana 
i uszczegółowienie w terminarza wyborów na nową ka-
dencję Związku 2023–2028. Co prawda jest już powo-
łana Krajowa Komisja Wyborcza, w której Małopolska 
ma trzech swoich przedstawicieli, niebawem zostanie 
powołana Regionalna Komisja Wyborcza, a Zjazd Re-
gionalny odbędzie się prawdopodobnie pod koniec 
czerwca przyszłego roku, ale Zjazd Krajowy ma wpro-
wadzić wiele poprawek do statutu, więc niektóre termi-
ny mogą ulec zmianie. W trakcie obrad Zjazdu Krajowe-
go pojawić ma się też temat sądów koleżeńskich, które 
rozstrzygałyby sprawy dotyczące niewywiązywania się 
niektórych przewodniczących struktur zakładowych 
z ich obowiązków statutowych. Adam Lach wyjaśnił, 
że organizacje zakładowe są samodzielne i niezależ-
ne, i to one same muszą rozwiązywać takie sytuacje 

konfliktowe np. zwołując Walny Zjazd Delegatów i wy-
bierając nowe władze.

Dużym zainteresowaniem zebranych cieszyła się 
informacja na temat benefitów dla członków Związku, 
które zawsze przyciągają do  organizacji wielu przy-
szłych związkowców. Dotyczy to zniżek na korzystanie 
z Energylandii i Term w Szaflarach, czy kart paliwowych, 
a obecnie zawierane są nowe porozumienia z ośrodkami 
wypoczynkowymi na Podhalu.

Obecny na spotkaniu zastępca przewodniczącego Re-
gionu, Krzysztof Kotowicz poinformował zebranych o przy-
gotowywanych szkoleniach dla związkowców. Obecnie 
będą to kursy dla skarbników i społecznych inspektorów 
pracy. Zwrócił też uwagę, że rozwój Związku to nie tylko 
przyjmowanie młodych ludzi tam, gdzie są struktury związ-
kowe, ale także tworzenie nowych struktur tam, gdzie ich 
dotychczas nie było, np. w Straży Granicznej, gdzie dopiero 
od dwóch lat może funkcjonować „Solidarność”. 
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17  maja  odByło  się  spotkanie  z  deLegacją  duńskiego 
związku zawodowego HK, który zrzesza ok. 170 tys. człon-
ków i jest drugim co do wielkości związkiem zawodowym 
w Danii. Zarząd Regionu Małopolskiego reprezentowali 
Adam Lach, przewodniczący Regionu i Agata Łyko, czło-
nek Prezydium Zarządu, p.o. sekretarza Zarządu.

Kilkunastoosobowa grupa wywodząca się ze związ-
ku zawodowego dziennikarzy wysłuchała krótkiej in-
formacji na temat aktualnej sytuacji w NSZZ „Solidar-
ność” i o najważniejszych problemach, z jakimi mamy 
do czynienia w codziennej pracy. W trakcie wymiany 
zdań okazało się, że duński ruch związkowy boryka się 
z podobnymi problemami jeśli chodzi o nabór nowych 
członków, szczególnie wśród ludzi młodych. Adam 
Lach zwrócił uwagę, że miniona pandemia i spowodo-
wany nią lock-down ujawniły, że przyjęty po zmianie 
ustroju naszego kraju kierunek rozwoju gospodarcze-
go stawiającego na usługi, w tym w Krakowie na tury-
stykę i ograniczenie tradycyjnego przemysłu, okazał się 
błędny i powoduje obecne trudności gospodarcze. – 
Dodatkowym problemem jest wojna na Ukrainie, gdyż 
wielu potencjalnych turystów, którzy mogliby przyjechać 
do Krakowa uważa, że to zbyt blisko działań wojennych 
i hotele oraz restauracje pozostają puste – mówił prze-
wodniczący Regionu.

