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28 czerwca w warszawskiej siedzibie Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” odbyło się spotkanie 
przewodniczących regionów, szefów sekretariatów 
branżowych oraz członków Prezydium KK. Głów-
nym tematem posiedzenia było przedstawienie przez 
sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, Artura 
Sobonia, projektu nowelizacji ustawy zmieniającej 
od 1 lipca tego roku podatek dochodowy od osób 
fizycznych z 17 na 12 proc. Spotkanie było okazją do 
omówienia również aktualnej sytuacji gospodarczej  
i społecznej kraju. Przewodniczący Piotr Duda zwra-
cał uwagę na szalejącą inflację spowodowaną głów-
nie wzrostem cen paliw, w tym benzyny i oleju napę-
dowego, które są najbardziej widoczne i najszybciej 
przynoszą negatywne skutki w postaci wzrostu cen 
w innych dziedzinach gospodarki. Co prawda spo-
wodowane jest to wojną na Ukrainie, ale oznacza 
to, że rozwój sytuacji w tej dziedzinie jest trudny do 

Spotkanie przewodniczących 
regionów, sekretariatów 
i Prezydium KK

przewidzenia – mówił Przewodniczący. 
Związek musi w tej sytuacji dbać o dochody 

swoich członków, dlatego postulujemy by płaca 
minimalna w tym roku była zmieniana dwukrotnie, 
by tym samym dorównywała tempu wzrostu inflacji  
w kraju – mówił Henryk Nakonieczny, członek Ko-
misji Krajowej. Zaproponował też wysokość stawek,  
z jakimi Związek pójdzie na negocjacje z rządem, 
czyli 3500 zł i 3750 zł w drugiej połowie roku. 

Zebrani omówili także przygotowania do kampa-
nii wyborczej w Związku. W posiedzeniu uczestniczyli 
też członkowie Rady Dialogu Społecznego. 
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42. ROCZNICA PODPISANIA 
POROZUMIEń SIERPNIOWyCH

31 sierpnia obchodziliśmy uroczyście 42. rocz-
nicę podpisania Porozumień Sierpniowych, czyli 
Dzień Solidarności i Wolności. Z tej okazji w samo 
południe spotkaliśmy się pod Pomnikiem „Solidar-
ności” w Nowej Hucie, by wspólnie z założycielami 
i działaczami NSZZ „Solidarność” w Nowohuckim 
Kombinacie złożyć kwiaty i wieńce oraz wspomnieć 
kolegów, których już zabrakło wśród żyjących. Kwiaty 
w imieniu Zarządu Regionu Małopolskiego składali 
członkowie Prezydium Zarządu z przewodniczącym 
Adamem Lachem na czele. 

Spotkanie pod pomnikiem było też okazją do 
poinformowania zebranych przez radnego Edwarda 
Porębskiego, że pomnik czeka w przyszłym roku 
kompleksowa renowacja.

Po południu kwiaty złożono na tablicy w Rynku 
Głównym, a dalsze obchody odbyły się na Wzgórzu 
Wawelskim, gdzie poczty sztandarowe organizacji 
związkowych w Małopolsce oddały hołd przed po-
mnikiem św. Jana Pawła II. Nie uszło to uwagi arcy-

biskupa Marka Jędraszewskiego, który w homilii wy-
głaszanej w czasie uroczystej mszy św. podkreślał, 
że nie doszłoby do sierpniowego przełomu w 1980 
r. w Polsce, gdyby nie pielgrzymka polskiego papie-
ża do Ojczyzny w 1979 r. i jego nauki wypływające  
z doświadczeń życiowych, jako robotnika, kapłana 
i biskupa wśród polskich ludzi pracy. Przywoływał 
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wspomnien ia 
biskupa Wojty-
ły z czasów gdy 
pracował on  
w kamienioło-
mie, w krakow-
skim Solvayu, 
ale także z cza-
sów, gdy po-
zbawiona przez 
władze opieki 
duszpasterskiej 
ludność Nowej 
Huty walczyła 
o zachowanie 
krzyża na swo-
im osiedlu, jak 
również o po-
wstanie kościo-

ła. Przypominał, jak wyglądały zachowania nowohuc-
kich robotników, gdy pozbawiono ich opieki duszpa-
sterskiej, a także, jak walczyli oni o zachowanie swej 
godności robotniczej. Ich walka o nie tylko swe własne 
warunki życia i bytowania, ale także o dobro wspólne –  
o transmisję mszy św. w publicznym radiu, zniesie-
nie cenzury, przywrócenie prawdy i sprawiedliwości 
w życiu społecznym. – To byli ci sami ludzie, którzy 
z jednej strony używali rąk dla wykonania ciężkiej 
pracy, a z drugiej tymi samymi rękami chronili krzyż 
i idące z nim wartości – mówił Arcybiskup. 

Po mszy św. uczestnicy uroczystości zeszli pod 
Krzyż Katyński na Placu im. Ojca Studzińskiego, 
gdzie wydarzenia sprzed ponad 40 lat przypomnie-
li przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego 
NSZZ „Solidarność” Adam Lach, minister infrastruktu-
ry Andrzej Adamczyk, przewodniczący Małopolskiego 

Sejmiku Wojewódzkiego, prof. Jan Duda, wicewo-
jewoda małopolski Ryszard Pagacz oraz zastępca 
krakowskiego Oddziału IPN dr Michał Wenklar. 

– Każdego roku wspominamy ludzi z tamtych 
lat, którzy nie bali się marzyć o wolnej i niepodległej 
Polsce, narażających swoje zdrowie a nawet życie 
– mówił Adam Lach, a nawiązując do prób dyskredy-
towania Związku, dodał – „Solidarność” jest jedna od 
podpisania Porozumień Sierpniowych w 1980 roku 
aż do dzisiaj! Dziękuję Wam za te lata. Każdy rok, 
był rokiem walki o nowe postulaty, o chęć budowy 
lepszej Polski. Tak też jest dzisiaj, gdy zewnętrzne 
warunki utrudniają stabilizację polskiej gospodarki  
i zagrażają bezpieczeństwu miejsc pracy w Polsce!

– Dziś i przez te wszystkie lata od pamiętnego 
1980 roku, „Solidarność” tworzą ludzie, którzy miłość 
do Ojczyzny mają wypisaną nie tylko na sztanda-
rach, ale przede wszystkim mają w sercach – mówił  
z kolei Andrzej Adamczyk, szef resortu infrastruktury,  
a także uczestnik tamtych wydarzeń, który przywo-
łał wszystkie robotnicze zrywy antykomunistyczne 
przypominając, że „wydarzenia grudniowe” z 1970 r. 
nie były niczym innym, jak zbrodnią komunistyczną 
na robotnikach Wybrzeża. – Tak przez te wszyst-

kie lata PRL-u robiliśmy wszystko, 
by doczekać wolnej Polski. I bardzo 
Wam wszystkim dziękuję za to, że 
dalej jesteście, dalej funkcjonujecie, 
a w młodym pokoleniu zaszczepiliście 
poczucie obowiązku dbałości o miej-
sca pracy, o dialog z pracodawcami. 
Życzę Wam w 42. rocznicę powstania 
„Solidarności” siły i determinacji oraz 
realizacji najważniejszego celu, jakim 
jest wolna i bezpieczna Polska. 

– Ten depozyt wolnej Polski, który 
zrodził się wtedy, przed 42 laty, jest 
dzisiaj naszym udziałem – mówił wi-
cewojewoda małopolski Ryszard Pa-
gacz. – dlatego też ten obowiązek, 



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y 5lipiec-sierpień 2022

Aktualności

jaki wtedy przyjęliśmy na sie-
bie za poprzednie pokolenia, 
które wolności nie doczekały, 
musimy dziś kultywować. 

I tak, jak wtedy, gdy cały 
świat patrzył na nas ze zdu-
mieniem, jak 10 mln Polaków 
przeciwstawiło się systemowi 
obejmującemu pół Europy, tak 
i dzisiaj ze zdumieniem patrzą 
na nas, gdy przyjęliśmy kilka 
milionów uchodźców z Ukrainy 
i przyjęliśmy ich do własnych 
domów! Bo jesteśmy naro-
dem gościnnym i dumnym, 
ale przede wszystkim tak ro-
zumiemy solidarność ludzką!

Podobnie mówił prof. Jan 
Duda, który zwrócił uwagę, 
że ruch „Solidarności” wstrzą-
snął podstawami ówczesnego 
systemu w Europie środkowej  
i wschodniej, i po 8 latach do-
prowadził do tego, że wiele 
narodów upomniało się o swo-
ją suwerenność, ale do dziś 
pojawiają się siły, które marzą 
o przywróceniu światowych 
stref wpływu i panowania nad 
innymi narodami. 

O działalności Instytutu 
Pamięci Narodowej w spra-
wie upamiętnienia walki Pola-
ków o suwerenność mówił dr 
Michał Wenklar, wicedyrektor 
krakowskiego Oddziału IPN. 
Zwracał przy tym uwagę, że 
jednocześnie prowadzone są 
badania i dochodzenia mają-
ce na celu ujawnienie ludzi, 
którzy działając w interesie 
obcych państw prześladowali 
Polaków, często dopuszczając 
się zbrodni komunistycznych, 
jak choćby tej w Lubinie.

Uroczystość zakończy-
ło złożenie wieńców i kwia-
tów pod Krzyżem Katyńskim, 
ułożenie zapalonych zniczy  
i wspólne odśpiewanie hymnu 
„Solidarności”. 



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y Nr 7-8 (787-788)6

Aktualności

SPOTKANIE ZWIąZKOWE 
W GORLICACH

13 czerwca w Gorlicach odbyło się spotkanie 
członków „Solidarności”, w którym wzięło udział pra-
wie 80 związkowców z komisji zakładowych powiatu 
gorlickiego. Gościem specjalnym był przewodniczący 
Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 
Adam Lach.