Gości interesowały przede wszystkim relacje Związ-
ku z  partią rządzącą, kwestia równości płac kobiet 
i mężczyzn oraz przypadki molestowania seksualnego 

w pracy. Z dużą uwagą wysłuchali informacji Agaty Łyko 
na  temat walki Związku o  systemowe uregulowanie 
sprawy poziomu zarobków nauczycieli. Z pewna dozą 
niedowierzania przyjęli informację, że ten sam rząd zre-
alizował takie postulaty „Solidarności”, jak przywrócenie 
poprzedniego wieku emerytalnego, znaczące podwyż-
szenie płacy minimalnej, wprowadzenie minimalnej 
stawki godzinowej, a jednocześnie nie potrafi lub nie 
chce rozwiązać problemów nauczycieli, którzy domaga-
ją się odwołania ich resortowego ministra.

– Związek negocjując w różnych sprawach stara się 
być partnerem do rozmów nie tylko dla rządu, ale także 
dla władz wojewódzkich i miejskich, gdzie niejednokrotnie 
władze mają przedstawicieli opozycji politycznej – wyja-
śniał Adam Lach. – Jednocześnie tym władzom lokalnym 
podlega wiele zakładów pracy, w których mamy swoje ko-
misje zakładowe. Rozmawiamy więc z nimi i negocjujemy, 
bardzo często z pozytywnym skutkiem. Ta różnorodność 
polityczna wyraża się też tym, że NSZZ „Solidarność” zrze-
sza ludzi o różnych poglądach, w tym również ludzi, którzy 
popierają niektóre ugrupowania opozycyjne, jednak sam 
Związek jako całość wyznaje określone wartości, takie jak 
patriotyzm, wolność narodową czy światopogląd chrześci-
jański i to go odróżnia od innych central związkowych dzia-
łających w zakładach pracy.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Odnaleźli-
śmy wiele wspólnych punktów w naszym działaniu, ale też 
wiele problemów, które należy wspólnie rozwiązywać. 

SPOTKANIE Z DUŃSKIMI 
ZWIĄZKOWCAMI.
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NASZ UDZIAŁ  
W OBCHODACH ROCZNICY 
ZBRODNI KATYŃSKIEJ

13  k w i e t n i a   n a s i   r e p r e z e n ta n c i   u c z e s t n i c z y L i  
w wojewódzkich obchodach Dnia Pamięci Ofiar Zbrod-
ni Katyńskiej. W Krakowie uroczystości rozpoczęły się 
mszą świętą w kościele garnizonowym pw. św. Agniesz-
ki. Dalsze uroczystości odbyły się przed Krzyżem Katyń-
skim na placu im. o. Adama Studzińskiego. Organiza-
torami wydarzenia byli: wojewoda małopolski Łukasz 
Kmita, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie 
oraz Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katynia Polski Połu-
dniowej.

– „Tej nocy zgładzono wolność w katyńskim lesie. Zdra-
dzieckim strzałem w czaszkę pokwitowano Wrzesień” – cy-
tował fragmenty wiersza Mariana Hemara wojewoda Łu-
kasz Kmita w swym wystąpieniu przy Krzyżu Katyńskim.

– Nie jest to przypadkowe miejsce i nie jest to przypad-
kowy czas. W tragedii tej zginęło bowiem 18 generałów, 
350 pułkowników i podpułkowników, tysiące oficerów, ty-
siące policjantów i funkcjonariuszy innych służb munduro-
wych. W sumie 21 857 polskich jeńców wojennych, których 
Sowieci zamordowali w Katyniu i innych miejscach kaźni. 
A od ogłoszenia informacji o odkryciu masowych grobów 
obywateli Polski minęło 79 lat. Bolesne doświadczenia 
sprzed ponad 80 lat uczą nas wszystkich – szczególnie 

teraz, kiedy drżymy o utrzymanie światowego pokoju – 
że zło nigdy nie przynosi dobrych owoców. Zła nie wolno 
usprawiedliwiać.

Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 
w trakcie uroczystości reprezentował zastępca przewod-
niczącego Zarządu Krzysztof Kotowicz oraz nasz poczet 
sztandarowy.