Zgromadzonych powitał organizator spotkania 
Krzysztof Kotowicz – kierownik Oddziału nr 1 RM 
NSZZ „Solidarność”. Spotkanie rozpoczęto koncer-
tem w wykonaniu Pawła Jędrzejowskiego.

Po wysłuchaniu koncertu gospodarz spotkania 
oddał głos przewodniczącemu ZRM Adamowi La-
chowi, który podziękował za zaproszenie. W swym 
wystąpieniu mówił o bieżącej sytuacji w kraju, recesji 
związanej z wojną na Ukrainie i niespokojnych cza-
sach. Przypomniał, ile udało się pozytywnych spraw 
załatwić w ostatnich latach dzięki „Solidarności”. Są 
to między innymi: podniesienie płacy minimalnej 
i stawki godzinowej, podwyżki w służbie zdrowia. 
„Solidarność” opracowała również projekt ustawy  
o tzw. emeryturach stażowych. – Zebrano dużą liczbę 
podpisów pod tym projektem, który trafił pod obrady 
Sejmu, ale na razie został odłożony w czasie. Nasz 
projekt zafunkcjonował równolegle z projektem pre-
zydenckim – informował Adam Lach.

Przewodniczący podkreślił, że w swej pracy chce 
jak najwięcej spotykać się z członkami naszego 
Związku. Obecnie przygotowujemy się do wyborów, 
gdyż kończy się pięcioletnia kadencja. W Regionie 
opracowano również nową stronę internetową oraz 
zmieniono szatę graficzną serwisów informacyjnych. 
Trwają też prace nad nowym systemem komputero-
wym.

Adam Lach podziękował, że jesteśmy w „Soli-
darności”, że dużo czasu poświęcamy dla członków 
Związku. Oświadczył, że jest wdzięczny za wkład 
włożony w rozwój Związku, za pomoc w akcjach 
i pikietach. W dalszej wypowiedzi przypomniał  
o Krajowym Zjeździe Delegatów, który odbył się  
w Zakopanem. – Pierwszy dzień XXX Zjazdu był uro-
czysty. Wśród wielu zaproszonych gości był prezydent 
Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, ambasa-
dor Ukrainy, przewodniczący związków zawodowych 
Ukrainy. Drugi dzień Zjazdu był tzw. roboczy, poświę-
cony w całości materiałom zjazdowym. Jednym z te-

matów były zmiany dotyczące działalności finansowej 
Związku. Omówiono sprawę sądów koleżeńskich  
i emerytur stażowych. Przewodniczący Piotr Duda 
przedstawił sprawozdanie z prac Komisji Krajowej.

Następnie głos zabrał Krzysztof Kotowicz, który 
uzupełnił relacje z posiedzenia KZD. Wspomniał, 
iż podjęto stanowisko w sprawie uwolnienia uwię-
zionych działaczy związkowych na Białorusi, gdzie 
panuje obecnie podobna sytuacja, jaka była u nas  
w latach 80-tych.

Poinformował też o apelu „Nie zabijajcie i nie po-
zwalajcie zabijać”, który przedstawili dwaj delegaci, 
weterani – uczestnicy wszystkich KZD od lat 80-tych 
odnosząc się do sytuacji na Ukrainie. Przypomniał, iż 
w następnym roku będziemy mogli odpisać składkę 
członkowską od podatku.

Na koniec wypowiedzi przypomniał o zmarłych  
w ostatnim czasie członkach Związku z naszego tere-
nu. Są to Stanisław Dudek z Glinika oraz Franciszek 
Rachel, wieloletni dyrektor gorlickiego szpitala. Zwró-
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W ramach obcho-
dów odbył się również, 
prowadzony przez 
Agnieszkę Truś-Baka-
larz i Ryszarda Rybkę, 
spacer ulicą Białą pt. 
„Wycieczka w prze-
szłość. – Chodzona 
opowieść o historii i ar-
chitekturze ulicy Białej”.  
W ramach wydarzenia 
zorganizowane były 
warsztaty fotograficzne, 
ceramiczne, plastyczne. 
Wieczorem odbył się koncert Marcina Wyrostka. 

Aktualności

cił się do komisji, aby pamiętały o swych zmar-
łych członkach zapalając znicze 1 listopada.

Pełna sala członków „Solidarności” świad-
czy o tym, że takie spotkania z władzami 
Związku połączone z muzyczną oprawą są 
potrzebne, tym bardziej po dwuletnim okresie 
pandemii. Uczestnicy spotkania integrując się, 
prowadzili szerokie dyskusje na różne tema-
ty, zgłaszając jednocześnie Przewodniczące-
mu problemy występujące w zakładach pracy. 
Takie spotkania cieszą się zainteresowaniem  
i będą organizowane cyklicznie w przyszłych 
latach.

Joanna Brach

LEŚNICy NA „WALNyM”
27 czerwca w Starym Sączu odbyło się posiedze-

nie Walnego Zebrania Delegatów Regionalnej Sekcji 
Leśnictwa NSZZ „Solidarność” Region Małopolski. 
Głównym tematem spotkania było podsumowanie 
ostatniego roku działalności Sekcji oraz omówienie 
najważniejszych problemów i zagrożeń w gospoda-
rowaniu lasami państwowymi.

Finałowy weekend Dni Bochni 2022 rozpoczął się 
od piątkowego (17czerwca) Święta Ulicy Białej. W jego 
organizację, prócz miejskich instytucji kultury włączył 
się również NSZZ „Solidarność”, z szefową Oddziału 
Agnieszką Morawiec, promując idee solidarności oraz 
książkę o historii bocheńskiej „Solidarności” zatytuło-
wanej „Dekada wolności. Fenomen bocheńskiej »Soli-
darności« z lat 1980-1999”. 

„SOLIDARNOŚĆ” 
NA DNIACH BOCHNI
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JEST PODWyżKA W POLSKICH 
LINIACH KOLEJOWyCH S.A.!

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ 
„Solidarność” od początku bieżącego roku w różny 
sposób zabiegała o wzrost wynagrodzeń dla pra-
cowników PLK. Były to pisma, postulat w ramach 
dialogu społecznego, rozmowy i przekonywanie do 
swojego stanowiska, omawianie sprawy podwyż-
ki na obradach Rady Nadzorczej PLK, spotkania  
z kluczowymi związkami zawodowymi. Kilkutygodnio-
we negocjacje z przedstawicielami Spółki przyniosły  
w końcu efekt.

2 czerwca 2022 r. Prezes Zarządu Ireneusz Mer-
chel podpisał ze związkami zawodowymi, w tym  
z NSZZ „Solidarność”, porozumienie wdrażające 
wzrost wynagrodzeń w PLK. Obejmuje ono wzrost 
wynagrodzenia zasadniczego średnio o 520 zł na 
pracownika od 1 lipca br. SZIK reprezentowali:  
H. Sikora, S. Kokot, J. Jasiński.

Wraz z pochodnymi (dodatkami do wynagrodze-
nia wynikającymi z ZUZP) daje to łączną kwotę 817 
zł średniej podwyżki na pracownika Spółki. Środki 
na wzrost wynagrodzenia zostaną naliczone na za-
trudnienie w zakładach na dzień 1 lipca br. z zabez-
pieczeniem pochodnych uwzględniających wzrost do 
15% funduszu premiowego (proporcjonalny wzrost 
premii).

Porozumienie określa najniższą kwotę wzrostu 
wynagrodzenia zasadniczego na 250 zł oraz jego 
maksymalną wysokość ustaloną na poziomie 800 
zł (ewentualna wyższa podwyżka ma zawierać uza-
sadnienie przesłane do Biura Spraw Pracowniczych 
Centrali PLK). 

Z a p i s y 
porozumie-
nia wyklu-
czają inne 
rozwiązania 
dotyczące 
u s t a l e n i a 
minimalne-
go i mak-
symalnego 
wzrostu wy-
nagrodzenia, co wynika ze stanowiska Zarządu, który 
uznał, że wielkości te powinny być takie same we 
wszystkich jednostkach organizacyjnych Spółki. 

Porozumienie opisuje także wykluczenia, które 
pozbawiają możliwości udziału pracownika w pod-
wyżce, dając jednak szansę na indywidualne trak-
towanie przez dyrektorów kar porządkowych, które 
będą trwały w czasie wdrożenia podwyżki.

Szczegółowe zasady rozdziału środków finanso-
wych na podwyżkę w wynagrodzeniu zasadniczym 
uzgodnią dyrektorzy zakładów z działającymi w za-
kładzie związkami zawodowymi. Następnie trafią one 
do kierujących komórkami organizacyjnymi zakładu 
i sekcji eksploatacji.

Wysokość podwyżki jest najwyższa w historii 
PLK i prawdopodobnie jedną z najwyższych w spół-
kach kolejowych. Jest sukcesem strony związkowej 
i Zarządu, który pokazuje możliwość znalezienia 
kompromisu (z którego żadna ze stron nie jest do 
końca zadowolona) z uwzględnieniem możliwości 
finansowych Spółki.

Na pewno ocena podwyżki będzie dokonywana 
indywidualnie z perspektywy „kieszeni” poszczegól-
nego pracownika i być może krytykowana przez 
tych, którzy dostaną mniej niż się spodziewali, a na-
wet mniej niż średnia kwota podwyżki. Chcę jednak 
zwrócić uwagę, że Porozumienie dotyczy wdrożenia 
podwyżki, a nie jej rozdziału na zespoły pracownicze 
albo indywidualnego podziału. Daje szerokie możli-
wości kształtowania poziomu wzrostu wynagrodzeń 
w poszczególnych jednostkach i komórkach organi-
zacyjnych uwzględniając ich obciążenie pracą i inne 
parametry. 