Uroczystości zakończyło składanie wieńców i kwia-
tów pod Krzyżem Katyńskim oraz zapalenie zniczy. 
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w  samo  południe,  7  maja,  ByLi  działacze  opozycyjni, 
członkowie konspiracyjnych struktur NSZZ „Solidarność” 
w czasach PRL, współcześni działacze związkowi i przed-
stawiciele Prezydenta RP spotkali się na ul. Szewskiej 
7. Pod tablicą upamiętniającą zamordowanie w 1977 r. 
studenta U.J. Stanisława Pyjasa kwiaty w imieniu Mało-
polskiej „Solidarności” złożyła Anna Skólska, zastępca 
przewodniczącego Regionu. Znicze zapaliła delegacja 
Komisji Międzyzakładowej przy Zarządzie Regionu. Po 
krótkiej modlitwie pod tablicą część zabranych udała 
się pod Dom Studencki „Żaczek”, gdzie również złożono 
kwiaty pod pomnikiem S. Pyjasa.

Tego samego dnia na plantach krakowskich od-
dział IPN otworzył plenerową wystawę poświęconą 
pamięci Stanisława Pyjasa i wpływowi, jaki wywarł na 
sytuację polityczną tamtych lat. Na kolejnych tablicach 
przypomniano, że bezpośrednim następstwem śmierci 

SŁOWO „SOLIDARNOŚĆ”  
WYSZŁO Z… KRAKOWA

tworzącego środowisko opozycyjne studenta było po-
wstanie Studenckiego Komitetu Solidarności. Podkre-
ślono również, że to w Krakowie po raz pierwszy użyto 
słowa „Solidarność” w nazwie organizacji politycznej. 
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ROCZNICA 
SMOLEŃSKIEJ 
TRAGEDII

9 kwietnia przedstawicieLe zarządu regionu małopoLskiego 
NSZZ „Solidarność” uczestniczyli w mszy św. związanej 
z 12. rocznicą katastrofy smoleńskiej, która odprawia-
na była w Sanktuarium Jana Pawła II. Po nabożeństwie, 
w trakcie którego modlono się w intencji Ojczyzny, zło-
żono wieńce i kwiaty pod wmurowaną w ściany sanktu-
arium Pietą Smoleńską. Obchody były okazją do spotka-
nia z przedstawicielami rodzin ofiar smoleńskich.

Natomiast 10 kwietnia przedstawiciele Zarządu Re-
gionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” uczestniczyli 
w obchodach 12. rocznicy tragedii smoleńskiej w Ka-
tedrze Wawelskiej. W trakcie mszy św. odprawianej za 
dusze tragicznie zmarłych członków polskiej delegacji 
państwowej homilię wygłosił abp Marek Jędraszewski. – 
Każde kłamstwo – czy to będzie kłamstwo katyńskie, czy 
smoleńskie, czy teraz dotyczące Ukrainy – zostanie zwy-
ciężone, bo są, Bogu dzięki, ludzie i narody, które potra-
fią – nawet w czasach najtrudniejszych – wybrać wolność 
i obronić prawdę – mówił metropolita krakowski.

Po  nabożeństwie delegacje uczestników złoży-
ły wieńce i kwiaty na sarkofagu pary prezydenckiej. 
W uroczystości tej uczestniczył także Prezydent RP An-
drzej Duda. Następnie uczestnicy obchodów przeszli 
pod Krzyż Katyński na pl. im. Ojca Adama Studzińskie-
go, gdzie kontynuowano obchody rocznicy zbrodni ka-
tyńskiej. 
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k i L k a   t y s i ę c y   w i e r n y c h ,   w   t y m  
przedstawiciele krakowskich uczelni, 
cechów oraz stowarzyszeń i bractw ka-
tolickich, po przejściu krakowskimi uli-
cami uczestniczyło w  uroczystościach 
przed klasztorem o.o. Paulinów na Skał-
ce. Na  początku liturgii abp Marek Ję-
draszewski zwrócił uwagę, że św. Biskup 
Stanisław Szczepanowski do historii na-
szej ojczyzny przeszedł jako niezłomny 
obrońca moralnego ładu, budowanego 
na Ewangelii z zawartymi w niej przyka-
zaniami miłości Boga i miłości bliźniego, 
a równocześnie jako symbol odrodzonej 
i zjednoczonej po rozbiciu dzielnicowym 
Polski. Metropolita krakowski zaznaczył, 
że 943 lata po męczeńskiej śmierci św. 
Stanisława moralny sprzeciw budzi okru-
cieństwo, przemoc i  terror wojsk rosyj-
skich wobec bezbronnej, cywilnej ludno-
ści Ukrainy. Podkreślił również, że w obli-
czu zupełnie nowych wyzwań dziejowych 
potrzebne jest wsparcie i opieka głów-
nych patronów ojczyzny – św. Wojciecha, 