Henryk Sikora 
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W dniach 20 i 21 czerwca obradował w Bukowi-
nie Tatrzańskiej sprawozdawczy Kongres Krajowego 
Sekretariatu Metalowców. Sekretariat Metalowców 
jest jedną z największych struktur branżowych w kra-
ju, skupiającą siedem Krajowych Sekcji: Hutnictwa, 
Przemysłu Motoryzacyjnego, Okrętowego, Zbrojenio-
wego, Lotniczego, Elektromaszynowego oraz AGD, 
liczącą ponad 45 000 członków. Obecny Kongres po 
zmianach składa się ze 106 delegatów.

Region Małopolski był reprezentowany przez pię-
ciu delegatów z Hutnictwa: A. Gębarę, Cz. Bujaka, 
W. Jakubca, K. Koreptę i P. Orła z MOZ ArcelorMittal 
oraz jednego delegata z Motoryzacji: J. Kutypę z MAN 
Niepołomice. Gościem Kongresu był wiceprzewodni-
czący Zarządu Regionu Małopolskiego Krzysztof Ko-
towicz. Kongres uświetnili również goście honorowi; 
jednym z nich był pierwszy przewodniczący Sekre-
tariatu, Tadeusz Piotrowski z Krakowskiej Huty, który 
współtworzył Sekretariat Metalowców. Tadeuszowi 
Piotrowskiemu w ubiegłym roku Rada Krajowego 
Sekretariatu Metalowców przyznała wyróżnienie „Za-
służony dla Sekretariatu Metalowców”, ale ze wzglę-
dów organizacyjnych do tej pory nie było możliwości 
uhonorowania tego zasłużonego dla „Solidarności” 
działacza. Na obecnym Kongresie pierwszy przewod-
niczący został nagrodzony tym odznaczeniem, które 
wręczał obecny przewod-
niczący Bogdan Szozda. 
Identyczne medale otrzy-
mali również: Stanisław 
Głowacki ze Skarżyska-
Kamiennej reprezentu-
jący Zbrojeniówkę oraz 
Kazimierz Skrucha, hut-
nik z Ostrowca.

Po uroczystym wrę-
czeniu medali, wystą-
pieniach zaproszonych 
gości oraz odczytaniu  
i zatwierdzeniu sprawoz-
dań Rady Sekretariatu 
oraz Komisji Rewizyjnej 
przystąpiono do oma-
wiania spraw bieżących 
Metalowców. Jednym ze 

KONGRES KRAJOWEGO 
SEKRETARIATU METALOWCóW

stanowisk, które zostało przyjęte przez aklamację 
był wniosek skierowany do międzynarodowych struk-
tur Metalowców – IndustriAll Global, o wykluczenie  
z tych struktur rosyjskich związków zawodowych me-
talowców, które poparły inwazję Putina na Ukrainę. 
Omówiono też sytuację w poszczególnych branżach, 
szczególnie hutniczej, okrętowej i motoryzacyjnej 
oraz zbrojeniowej, która w ostatnim czasie intensyw-
nie się rozwija.

Na zakończenie Kongresu, który był ostatnim 
w tej kadencji, poinformowano, że kolejny Kongres 
będzie Kongresem Sprawozdawczo-Wyborczym na 
kadencję 2023-2028 i odbędzie się w przyszłym roku, 
w dniach 26 i 27 czerwca. 

Andrzej Gębara
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15 sierpnia delegacja Zarządu Regionu 
Małopolskiego NSZZ „Solidarność” uczest-
niczyła w zorganizowanych w Krakowie ob-
chodach Dnia Wojska Polskiego oraz 102. 
rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej.

Obchody rozpoczęło uczczeniem pamięci 
ówczesnego naczelnego wodza Armii Polskiej 
i pierwszego marszałka Polski – Józefa Pił-
sudskiego, składając kwiaty przy jego sarko-
fagu znajdującym się w wawelskiej Krypcie 
pod Wieżą Srebrnych Dzwonów. Kolejnym 
etapem obchodów było nabożeństwo w Kate-
drze Wawelskiej, gdzie przedstawiciele władz 
państwowych i samorządowych oraz wojska 
i innych służb mundurowych modlili się za 
dusze wszystkich poległych w obronie Ojczy-
zny na przestrzeni dziejów oraz o pomyślność Polski  
w przyszłości. 

Dalsza część obchodów zorganizowana została 
przed Grobem Nieznanego żołnierza, gdzie po od-
czytaniu Apelu Poległych, oddaniu salwy honorowej 
i wygłoszeniu przemówień, złożono wieńce i kwiaty. 
W trakcie uroczystości Dowódca 6. Brygady Po-
wietrznodesantowej płk Michał Strzelecki odczytał list 
wicepremiera, ministra obrony narodowej Mariusza 
Błaszczaka. – Święto Wojska Polskiego obchodzo-
ne w 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej upamiętnia 
wielkie zwycięstwo naszego oręża. Heroizm boha-
terów tamtych dni jest dla współczesnych żołnierzy 

wzorem odwagi i poświęcenia, inspiruje ich podczas 
szkoleń i ćwiczeń. Tamte wydarzenia przypominają, 
że troska o obronność nie jest kwestią wyboru, tylko 
stałym i trwałym obowiązkiem. Tegoroczne obchody 
przypadają w dramatycznym momencie. Za naszą 
wschodnią granicą toczy się krwawa batalia nie tylko 
o wolność i niezawisłość Ukrainy, ale i o przyszłość 
wszystkich europejskich narodów. Agresja Rosji 
potwierdziła, że Polska wybrała właściwy kierunek 
rozwoju swoich sił zbrojnych. Aby nie powtórzyły się 
tragiczne, bolesne zdarzenia z przeszłości naszej 
Ojczyzny, Wojsko Polskie musi być liczne i silne, 
nowoczesne i sprawnie dowodzone – napisał szef 
MON.

Szerzej o bitwie sprzed ponad wieku mówił szef 
Oddziału IPN dr hab. Fi-
lip Musiał. – Właśnie dziś,  
w 102. rocznicę Bitwy War-
szawskiej, spotykamy się po 
to, by czcić pamięć o tej bi-
twie i czcić tych wyjątkowych 
bohaterów, jak Marszałek 
Józef Piłsudski, Generał 
Tadeusz Rozwadowski czy 
Generał Józef Haller. Czcić 
pamięć o bitwie, która była 
wojną światów: cywilizacji 
zachodniej, cywilizacji wol-
ności, praw obywatelskich 
i bolszewickiej barbarii. To 
wtedy w 1920 roku ocalili-
śmy nie tylko niepodległość 
Rzeczypospolitej, ale ocali-

DZIEń WOJSKA POLSKIEGO



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y 11lipiec-sierpień 2022

Aktualności

„Strzelec” OSW w Nowym Sączu. Wartę honorową 
pod pomnikiem wystawili: Karpacki Oddział Straży 
Granicznej oraz Związek Strzelecki „Strzelec” OSW 
w Nowym Sączu.

liśmy Europę przed bolszewickim 
zalewem – powiedział dyrektor 
Oddziału IPN w Krakowie dr hab. 
Filip Musiał.

Zarząd Regionu Małopolskie-
go był reprezentowany przez za-
stępcę przewodniczącego Zarzą-
du Tomasza Zaborowskiego oraz 
poczet sztandarowy. 

Przedstawiciele NSZZ „Soli-
darność” uczestniczyli w uroczy-
stościach także w innych miastach 
Małopolski. W Nowym Sączu uro-
czystości rozpoczęła msza św. 
w intencji Ojczyzny odprawiona 
w Kościele pw. Św. Kazimierza z 
udziałem pocztów sztandaro-
wych, parlamentarzystów, władz 
samorządowych, służb mundurowych, przed-
stawicieli „Solidarności” oraz mieszkańców. 
Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy 
przemaszerowali pod pomnik marszałka 
Józefa Piłsudskiego gdzie odbyła się dal-
sza część uroczystości. Odśpiewano hymn 
Polski. Zabierając głos Prezydent Miasta 
Nowego Sącza Ludomir Handzel mówił: „(..) 
W czasach obecnego, realnego zagrożenia, 
które niesie wojna za naszą wschodnią gra-
nicą, musimy być razem, jak jedna pięść. 
Wierzę, że nasza obecność w NATO, dzięki 
artykułowi 5, daje nam gwarancję bezpie-
czeństwa. Pamiętajmy o naszych bohate-
rach, niech wywieszone dziś biało-czerwone 
flagi będą wyrazem naszej wdzięczności dla 
tych, którzy ponad sto lat temu nie szczędzili 
ofiary z własnego życia”.

Następnie pod pomnikiem Marszałka Pił-
sudskiego zostały złożone wieńce i wiązanki 
kwiatów. Kwiaty złożyli m.in.: Senator RP 
Wiktor Durlak, Poseł na Sejm RP Urszula No-
wogórska, władze miasta Nowego Sącza na 
czele z Prezydentem Ludomirem Handzlem 
i wiceprezydent Magdaleną Majką, przedsta-
wiciele Rady Miasta na czele z przewodni-
czącym Krzysztofem Głucem, przedstawi-
ciele Służb Mundurowych, przedstawiciele 
NSZZ „Solidarność” na czele z wiceprzewod-
niczącym Zarządu Regionu Małopolskiego 
Krzysztofem Kotowiczem i Andrzejem Szkaradkiem, 
przedstawiciele Gazety Polskiej oraz mieszkańcy. 
Wartę honorową pod pomnikiem wystawili: Karpacki 
Oddział Straży Granicznej oraz Związek Strzelecki 
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25 czerwca w kinie Gryf w Miechowie, lokalna 
„Solidarność” świętowała swoje 40-lecie. Opóźnienie 
spowodowane było pandemią Covid 19. Uroczystość 
uświetnił swoją obecnością Adam Lach – Przewod-
niczący Małopolskiej „Solidarności”. Po wprowa-
dzeniu Sztandaru Delegatury NSZZ „Solidarność”, 
odśpiewaniu hymnu „Solidarności” i wysłuchaniu 
wiersza „Solidarność” autorstwa Krystyny Gamrat, 
Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego 
wręczał okolicznościowe Medale 40-lecia NSZZ „So-
lidarność”. 

Jako pierwszy medal otrzymał Jan Miłek – or-
ganizator strajku w 1981 r. w Charsznickiej Odlewni 
żeliwa. Spośród trzech organizatorów strajku Jan 
Miłek odebrał medal osobiście.

W imieniu Józefa Mazurka medal odebrał jego 
zięć Sławomir Kita. Dzień świętowania był wyjątkowo 
upalny, stąd z powodów zdrowotnych, pani Barbarze 
Słaboń Medal zostanie przekazany w innym czasie. 

Z tej grupy osób, działających w latach osiem-
dziesiątych, Medale otrzymali: Leszek Dulba – orga-
nizator podziemnej drukarni Regionu Małopolskiego 
„Solidarności” w Swojczanach i Mieczysław Sudelski,  
w domu którego mieściła się podziemna drukarnia 
w latach 1983–1986. Druki ulotne (bibuła) w tam-

tym okresie były bardzo skuteczną bronią w walce  
z reżimem PRL.

Za działania w latach osiemdziesiątych i prze-
łomowym roku 1989 Medale otrzymali: Janina Gór-
kiewicz (Medal odebrała Anna Marszałek – córka), 
Wojciech Górkiewicz, Zbigniew Suchodolski i Krysty-
na Gamrat. Przypomnę, że w mieszkaniu państwa 
Górkiewiczów w 1989 r. mieściła się redakcja „Biule-
tynu informacyjno-problemowego” Delegatury NSZZ 
„Solidarność” w Miechowie, a obdarowani Medalem 
byli redaktorami, kolporterami a przede wszystkim 
wnikliwymi recenzentami tamtej rzeczywistości.  
Z „Biuletynem” współpracowała rzesza ludzi, o któ-
rych warto poczytać w mojej książce pt. „Niedokoń-
czona historia”. Wymienione osoby nadal działają  
w NSZZ „Solidarność”.

Spośród działających w latach dziewięćdziesią-
tych Medale otrzymali: Teresa Suss, Krzysztof Wło-
darczyk, Adam Mucha i Tomasz Krochmal. Wymie-
nieni działali również w latach osiemdziesiątych.

Wśród wyróżnionych Medalem 40-lecia NSZZ 
„Solidarność” nie mogło zabraknąć współczesnych 
aktywnych działaczy. Wyróżnieni zostali: Marek Py-
cia, Barbara Zys, Andrzej Dudek, Zygmunt Zawartka, 
Jerzy Kuchna.

W dowód wdzięczno-
ści za pomoc w działaniach 
NSZZ „Solidarność” na Ziemi 
Miechowskiej, Medale otrzy-
mali: ksiądz proboszcz Fran-
ciszek Siarek – za wsparcie  
w umieszczeniu Krzyża z fi-
gurą Chrystusa na Kopcu 
Tadeusza Kościuszki w Mie-
chowie, Dariusz Marczewski 
– Burmistrz Gminy i Miasta 
Miechów – za pomoc przy 
organizacji Ogólnopolskie-
go Konkursu Historycznego 
„Dzieci Pahiatua” i wsparciu  
w umieszczeniu Krzyża na 
Kopcu Tadeusza Kościuszki 
oraz Starosta Powiatu Mie-
chowskiego Jacek Kobył-
ka, który wciąż wspiera nas  

MIECHOWSKA „SOLIDARNOŚĆ” 
ŚWIęTOWAłA SWOJE 40-LECIE

Mieczysław Sudelski, Jan Miłek, Sławomir Kita, Leszek Dulba, Adam Lach.
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w sprawie Krzyża na Kopcu Tadeusza Kościuszki. 
Medale 40-lecia NSZZ „Solidarność” wręczał wszyst-
kim wyróżnionym Adam Lach – Przewodniczący Za-
rządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.

Zebranych zachwycił koncert zespołu „Jesienne 
róże” pod dyrekcją Katarzyny Kornaś przy akompa-
niamencie Macieja Kumora. Śpiew hymnu „Solidar-
ności” poprowadził Przemysław Drdzeń.

Film „Ze Swojczan do Wolności” w reżyserii Da-
riusza Walusiaka o działaniu podziemnej drukarni  
w Swojczanach był następnym elementem świątecz-
nego spotkania „Solidarności” Ziemi Miechowskiej.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczysto-
ści, długo jeszcze trwała wymiana zdań i rozmowy  
w kuluarach Kina Gryf w Miechowie.

Czesław Gamrat

OdzNACzENIA 
DLA EMERyTóW

28 czerwca odbyło się spotkanie Regionalnej 
Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”  
w Małopolsce, na którym wyróżniającym się w pracy 
związkowej długoletnim członkom Związku, wręczono 

odznaczenia „Semper Fidelis”. Sekretarz Zarządu 
Regionu Małopolskiego Agata łyko wręczyła od-
znaczenia Tadeuszowi Kuczakowi, Kazimierzowi 
Nosalskiemu i Janowi Szczypkowskiemu. Sekretarz 
przekazała także odznaczonym gratulacje i podzię-
kowania od całego Prezydium Zarządu Regionu za 
aktywność członków Sekcji, mimo ograniczeń zwią-
zanych z wiekiem i zdrowiem.

Jerzy Kuchna, Zygmunt Zawartka, Andrzej Dudek, Marek Pycia, Adam Lach, Barbara Zys, Czesław Gamrat.
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7 sierpnia delegacja NSZZ „Solidarność” Regionu 
Małopolskiego Oddziału nr 6 w Nowym Targu wraz z 
pocztem sztandarowym uczestniczyła w uroczystej 
mszy św. na Błyszczu, odprawianej z okazji 50-lecia  
spotkania Jana Pawła II z mieszkańcami Beskidu 
Sądeckiego. Uroczystość odbywała się na Błyszczu 
w paśmie Radziejowej. Spotkaniu, któremu przewod-
niczył biskup tarnowski Andrzej Jeż, towarzyszyła  
wyjątkowa banderia, dostojni goście, góralska mu-
zyka oraz smakowity poczęstunek. 

Błyszcz – to tu, przed 50 laty w przepięknej sce-
nerii kardynał Karol Wojtyła odprawił Mszę Świętą 
dla oazowiczów Ruchu Światło – życie. Z tej okazji 
w pierwszą niedzielę po Uroczystości Przemienie-
nia Pańskiego, 7 sierpnia zorganizowano wyjątko-
we jubileuszowe obchody, podczas których wróciły 
wspomnienia. Jak podkreślił podczas nabożeństwa 
biskup Andrzej Jeż, to miejsce z racji wspomnianego 
Przemienia Pańskiego stało się „Górą Tabor” Beski-
du Sądeckiego.  Przed laty uczestnicy rekolekcji, 
mieszkańcy oraz 50 kapłanów razem z kardynałem 
Karolem Wojtyłą spotkali się, by w tym niezwykłym 
zakątku sprawować Eucharystię. O wydarzeniu tym 
wspominał już jako papież Jan Paweł II, podczas 
audiencji w Watykanie  górali z Oddziału Związku 
Podhalan w Tylmanowej. Po tym spotkaniu, górale 
z Tylmanowej uznali, że należy otoczyć to miejsce 

szczególną opie-
ką, dlatego w 2000 
roku na szczycie 
Błyszcza zbudowali 
góralską kaplicę, a 
rok później postawili 
popiersie Ojca Świę-
tego Jana Pawła II. 
Dokładnie 27 sierp-
nia 2002 r. kamień 
z pamiątkowymi ta-
blicami na których 
widnieją napisy 
„Ojcu Świętemu Ja-
nowi Pawłowi II na 
znak miłości – parafianie Tylmanowej” oraz „W 30. 
rocznicę spotkania z oazami na Błyszczu” został 
poświęcony przez biskupa Wiktora Skworca.

Dlatego też w minioną niedzielę, 7 sierpnia,  
w przepięknie przygotowanej i uroczystej mszy świę-
tej na Błyszczu wśród tłumnie przybyłych, obecni byli 
także trzej uczestnicy wydarzeń sprzed 50 lat: panie 
Dorota Seweryn i Stanisława Orzeł, a także pan Jan 
Klimas, którzy wspominali koncelebrowane podczas 
chmur i burzy nabożeństwo, a także późniejszą proś-
bę kardynała Karola Wojtyły, by wszędzie, gdzie będą 
w przyszłości stali się dla innych oazami.

Kto 7 sierpnia był na Błyszczu 
na pewno długo będzie mieć w pa-
mięci jubileuszową uroczystość. Była 
banderia, góralska muzyka, tłumy 
wiernych z grupami oazowymi z ca-
łej Polski i pocztami sztandarowymi 
m.in. NSZZ „Solidarność”, Związku 
Podhalan z Gorc, Pienin, Podhala  
i Sądecczyzny. 

W obchodach uczestniczyli – 
wicewojewoda małopolski Ryszard 
Pagacz, senator Jan Hamerski, 
posłanka Anna Paluch, wójt gminy 
Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk 
i Maria łojas-Jurkowska Sekretarz 
Gminy Ochotnica Dolna oraz Radna 
Powiatu Nowotarskiego.

Leszek Jankowski

ŚLADAMI JANA PAWłA II 
NA BESKIDZKIEJ „GóRZE TABOR”
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10 czerwca w Zatorze odbyło się podsumowanie 
tegorocznego Projektu Edukacyjnego „Historia Mało-
polskiej ‘Solidarności’”. Pod patronatem Małopolskie-
go Kuratorium Oświaty, Zarządu Województwa Ma-
łopolskiego i Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” 
podsumowano serię konkursów przeprowadzanych 
na w szkołach podstawowych i średnich poświę-
conych działalności artystycznej i dokumentacyjnej 
dzieci i młodzieży dokumentujących historię lokalną 
walki o niezawisłość i niepodległość na przestrzeni 
kilkudziesięciu ostatnich lat.