św. Stanisława Biskupa i św. Andrzeja Bo-
boli. Zachęcał do modlitwy o łaskę moż-
liwie szybkiego i sprawiedliwego pokoju 
dla Ukrainy, o ciągłą gotowość naszych 
serc, by nieprzerwanie nieść pomoc 
i  wsparcie naszym siostrom i  braciom 
Ukraińcom, o życie w prawdzie i o dąże-
nie do autentycznej jedności wszystkich 
Polaków dla dobra naszej Ojczyzny.

Temat ten kontynuował w  wygło-
szonej homilii Sekretarz ds. Przedstawi-
cielstw Papieskich w Sekretariacie Stanu 
Stolicy Apostolskiej, który inspirował, by 
zapoznawać się z biografiami świętych, 
czy to w postaci opracowań książkowych, 
czy obrazów i filmów. – Niech w nas bę-
dzie pragnienie ich naśladowania, pra-
gnienie świętości – apelował arcybiskup 
twierdząc, że nasz naród przyjmując mi-
liony uchodźców z Ukrainy wykazał się 
ogromną solidarnością z napadniętym 
narodem. – Ta gościnność udowodniła, że 
większość Polaków ma solidarność zapisa-
ną w naszym DNA – twierdził arcybiskup 

POLACY Z GENEM SOLIDARNOŚCI

8 maja odbyła się 
w Krakowie tradycyjna 
uroczystość ku czci 
patrona Polski, 
św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika, połączona 
z uroczystą procesją 
z Wawelu na Skałkę. Mszy 
św. przy ołtarzu Trzech 
Tysiącleci przewodniczył 
abp Jan Romeo 
Pawłowski, sekretarz 
ds. Przedstawicielstw 
Papieskich 
w Sekretariacie Stanu 
Stolicy Apostolskiej. Jak 
co roku w uroczystościach 
brała udział delegacja 
Zarządu Regionu 
Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność”.
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Pawłowski. Zwrócił jednak uwagę, że nie dotyczy to 
wszystkich. – Nie możemy się godzić na to, by w imię ja-
kichś niejasnych interesów politycznych Polska, nasza 
Ojczyzna, była poniżana! Żeby byli tacy polscy politycy, 
którzy drwią z biednych, którzy domagają się kar finanso-
wych dla naszego kraju, którzy cieszą się, gdy blokowane 
są środki wsparcia, zwłaszcza w tych trudnych miesiącach, 
którzy wyznają zasadę „im gorzej, tym lepiej”! To nie są lu-
dzie solidarni!

– Mamy bogatą historię i powinniśmy być z niej dum-
ni, a nie twierdzić, że mamy brać przykład z enigmatycznie 
rozumianej Europy – mówił wysłannik Watykanu. – Chcia-
łoby się powiedzieć tym, którzy drwią z Polski i Polaków 
biblijnym cytatem „Zdejmij buty, bo ziemia na której stoisz 
jest święta!” – Święta krwią przez Polaków przelaną.

W uroczystościach na Skałce wzięli udział: nuncjusz 
apostolski w Polsce – abp Salvatore Pennacchio, a także 
przedstawiciele Episkopatu Polski – wśród nich m.in. abp 
Stanisław Gądecki – metropolita poznański i przewod-
niczący Konferencji Episkopatu Polski, kard. Stanisław 
Dziwisz – metropolita krakowski senior, kard. Kazimierz 
Nycz – metropolita warszawski czy Wacław Depo, metro-
polita częstochowski. 