Zwycięzcom konkursów pieśni patriotycznej, kon-
kursu plastycznego oraz konkursu dokumentującego 
lokalną walkę o niepodległość wręczono nagrody  

HISTORIA MAłOPOLSKIEJ 
„SOLIDARNOŚCI” 

i wyróżnienia. Nagrodzono też na-
uczycieli nadzorujących przebieg 
konkursów zarówno na poziomie 
szkolnym, jak i regionalnym. Wśród 
fundatorów nagród oprócz Małopol-
skiego Kuratorium Oświaty należy 
wymienić także Wojewodę Mało-
polskiego, Marszałka Województwa 
Małopolskiego oraz Zarząd Regio-
nu Małopolskiego NSZZ „Solidar-
ność”. Uroczystość wręczenia na-
gród, która odbyła się w Centrum 
Kultury Doliny Karpia w Zatorze 
uświetniona została występami 
laureatów Konkursu Pieśni Patrio-
tycznej.
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To, że istnieje potrzeba ciągłego podnoszenia 
kwalifikacji, jest faktem dobrze znanym nie tylko  
w zawodzie kolejarza. W swojej pracy doświadczają 
oni częstych szkoleń, zakończonych egzaminami. 
Jak mało który zawód, właśnie ten związany jest 
z licznymi procedurami ścisłych zachowań, które 
mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu 
kolejowego.

Nie inaczej jest też w organizacjach zrzeszają-
cych pracowników, np. takich jak NSZZ „Solidarność”. 
Tutaj też istnieje potrzeba przeprowadzania szkoleń, 
które podnoszą naszym członkom nie tylko ogólną 
świadomość związaną z Kodeksem Pracy, istnieją-
cymi ustawami, rozporządzeniami ale także np. ze 
sposobem prowadzenia negocjacji z pracodawcą. 
Związek prowadzi też wiele innych kierunkowych 
szkoleń np. z zakresu Społecznych Inspektorów 
Pracy. Wszystko po to, aby nasi członkowie stali 
się pracownikami bardziej pewnymi swoich praw, 
lepiej zorientowanymi w zapisach licznych ustaw, 
dotyczących pracy zawodowej, co z kolei pozwoli im 
podnieść ogólny poziom wiedzy i ułatwi funkcjono-
wanie w miejscu pracy.

Dlatego, po okresie pandemii, szkolenia te cieszą 

się znów dużym powodzeniem. Regionalna Sekcja 
Kolejarzy NSZZ „Solidarność” realizując działania 
statutowe, zwróciła się do Regionu Małopolskiego 
NSZZ „Solidarność” o zorganizowanie szkolenia 
ogólnozwiązkowego dla naszych członków z kolejo-
wych zakładów pracy z Małopolski.

W dniach 22–24 czerwca br. w Krynicy przepro-
wadzone zostało szkolenie dla członków z organizacji 
związkowych, wchodzących w skład naszej sekcji. 
Większość uczestników to młodzi ludzie, którzy za-
czynają swoją działalność związkową. Mamy nadzie-
ję, że będą nabywać coraz więcej doświadczenia 
związkowego i kiedyś zastąpią starszych kolegów  
i koleżanki, którzy odchodzą na zasłużoną emerytu-
rę. Szkolących się w malowniczej Krynicy odwiedził 
przewodniczący RSK Ireneusz Dynowski wraz ze 
swoim zastępcą Krzysztofem Kapałką. Przekazał 
uczestnikom parę uwag związanych z działalnością 
Związku i potrzebą szkolenia się, aby praca związko-
wa była efektywna i przynosiła zadowolenie. Wskazał 
też, że praca w Związku to służba drugiemu człowie-
kowi, trzeba o niego dbać, aby jego praca przynosiła 
konkretny efekt, oczywiście za odpowiednie wynagro-
dzenie, motywujące do jeszcze lepszej pracy.

  B.O.

„SOLIDARNOŚĆ” SZKOLI 
KOLEJARZy W KRyNICy
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SZKOLENIE DLA 
ZWIąZKOWCóW

W dniach 22–24 czerwca odbywało się w Za-
rządzie Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 
szkolenie grupy związkowców. Główna tematyka 
szkolenia to: negocjacje związkowców z pracodaw-
cami oraz szkolenie ogólnozwiązkowe związane  
z zasadami funkcjonowania związku zawodowego  
w zakładzie pracy. 

Szkolenie prowadził Jan Plata-Przechlewski z 
Działu Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
przy współudziale prawnika Małgorzaty Kordaś.

SZKOLENIE KADR  
ZWIąZKOWyCH

Od 8 do 10 czerwca 2022 roku w Krakowie miała 
miejsce druga tura szkolenia trenerów związkowych 
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. W za-
jęciach uczestniczyli prawnicy i działacze naszego 
Regionu, którzy zapoznawali się z technikami i na-
rzędziami przydatnymi w prowadzeniu szkoleń.

Doświadczeniem dzielili się trenerzy z Działu 
Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”: Ja-
nusz Zabiega, Maria Kościńska i Jan Plata-Prze-
chlewski, którzy przekazali  również uczestnikom sto-
sowne opracowania służące 
przygotowaniu i prowadzeniu 
szkoleń. żeby dobrze i cieka-
wie prowadzić zajęcia należy 
się do nich wcześniej należy-
cie przygotować. Dziękujemy 
wszystkim wyżej wymienionym 
za ich zaangażowanie i dobrą 
współpracę.

Uczestników szkolenia 
odwiedził przewodniczący 
Zarządu Regionu Małopol-
skiego NSZZ „Solidarność” 
Adam Lach, który obserwował 
przebieg prowadzonych zajęć. 
Była także chwila dyskusji na 
sprawy bieżące dotyczące 
„Solidarności”, a do których 
wprowadził przewodniczący Adam.

Po okresie pandemii obserwujemy duże zainte-
resowanie szkoleniami dla działaczy związkowych, 
dlatego szkolenia są i będą prowadzone, a uczest-

nictwo w takich zajęciach pozwoli to wykonywać 
jeszcze lepiej. Zachęcamy do odwiedzania naszej 
strony internetowej, a w tym zakresie szczególnie 
zakładki „aktualne szkolenia”.
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92. ROCZNICA 
uROdzIN 
GEN. KUKLIńSKIEGO

12 czerwca przedstawiciele Zarządu Regionu 
Małopolskiego NSZZ „Solidarność” wzięli udział  
w uroczystościach zorganizowanych z okazji 92. 
rocznicy urodzin gen. Ryszarda Kuklińskiego. 

Obchody rozpoczęła uroczysta msza św. dla 
środowisk patriotycznych odprawiona w kościele 
oo. Pijarów. Po nabożeństwie wraz z reprezentacją 
Wojska Polskiego nastąpił przemarsz przed Grób 
Nieznanego żołnierza, gdzie w Apelu Poległych przy-
wołano pamięć wszystkich, którzy ponieśli śmierć  
w walce z komunistycznymi ciemiężycielami. Z Placu 
Matejki przemaszerowano pod pomnik ku czci Ry-
szarda Kuklińskiego na Placu Jana Nowaka Jezio-
rańskiego, gdzie złożono kwiaty, a przewodniczący 
Zarządu Regionu „Solidarności”, Adam Lach zabrał 
głos przypominając zasługi Ryszarda Kuklińskiego, 
jako polskiego i amerykańskiego oficera, ratującego 
Europę przed planowanym przez Moskwę atakiem 
nuklearnym na państwa Zachodu.

30 czerwca na Cmentarzu Rakowickim, w kwate-
rze legionowej został uroczyście odsłonięty pomnik 
generała dywizji Wojska Polskiego dr. Bolesława Wie-
niawy-Długoszowskiego, adiutanta i przyjaciela Jó-
zefa Piłsudskiego. Uroczystość rozpoczęła msza św.  
w kościele Karmelitów Bosych przy ul. Rakowickiej, 
w której uczestniczył zastępca przewodniczącego 
ZR Małopolskiego NSZZ „Solidarność, Tomasz Za-
borowski. Po jej zakończeniu uczestnicy uroczystości 

przeszli na cmentarz Rakowicki, gdzie w kwaterze 
legionowej odbyła się druga część wydarzenia. Wzięli 
w nim udział: prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr 
Karol Nawrocki, wicewojewoda małopolski Ryszard 
Pagacz, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, dr 
n. przyr. Wojciech Giermaziak, dyrektor Głównej Bi-
blioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w War-
szawie, a także przedstawiciele wojska i organizacji 
kombatanckich. 

W programie wydarzenia znalazło się podniesie-
nie flagi na maszt, odegranie hymnu państwowego, 
przemowy, odsłonięcie pomnika generała Bolesła-
wa Wieniawy-Długoszowskiego, odczytanie apelu 
pamięci w towarzystwie salwy honorowej, złożenie 
kwiatów oraz wręczenie pamiątkowych statuetek.

Pomnik został sfinansowany przez Instytut Pa-
mięci Narodowej, Małopolski Urząd Wojewódzki, 
Główną Bibliotekę Lekarską im. Stanisława Konopki 
oraz Fundację Centrum Dokumentacji Czynu Nie-
podległościowego. Projekt oraz model pomnika zo-
stał wykonany przez artystę rzeźbiarza – Michała 
Pronobisa.

ODSłONIęCIE POMNIKA GEN. DyW. 
BOLESłAWA WIENIAWy-DłUGOSZOWSKIEGO
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11 lipca reprezentacja Zarządu Regionu Mało-
polskiego NSZZ „Solidarność” wzięła udział w ob-
chodach 78. rocznicy zamachu na Wilhelma Koppe, 
komendanta SS i policji Generalnej Guberni, zastęp-
cy gubernatora Hansa Franka, kata – zbrodniarza 
niemieckiego, głównego organizatora terroru wobec 
ludności polskiej. Msza św. za dusze poległych w tej 
akcji odprawiono w kościele oo. Kapucynów, a na-
stępnie złożono wieńce i kwiaty w miejscu zamachu, 
pod pomnikiem Polski Walczącej i tablicą upamięt-
niającą to wydarzenie, na skrzyżowaniu ulic Powiśle 
i Zwierzynieckiej. 

Zamach na kata ludności polskiej przeprowa-
dzono 11 lipca 1944 r. Wykonawcami byli żołnierze 
Batalionu „Parasol”, elitarnego oddziału Kedywu AK  
z Warszawy na podstawie rozpoznania, jakie prze-
prowadziły krakowskie struktury konspiracyjne Sza-
rych Szeregów. Niestety, w trakcie akcji 11 lipca 
1944 r. śmiertelnie zraniono tylko oficera jadącego  
z Koppem, ale sam generał prawdopodobnie wyszedł 
z zamachu bez szwanku. Po nieudanej akcji, pod-
czas wycofywania się z Krakowa, akowcy natknęli 
się na auto z niemieckimi żandarmami. Doszło do 
strzelaniny. Ranny został „Dietrich”. Do kolejnego 
starcia z kilkudziesięcioma niemieckimi żołnierza-
mi doszło niedaleko miejscowości Udórz. W czasie 
odskoku zginął „Ali”, ranny „Orlik” prawdopodobnie 
popełnił samobójstwo, a Niemcy zabrali ze sobą 
rannych „Storcha”, „Warskiego” i łączniczkę „Zetę”. 

ROCZNICA „AKCJI KOPPE”

Trafili oni do więzienia Montelupich, gdzie zostali 
zamordowani. 

Mimo niepowodzenia 
Niemcy zrozumieli, że mu-
szą liczyć się z konspira-
cją Polaków, którzy potrafili 
akcję odwetową za repre-
sje policji przeprowadzić 
zaledwie kilkaset metrów 
od Wawelu, gdzie rezy-
dował gubernator Frank,  
a następnie opuścić Kraków, 
gdyż większość uczestni-
ków akcji raczej przypadko-
wo natknęła się na oddział 
żandarmerii kilkadziesiąt ki-
lometrów od Krakowa. Nie 
zdekonspirowano natomiast 
krakowskich uczestników 
zamachu.   
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7 lipca, w Szybie REGIS w Kopalni Soli „Wielicz-
ka”, zorganizowano akcję honorowego krwiodawstwa 
pod hasłem PODARUJ KREW – PODARUJ żyCIE!

Organizatorem akcji była MK NSZZ „Solidarność” 
przy Kopalni Soli „Wieliczka” przy współpracy z Ko-
palnią Soli „Wieliczka”, Regionalnym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie oraz Klubem 
HDK przy Kopalni Soli „Wieliczka”. Oddawanie krwi 
to tak naprawdę dzielenie się życiem. Tym razem 
udało się zgromadzić aż 53 litry bezcennego płynu 
od 119 osób (spośród 140 chętnych).

Od samego rana w nadszybiu szybu Regis prze-
wijał się tłum kandydatów na krwiodawców. Samo 
oddawanie krwi nie trwa zbyt długo, jakieś 10 mi-
nut, jednak na poprzedzającą je procedurę trzeba 
sobie przygotować około godziny. Szczegółowa an-
kieta, wnikliwy wywiad medyczny, wstępne badania, 
a wszystko po to, żeby było bezpiecznie. Jak zapew-
niają krwiodawcy, oddawanie krwi nic nie boli. Wkłu-
cie oceniają na równi z ugryzieniem nieszczególnie 
groźnego owada (specjalnie wyprofilowana igła nie 
powoduje bólu), zaś pobranie jednej jednostki krwi, 
tj. 450 ml w żaden sposób nie osłabia zdrowego 
organizmu. Nadto nad całym przedsięwzięciem czu-
wa personel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Zgodnie z tradycją kopalnianych zbiórek każdy 
krwiodawca otrzymał nie tylko posiłek regeneracyj-
ny, ale też bilet na zwiedzanie Trasy Turystycznej. 
7 lipca dopisali też wieliczanie oraz mieszkańcy po-
wiatu wielickiego. W kolejce do pomagania ustawili 
się mieszkańcy Krakowa, Olkusza, Zatoru, a nawet 

dwójka turystów z Poznania, która akurat zwiedzała 
nasz region. Nie zawiedli pracownicy Kopalni Soli 
„Wieliczka” – krew oddało aż 40 osób. Wszyscy 
czekali cierpliwie, rozumiejąc, że ich wytrwałość jest 
na wagę czyjegoś zdrowia i życia. Jak dotąd nie wy-
produkowano krwi syntetycznej. Ten, komu uda się 
ta sztuka, z pewnością zasłuży na Nagrodę Nobla. 
Do tego czasu jedynym sposobem na pozyskanie tej 
bezcennej płynnej tkanki jest dobrowolna donacja.

Akcja „Podaruj krew, podaruj życie” odbywa się 
w wielickiej kopalni nieprzerwanie od 2016 r., zawsze 
dwa razy w roku – w lipcu oraz w grudniu. łącznie 
przedsięwzięcie przyniosło ponad 700 litrów krwi od 
blisko 1450 osób. 

Anna Włodarska
Zdjęcia: Rafał Stachurski

KRWIODAWSTWO TO NAJWyżSZy 
PRZEJAW SOLIDARNOŚCI
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1 sierpnia uczestniczyliśmy w obchodach 78. 
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Byli-
śmy pod Bazyliką Mariacką o godz. „W”, gdzie przy 
dźwiękach syren wszyscy zatrzymali się, oddając 
hołd walczącym i poległym minutą ciszy.

Uczestniczyliśmy też w nabożeństwie koncele-
browanym pod przewodnictwem metropolity krakow-
skiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który 
w swej homilii umieścił datę wybuchu Powstania 
Warszawskiego wśród najważniejszych wydarzeń na 
przestrzeni dziejów nie tylko Polski, ale i świata. 

Po przejściu przy dźwiękach orkiestry wojskowej 
przed Grób Nieznanego żołnierza na Placu Matejki, 
wysłuchaliśmy wystąpień prezesa Zarządu Okręgu 
Małopolska Światowego Związku żołnierzy Armii Kra-
jowej Grzegorza Surdego, wojewody małopolskiego 
łukasza Kmity oraz dyrektora Oddziału Instytutu Pa-
mięci Narodowej w Krakowie dr. hab. Filipa Musiała, 
którzy podkreślali wyjątkowość tego zrywu narodo-
wego. Na szczególną uwagę zasługiwało wystąpienie 

ROCZNICA POWSTANIA 
WARSZAWSKIEGO

dyrektora Musiała z IPN, który w zakończeniu swego 
wystąpienia podkreślił, że ideowymi kontynuatorami 
postaw patriotycznych Armii Krajowej był po latach 
NSZZ „Solidarność, którego powstanie w 1980 r. do-
prowadziło ostatecznie do odzyskania przez Polskę 
niezależności dziesięć lat później. 

Uroczystości przed Grobem Nieznanego żołnie-
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Związkowcy z „Solidarności” uczestniczyli w obchodach 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 
także w innych miastach Małopolski, w tym w Nowym Targu, gdzie delegacja nowotarskiej „Solidarności”  
z wraz pocztem sztandarowym oddała hołd bohaterskim powstańcom przy Krzyżu Katyńskim w Nowym Targu. 
Pierwszym akcentem poniedziałkowego wydarzenia był koncert patriotyczny chóru „Echo Gorczańskie”. 

Po oficjalnych uroczystościach (godzinie „W”, Apelu Poległych i złożeniu wiązanek pod Krzyżem Katyń-
skim przybyłych delegacji) odbyła się rekonstrukcja wydarzeń poświęcona Batalionowi „Parasol” pt. „Pała-
cyk Michla...”. Następnie o godz. 18:00 odbyła się uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny w kościele św. 
Katarzyny w oprawie muzycznej chóru „Echo Gorczańskie”. 

Powstańców upamiętnili: Nowotarska Grupa Mieszkańców „Pamięć”, Podhalańska Grupa Rekonstrukcji 
Historycznych „Błyskawica” oraz I Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Danuty Siedzikówny „Inki” Hufca 
Podhalańskiego ZHP. 

rza zakończyło odczytanie Apelu Pamięci, salwa honorowa oraz 
składanie kwiatów. Kwiaty w imieniu Zarządu Regionu Małopol-
skiego NSZZ „Solidarność” składał zastępca przewodniczącego 
Regionu Tomasz Zaborowski.
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WAKACJE 
Z „SOLIDARNOŚCIą”

Wakacje z „Solidarnością” – pod tym hasłem ko-
lejny raz w tym roku zorganizowano wypoczynek nad 
polskim morzem dla członków NSZZ „Solidarność” 
i ich rodzin z Oddziału nr 6 w Nowym Targu. Tym 
razem z wypoczynku wakacyjnego trwającego od 15 
do 26 czerwca skorzystało 70 osób. 

W blaskach zachodzącego słońca, pięknego  
i malowniczego morza oraz jeziora w miejscowości 
łazy cała wielka góralska rodzina „Solidarności” upa-
jała się nadmorskim klimatem. Podczas pobytu były 
chwile na plażowanie, wspólną zabawę, rywalizację 
sportową (tenis ziemny, siatkówka, tenis stołowy, 
piłka nożna itp.), spacery brzegiem morza i jeziora, 
kąpiel w morzu oraz biesiadę przy ognisku. W trakcie 
turnusu zorganizowano trzy wycieczki krajoznawcze 
do Mielna, Kołobrzegu i Torunia. Dziękuję wszystkim 
uczestnikom za wspaniałe chwile przeżyte razem  
z „Solidarnością”, która połączyła nas w jedną wielką 
rodzinę. 