Pielgrzymowaliśmy do Lichenia

w  dniach  23  i  24  kwietnia  reprezentacja  regionu  
Małopolskiego uczestniczyła w XXI Ogólnopolskiej Piel-
grzymce NSZZ „Solidarność” do Matki Boskiej Bolesnej Królo-
wej Polski w Licheniu, odbywającej się w tym roku pod hasłem 

„Matko Miłości, obdarz nas pokojem”. W sobotę braliśmy udział  
w Drodze Krzyżowej wokół Sanktuarium, a w niedzielę 
uczestniczyliśmy we mszy św., w trakcie której wystawione 
były relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 
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w  spotkaniu  uczestniczyLi:  henryk  
Odrzywołek z Międzyregionalnej Mało-
polskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidar-
ność”, Łukasz Gąstoł z Organizacji Zakłado-
wej NSZZ „Solidarność” Pracowników Szko-
ły Aspirantów PSP w Krakowie, Krzysztof 
Sajdak z Komisji Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracow-
ników Służby Więziennej Okręgu Krakow-
skiego oraz Jacek Łukasik i Bartłomiej Kolat 
z Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidar-
ność” Funkcjonariuszy i Pracowników Poli-
cji Województwa Małopolskiego.

Jednym z  głównych tematów oma-
wianych wspólnie przez związkowców była 
wysokość zarobków i walka o podwyżki płac 
w służbach. Ponadto Krzysztofa Sajdaka ze 
Służby Więziennej interesowała możliwość 
opiniowania przez Związek projektów aktów 
prawnych, gdyż jak twierdzi, obecnie projek-
ty dotyczące więziennictwa są przygotowy-
wane w biurach Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści bez uwzględnienia specyfiki służby.

Jacek Łukasik z  Policji zapowiadał 
natomiast konieczność dokładnego za-
poznania się z  projektami przepisów 
dotyczących policyjnych emerytur, któ-
re według powszechnej opinii mają być 
znacznie mniej korzystne niż obecne.

Podobne obawy wykazywał Łukasz 
Gąstoł z Państwowej Straży Pożarnej, któ-
ry zwracał uwagę, że działający dotych-
czas wyłącznie w Straży Związek Zawo-
dowy „Florian” nie zawsze dbał o interesy 
strażaków, tak, jak tego oczekiwano. Wy-
raził też nadzieję, ze porozumienie wes-
prze działania związkowców bez względu 
na przynależność poszczególnych służb 
do różnych resortów.

Poza tym uczestnicy spotkania uznali, 
że w obecnej sytuacji geopolitycznej na-
leży wspomagać władze krajowe w udzie-
laniu pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz 
zapewniać im środki do egzystencji pod-
czas pobytu w  naszym kraju. Zwrócili 
też uwagę na to, że w najbliższych mie-
siącach rozpoczną się prace rządu nad 
nowym budżetem i pomimo udzielane-
go wsparcia oraz funkcjonującej ustawy 
modernizacyjnej należy zapewnić odpo-
wiednie środki finansowe na rozwój służb 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
wewnętrzne kraju.

Podpisaniu porozumienia związ-
kowców patronowali przewodniczący 
Zarządu Regionu Małopolskiego „So-
lidarności” Adam Lach i  jego zastępca 
Krzysztof Kotowicz. 

POROZUMIENIE SŁUŻB 
MUNDUROWYCH

13 kwietnia 
przedstawiciele 
organizacji 
międzyzakładowych 
służb mundurowych 
małopolskiego 
NSZZ „Solidarność” 
podpisali porozumienie 
o współpracy. Związkowcy 
z Policji Państwowej, 
Państwowej Straży 
Pożarnej i Służby 
Więziennej zobowiązali 
się do wzajemnego 
wspierania w walce 
o prawa pracowników, 
które nie zawsze we 
wspomnianych wyżej 
służbach są przestrzegane. 
Przykładem może być 
Policja, która w innych 
województwach nie 
zawsze chce uznać prawo 
policjantów do zrzeszania 
się w różnych związkach 
zawodowych, mimo, że już 
od kilku lat obowiązuje 
ustawowy pluralizm 
związkowy.



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y Nr 5–6 (785–786)30

Aktualności

Sportowa zbiórka na 
generator dla Ukrainy

1  maja  odBył  się  charytatywny  mecz  piłki  nożnej  
Polska vs Ukraina w kategorii kibiców i sympatyków. 

Mecz rozegrano na stadionie KS Bieżanowianka w Krako-
wie, a w jego trakcie zbierano środki na generator prą-
dotwórczy 55 KWA, przeznaczony dla jednej z wiosek na 
Ukrainie. Koszt zakupu takiego urządzenia to ok. 26 tys. zł.

Akcja zbierania środków potrwa więc kilka tygodni 
i wymagać będzie rozegrania kilku lub kilkunastu me-
czy, toteż pierwsze środki, jakie organizatorzy pozyskali 
od Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 
przeznaczone zostały na zakup strojów piłkarskich 
w barwach narodowych dla obu drużyn.

Kapitanem reprezentacji kibiców i sympatyków Pol-
ski był Tomasz Siemieniec, a trenerem polskiego zespołu 
Grzegorz Kmita. W drużynie Ukrainy grał znany krako-
wianom zawodnik Cracovii Aleksiej Dytiatiev.

Mecz tym razem zakończył się wynikiem 7 : 2 (0 : 0). Po-
dobny mecz zaplanowany na czerwiec w Proszowicach. 

ŻYWA LEKCJA 
HISTORII Z „LUDŹMI 
SOLIDARNOŚCI”

8 kwietnia uczniowie kLas ósmych szkoły podstawowej nr 1 
im. AK w Szynwałdzie wzięli udział w żywej lekcji histo-
rii. Z inicjatywy uczennicy klasy 8A – Weroniki Bańdur, 
finalistki Małopolskiego Konkursu Tematycznego „A jeśli 
ktoś, nasz polski dom zapali…” – zostało zorganizowane 
spotkanie z przedstawicielami tarnowskiej „Solidarności”, 
którzy wspierali uczennicę podczas przygotowywania 
pracy konkursowej. 

Zaproszeni goście to działacze NSZZ „Solidarność”, 
opozycjoniści, represjonowani w czasie stanu wojenne-
go: Ryszard Strach, Antoni Lis oraz przedstawiciel tar-
nowskiego Oddziału NSZZ „Solidarność”, Janusz Sikorski. 
Celem tej inicjatywy było nie tylko przekazanie wiedzy 
historycznej ósmoklasistom, ale także rozbudzenie za-
interesowania historią i przybliżenie ideałów i wartości 
„Solidarności”. Opisy trudnych przeżyć i bezpośrednie 
relacje uczestników wydarzeń lat osiemdziesiątych mi-
nionego wieku stanowiły dla młodzieży niecodzien-
ne przeżycie. Przekaz został wzbogacony materiałami 
źródłowymi w postaci prasy solidarnościowej, ulotek, 
plakatów oraz osobistych pamiątek zgromadzonych 
przez lata przez bohaterów spotkania. Po wysłuchaniu 
wspomnień z wydarzeń tamtych dni, uczniowie mieli 
możliwość zadawania pytań, analizy przeżyć i konfron-
towania własnych refleksji z bezpośrednim przekazem. 
Możliwość wymiany spostrzeżeń i  bezpośrednie 

spotkanie z „Ludźmi Solidarności” – świadkami wyda-
rzeń, których sami doświadczyli, to najlepsza lekcja, któ-
ra na długo pozostanie w pamięci przedstawicieli mło-
dego pokolenia i z pewnością pozwoli lepiej i dojrzalej 
spojrzeć na najnowszą historię Polski. Wierzymy, że ta 
żywa lekcja historii w szkole w Szynwałdzie wniesie wie-
le dobrego w proces wychowania i budowania systemu 
wartości młodzieży. 



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y 31Maj – Czerwiec 2022 r.

Benefity

Biuro turystyczne VitaSUN zobowiązuje się w ramach 
współpracy handlowej do udzielenia członkom NSZZ 
„Solidarność” stałego rabatu w wysokości:

• -10% na wszystkie oferty znajdujące się w sprzedaży 
na stronie internetowej www.vitasun.pl i przesłane 
na adres mailowy: anna.vitasun@gmail.com przy za-
kupie indywidualnym,

• przy organizacji wyjazdów grupowych prowizja usta-
lana indywidualnie podczas przygotowywania oferty

Ośrodek Wypoczynkowy Szarotka
ul. Budzowa 24 A, 34-531 Murzasichle
Tel. 18 30 00 420; 606 706 695 
www.owszarotka.pl
kontakt@owszarotka.pl 
Stały rabat dla członków Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność” w wysokości 10% 
na ofertę ośrodka Szarotka (nocleg + wyżywienie).