Leszek Jankowski

„SOLIDARNOŚĆ” 
W LEGENDII

25 sierpnia w ramach wakacyjnej przygody dla 
dzieci i młodzieży wraz opiekunami z Oddziału nr 6 
Małopolskiej „Solidarności” w Nowym Targu zorgani-
zowano wyjazd do wesołego miasteczka w Chorzo-
wie. Pobyt całodzienny w Legendii (z rabatem 50% 
ceny biletu) był super atrakcją dla naszych milusiń-
skich i ich rodzin. Uczestnicy wyjazdu (40 dzieci) 

mogli bez ograniczeń z korzystać z ponad 40 urzą-
dzeń Parku Rozrywki. W promieniach słonecznych 
letniego wypoczynku i zabawy na każdego czekała 
moc wrażeń i przygody. Wspólny wakacyjny wyjazd 
na szlaku benefitów dla członków NSZZ „Solidar-
ność” Regionu Małopolskiego był wspaniałą okazją 
do rodzinnego spotkania i nawiązania przyjacielskich 
więzi. Zachęcam wszystkich członków i ich rodziny 
do skorzystania z naszych benefitów wynegocjowa-
nych przez Małopolską „Solidarność” życząc udanych 
i pełnych słońca wakacji. 

Leszek Jankowski
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8 czerwca wyruszyła z Krakowa w dalszą podróż przez 
Polskę rowerowa Narodowa Sztafeta Wolności i Solidarności 
im. Jana Pawła II przemierzająca nasz kraj w dniach 5 do 15 
czerwca od Zakopanego do Gdańska. 

Pochodzący z Płocka nauczyciel Leszek Brzeski i jego 
uczniowie: Mateusz Szczudrowicz, Adam Kulczewski i Kacper 
Marciniak wyruszyli spod krzyża na Giewoncie i odwiedzając 
ważne dla historii oraz martyrologii miejsca w Polsce podróżowali 
na rowerach etapami. W ten sposób chcieli uczcić 100. rocznicę 
Odzyskania Niepodległości przez Polskę. – W tym przedsię-
wzięciu nie chcemy nawiązywać tylko do wydarzeń związanych  
z samym faktem odzyskania niepodległości, ale także okresu, 
gdy kształtowały się granice niepodległej Polski, a także te 
późniejsze wydarzenia. Stąd właśnie pamięć o pomordowa-
nych w Katyniu, ale także zdarzeń z lat powojennych, o walce  
z komunizmem, o powstaniu i działalności „Solidarności” – mówił 
nauczyciel z Płocka. – W tym także nie zapominamy o osobie 
Jana Pawła II, którego pontyfikat miał niezaprzeczalny wpływ na 
losy Polski i Polaków.

– Następny etap prowadzi nas do Katowic i kopalni „Wu-
jek”, potem Częstochowa, Warszawa, Płock, Toruń, Grudziądz  
i wreszcie Gdańsk. 14 czerwca powinniśmy dotrzeć do Gdańska, 
oczywiście jeśli wszystko dobrze pójdzie – mówili uczniowie,  
a Leszek Brzeski dodaje – Dla mnie jest największym zaszczy-
tem, że razem ze mną jedzie młodzież, która niezrażona różnymi 
warunkami atmosferycznymi chętnie odwiedza te wszystkie miej-

NARODOWA SZTAFETA 
WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

sca związane z historią Polski i Polaków, 
podejmując trud jazdy na wcale niemałej 
odległości, bo ok. 1000 km. 

7 czerwca uczestnicy Sztafety dotar-
li do Krakowa, a nazajutrz 
rano złożyli wraz z Adamem 
Lachem, Przewodniczącym 
Zarządu Regionu Małopol-
skiego NSZZ „Solidarność”, 
kwiaty pod Krzyżem Katyń-
skim u stóp Wawelu. 

Po złożeniu kwiatów 
uczestnicy Sztafety udali 
się do katedry, by w krypcie 
pod wieżą Srebrnych Dzwo-
nów pokłonić się przed sar-
kofagiem marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Zakończe-
nie Sztafety odbyło się 15 
czerwca, w Gdańsku pod 
Trzema Krzyżami na Placu 
Solidarności.
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6 sierpnia na obiektach sportowych KS „Helena” 
w Nowym Sączu rozegrany został XXXVI Międzyna-
rodowy Turniej Piłki Nożnej Oldboys „Solidarność – 
Stary Sącz 2022”. Tegoroczny Turniej odbył się pod 
Honorowym Patronatem Marszałka Województwa 
Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, Starosty No-
wosądeckiego Marka Kwiatkowskiego oraz Starosty 
Limanowskiego Mieczysława Urygi.

W Turnieju udział wzięło ostatecznie 9 drużyn 
(zgłoszonych było 16 drużyn, w tym dwie ze Słowa-
cji), które podzielono na dwie grupy A i B. Grupę A 
reprezentowali: Oldboys Świniarsko, Oldboys Uja-
nowice, Oldboys MZPN PPN Nowy Sącz, Oldboys 
Wieliczka i Oldboys Piechna i Przyjaciele. Grupę B 
reprezentowali: Oldboys Zelmer Rzeszów, Oldboys 
Kielce, Oldboys Limanowa i Oldboys Helena Nowy 
Sącz. Mecze eliminacyjne odbywały się w grupach 
systemem „każdy z każdym”, natomiast finały syste-
mem pucharowym.

Pierwsze miejsce i Puchar ufundowany przez 
Region Małopolski NSZZ „Solidarność” zdobyła dru-
żyna Oldboys Limanowa, drugie Oldboys Świniarsko,  
a trzecie Oldboys Ujanowice. Pozostałe miejsca za-
jęli: czwarte – Oldboys Helena Nowy Sącz, piąte – 
Oldboys MZPN PPN Nowy Sącz, szóste – Oldboys 
Kielce, siódme – Oldboys MZPN PPN Wieliczka, 
ósme – Oldboys Zelmer Rzeszów, dziewiąte – Old-
boys Piechna i Przyjaciele. Najlepszym zawodnikiem 

Turnieju został Dariusz żak (Oldboys Limanowa), 
najlepszym bramkarzem Przemysław Miłkowski (Old-
boys Świniarsko), królem strzelców (8 bramek) Ma-
riusz Dziedzina (Oldboys Nowy Sącz). Najstarszym 
zawodnikiem był Wojciech Chronowski (Oldboys 
Helena Nowy Sącz), bramkę Turnieju zdobył Jan 
Mrówka (Odboys Nowy Sącz). Specjalne podzięko-
wanie otrzymał Motelik Miś, a specjalne wyróżnienie 
Komisja Sędziowska MZPN PPN Nowy Sącz. 

Tuż przed rozpoczęciem uroczystego zakończe-
nia Turnieju odbyła się uroczystość wręczenia odzna-
czeń i wyróżnień. I tak: Uchwałą Zarządu Starostwa 
Nowosądeckiego Honorową Statuetkę „Złote Jabłko 
Sądeckie” otrzymał Klub Sportowy „Helena” Nowy 
Sącz, a Honorowy Medal „Złote Jabłko Sądeckie” 
otrzymał nestor sądeckiej piłki nożnej Franciszek 
Szarek. Uhonorowano również głównego organiza-
tora Turnieju Mariana Kuczaja, który z rąk Prezesa 
MZPN PPN Nowy Sącz Pawła Cieślickiego i Józefa 
Kantora odebrał pamiątkowy grawer za wzorowe 
przygotowanie i przeprowadzenie 36 edycji Turnieju 
„Solidarność – Stary Sącz”. 

Głównym organizatorem Turnieju niezmiennie 
już od po raz 36 był Marian Kuczaj (b. dyrektor 
szkoły, b. burmistrz Starego Sącza, b. prezes OZPN 
Nowy Sącz, b. sędzia piłkarski szczebla centralnego).  
W ceremonii zakończenia Turnieju wzięli udział m.in. 
b. Przewodniczący Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność” Andrzej Szkaradek, poseł na Sejm RP 
Jan Duda, Radny Sejmiku Województwa Małopol-
skiego Stanisław Pasoń, Członek Zarządu Powia-
tu Nowosądeckiego Marian Dobosz, Prezes MZPN 
Podokręgu Piłki Nożnej Paweł Cieślicki, Wiceprezesi 
MZPN Podokręgu Piłki Nożnej Jerzy Leszczyński  
i Andrzej Kuźma.

Organizowanemu od 36 lat turniejowi piłkarskie-
mu towarzyszyła wyjątkowa atmosfera, sympatia, 
poszanowanie drugiej osoby, duch sportu w formule 
„fair play”, solidarność międzyludzka i wolnościowa. 
Uczestnicy Turnieju wyrazili także solidarność z na-
rodem ukraińskim przesyłając przekaz z zebranych 
dobrowolnych wpłat na „Pomoc Ukrainie”. Wsparcia 
organizacji Turnieju udzielili parlamentarzyści, sa-
morządy miast i gmin, sądeckie firmy i instytucje, 
Małopolski Związek Piłki Nożnej oraz NSZZ „Soli-
darność”.

XXXVI TURNIEJ PIłKI NOżNEJ OLDBOyS 
„SOLIDARNOŚĆ – STARy SąCZ 2022”
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Osiem najlepszych par żeńskich i osiem najlep-
szych par męskich wzięło udział w wielkim finale 
26. Grand Prix Opolszczyzny w Siatkówce Plażo-
wej. Finał rozegrano w dniach 6 i 7 sierpnia 2022 r. 
na stadionie sportowym „Kuźniczki” w Kędzierzynie-
Koźlu. 