Ośrodek Górska Przystań
Majerczykówka 35a, 34-520 Poronin
Tel. +48 798 689 533
www.gorskaprzystan.pl
kontakt@gorskaprzystan.pl 
Stały rabat dla członków Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność” w wysokości 10% na 
ofertę ośrodka Górska Przystań (nocleg + wyżywienie).

Góralska Chata
Bustryk 37 a, 34-521 Ząb
Tel. 502 273 388, 501 342 332
E-mail: monika@goralska-chata.com.pl, 
robert@goralska-chata.com.pl
www.goralska-chata.com.pl
Góralska Chata w ramach współpracy handlowej udzie-
la członkom NSZZ „Solidarność” i ich rodzinom stałego 
rabatu w wysokości:

• 20% rabatu na pobyt min. 2 noclegi ze śniadaniem 
(grupa min. 10 osób – max 55 osób),

• 20% rabatu na pobyt min 2 noclegi ze śniadaniem 
i obiadokolacją (min. 10 osób),

• 20% rabatu na pobyt min 2 noclegi ze śniadaniem 
lub obiadokolacją (min. 2 osoby do 9 osób),

• 20-30% rabatu na wejście na baseny termalne Gorący 
Potok w Szaflarach.

Ośrodek Wczasowy „Za Lasem”
Poronin, Stasikówka 24a
Tel. 18 20 740 96, 605 344 545
E-mail: recepcja@za-lasem.pl
www.za-lasem.pl 
Stały rabat dla członków NSZZ „Solidarność” na ofertę 
Ośrodka Wczasowego „Za lasem”.
Pobyty indywidualne:
• 85 zł osoba dorosła (nocleg + śniadanie),
• 60 zł dzieci w wieku 4-12 lat (nocleg + śniadanie),
• dzieci do lat 4 – gratis,
• 110 zł osoba dorosła (nocleg + śniadanie + obiado-

kolacja),
• 75 zł dziecko do lat 12 (nocleg + śniadanie + obia-

dokolacja).

Pobyty grupowe:
• 80 zł osoba dorosła (nocleg + śniadanie),
• 55 zł dzieci w wieku 4-12 lat (nocleg + śniadanie),
• Dzieci do lat 4 – gratis,
• 100 zł osoba dorosła (nocleg + śniadanie + obiadoko-

lacja),
• 70 zł dziecko do lat 12 (nocleg + śniadanie + obiado-

kolacja).

Gościniec „H.A.T.A.”
ul. Św. Rozalii 9, 34-441 Niedzica
tel/fax +48 (18) 26 29 121
tel. kom. +48 508 214 582
e-mail gosciniechata@wp.pl | www.hata.pl

Stały rabat dla członków Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność” w wysokości 10% na pobyt 
w Gościńcu „H.A.T.A.” (nocleg + śniada-
nie i obiadokolacja).



Kameralna Willa „Salamandra” w Krynicy-Zdrój oferuje przytulne, kom-
fortowe pokoje z łazienkami w cichej i spokojnej okolicy u podnóża 
Jaworzyny Krynickiej, w niedalekiej odległości od szlaków turystycz-
nych, kąpieliska i ośrodków narciarskich.

Stały rabat na pobyty wypoczynkowe w Willi „Salamandra” Krynica-
-Zdrój dla członków NSZZ „Solidarność” z ważną legitymacją. Rabat 
dotyczy również rodziny, obejmuje pobyty poza sezonem wysokim, 
lub w sezonie w ramach wolnych miejsc.

Oferta:
• Pobyt minimalny dwie doby (rabat 10%)
• Pobyt od 2 do 5 dób (rabat 15%)
• Pobyt od 5 dób w górę (rabat 20%)

Rabat dotyczy pobytów regularnych, nie dotyczy pobytów w pakietach łączonych z innymi 
promocjami. Informacje o cenach dostępne są w recepcji ośrodka.

Willa „Salamandra”
ul. Ludowa 26, Krynica-Zdrój
tel. 601 518 205

recepcja@salamandrakrynica.pl
www.salamandrakrynica.pl
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