W sobotę faworytki z Wrocławia, Paulina Sobo-
lewska i Joanna Rejno, nie obroniły tytułu mistrzyń  
z roku ubiegłego ulegając w finale parze Agniesz-
ce Sitko i Natalii Semeniaka, pochodzącej też  
z Wrocławia. Trzecie miejsce zdobyła następna para  
z Wrocławia Aleksandra Sztobryn i Beata Szulgow-
ska pokonując w małym finale parę Iwona Winkiewicz 
z Kędzierzyna-Koźla i Martynę Bednarz z Opola. 
Oprócz nagród zespołowych wręczono nagrody in-
dywidualne.

Za udział we wszystkich sześciu turniejach eli-
minacyjnych nagrody otrzymała para z Opola Julia 
Warwas i Kristina Krok. Nagrodę NSZZ „Solidarność” 
za grę Fair Play i osobowość turnieju otrzymała za-
wodniczka z Kędzierzyna-Koźla Iwona Winkiewicz. 
Nagrodę zawodniczce wręczył Zastępca Przewod-
niczącej Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Re-
gionu Śląska Opolskiego Dariusz Brzęczek, który 
kibicował zawodniczkom przez cały turniej. Natomiast 
Wiceprezes Opolskiego Związku Piłki Siatkowej Jan 
Baniak wręczył nagrodę dla najlepszej zawodnicz-
ki turnieju finałowego – MVP – Natalii Semeniaka  
z Wrocławia. 

 W niedzielę w finale panów obyło się bez niespo-
dzianek. Faworyci z Kędzierzyna-Koźla i ubiegłorocz-
ni mistrzowie Mikołaj Sarnecki i Szymon Bąk pokonali 
w finale parę z Opola – Wiktora Bieniasiewicza i Bła-
żeja Gwoździa. Trzecie miejsce zajęła również para  
z Kędzierzyna-Koźla – Maciej Matyjasek i Dawid 
Czapla pokonując w małym finale parę z Małopolski 
– Jakuba Korczyka i Wojciecha Stacha z Andrycho-
wa. Za udział we wszystkich sześciu turniejach elimi-
nacyjnych nagrodę otrzymał Wiktor Bieniasiewicz.

Nagrodę NSZZ „Solidarność” za grę Fair Play  
i osobowość turnieju otrzymał zawodnik z Andry-
chowa Jakub Korczyk. Nagrodę zawodnikowi wrę-
czył Przewodniczący Oddziału NSZZ „Solidarność” 
Regionu Śląska Opolskiego w Kędzierzynie-Koźlu 
Mariusz Pilichowski.

Wiceprezes Opolskiego Związku Piłki Siatko-
wej Jan Baniak wręczył nagrodę dla najlepszego 
zawodnika turnieju finałowego – MVP – Mikołajowi 
Sarneckiemu z Kędzierzyna-Koźla.

 W tegorocznej edycji Gran Prix Opolszczyzny 
zawodnicy z województw: opolskiego, śląskiego, 
dolnośląskiego i małopolskiego rozegrali w siedem 
weekendów czternaście turniejów. Nie byłoby tych 
zawodów, gdyby nie wsparcie sponsorów, orga-
nizacji samorządowych i stowarzyszeń. Dziękuję 
wszystkim za pomoc w organizacji zawodów. Gorą-
ce podziękowania organizatorzy Turnieju kierują do 
NSZZ „Solidarność” a w szczególności do regionów: 

Śląsk Opolski i Małopolski, 
Sekcji Zawodowej Infrastruk-
tury Kolejowej PKP PLK S.A.  
w Warszawie i wszystkim 
organizacjom związkowym 
z całej Polski, które swoim 
wsparciem finansowym zna-
cząco  przyczyniły się do 
organizacji 26. Grand Prix 
Opolszczyzny w Siatkówce 
Plażowej. Liczę na dalszą 
współpracę w organizacji ko-
lejnych zawodów w następ-
nych latach.

Do zobaczenia na piachu 
w roku 2023! 

Mariusz Pilichowski

26. GRAND PRIX OPOLSZCZyZNy 
W SIATKóWCE PLAżOWEJ
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III etap 33. Międzynarodowego Wyścigu Kolar-
skiego „Solidarności” i Olimpijczyków zakończył się 
w Nowym Sączu. 

To był etap królewski, rozgrywany w ekstremal-
nych temperaturach. 30 czerwca w cieniu było 37 
stopni, ale na asfalcie paliły 53 stopnie Celsjusza. 
Kolarze mieli do przejechania 207,7 km z Jaworz-
na do Nowego Sącza. Było ciężko, bo jak mówił 
spiker Michał Opaciński – Góra, dół, góra, dół i tak 
na okrągło. Na premię pod Słopnicę był podjazd 17 
stopni, czyli nie łatwiej niż na Tour de France czy Giro 
d’Italia.  Około 30 kilometra z peletonu odjechało 11 
zawodników i uzyskało ponad pięć minut przewagi 
nad rwącym się peletonem. – Współpracowaliśmy  
i dawaliśmy sobie zmiany – powiedział na mecie 
Tomasz Budziński z HRE Mazowsze Serce Polski, 
który zaczynał ściganie od kolarstwa górskiego.

Na metę dotarło w zasadniczej grupie tylko czte-
rech, a potem jeszcze dwóch. Pozostali odpadli. 
Aktywny w grupie i potem na finiszu był Holender 

Timo Kielich z Alpecin Felix, który na kresce okazał 
się najszybszy. – Lubię taką temperaturę i profil trasy 
– powiedział przed dekoracją i wydawał się niezmę-
czony. – Chcę walczyć o zwycięstwo w Wyścigu.

Z takim samym zamiarem wystartuje na dwóch 
ostatnich etapach drugi na kresce Tomasz Budziń-
ski. – Nie jestem szybki na finiszu, ale zamierzam 
powalczyć o brakujące sekundy do lidera na lotnych 
premiach. Trzecie miejsce zajął Słowak Matus Sto-
cek z ATT Investments i także on liczy się w walce  
o końcowe zwycięstwo.

Nagrody za zwycięstwo etapowe zawodnikom 
wręczali m.in. wraz z przedstawicielami władz mia-
sta Nowego Sącza i olimpijczykami, przedstawiciele 
władz regionalnych Małopolskiej „Solidarności: Adam 
Lach i Krzysztof Kotowicz. Oni też honorowali nagro-
dami zwycięzców Mini Wyścigu „Solidarności”, który 
rozegrany został na nowosądeckim Rynku wśród 
dzieci i młodzieży na godzinę przed finiszem zawo-
dowych kolarzy.

MIęDZyNARODOWy WyŚCIG 
KOLARSKI „SOLIDARNOŚCI” 
I OLIMPIJCZyKóW
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Ostatecznie w całym Wyści-
gu najlepszy okazał się Timo Kie-
lich (Alpecin-Fenix Development). 
Drugie miejsce zdobył Tomasz 
Budziński (HRE Mazowsze Ser-
ce Polski), a trzecie Matus Stock.  
W klasyfikacji punktowej zwyciężył 
Simon Dehairs (Alpecin-Fenix De-
velopment). Najlepszym góralem, 
który zachował zielona koszulkę 
ma stałe okazał się Thjis de Lange 
(Metec – Solarwatt). W klasyfika-
cji młodzieżowej zwyciężył Logan 
Currie (Bolton Equities Black Spoke 
Pro C). Z kolei najlepsi drużynowo 
w zmaganiach z górami i upałem 
byli kolarze z grupy Alpecin-Fenix 
Development. A podsumowując: 
ze 149 zawodników, którzy zaczęli 
Wyścig, ukończyło go 102.  
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7 sierpnia w Centrum Edukacyjnym IPN „Przy-
stanek Historia” krakowskiego Oddziału IPN odbył 
się pokaz filmu dokumentalnego „Człowiek ze stopu 
wartości” opowiadający o śp. Jacku Smagowiczu  
w 79. rocznicę urodzin tego działacza opozycji, 
związkowca „Solidarności”, laureata tytułu  hono-
rowego IPN „Świadek Historii”, współpracownika  
i przyjaciela krakowskiego IPN. Reżyserem filmu była 
Agnieszka Niemiec, z pokolenia, które stan wojenny 
przeżywało w swoim dzieciństwie. 

Po pokazie odbyła się dyskusja uczestników spo-
tkania, w większości przyjaciół i znajomych zmarłego 
pod koniec ub. roku wieloletniego członka Komisji 
Krajowej i jej Prezydium, NSZZ „Solidarność”. Kolejni 
mówcy podkreślali szczególną rolę Jacka Smago-
wicza w środowisku dawnej opozycji politycznej i 
niepodległościowej, gdyż jak mówił sam Jacek, zali-
czał się do „grona polskich nacjonalistów w dobrym 
znaczeniu tego słowa”. Wszyscy zgodnie podkreślali 
brak w przestrzeni społecznej człowieka, który swym 
życiem pokazywał, jak należy żyć, jako człowiek, jako 
Polak i jako katolik – jak podkreślała Barbara Nowak, 
małopolska kurator oświaty. Jego sfery działania były 
bardzo szerokie i nie malały wraz z odzyskaniem 
przez Polskę niezawisłości, ale poszerzały się o 
ochronę tych, którzy utracili pracę, o obronę prześla-
dowanych przez Rosjan Czeczeńców, a wreszcie o 
religijną służbę w szeregach Zakonu Rycerzy Jana 
Pawła II. Stąd też odczytany po projekcji filmu list 
generała Zakonu Krzysztofa Andrzeja Wąsowskiego, 
który przypomniał zasługi i postawę Jacka Smagowi-

cza, jako katolika i rycerza Zakonu.
Innym gościem projekcji był wicedyrektor  two-

rzonego Muzeum żołnierzy Wyklętych i Więźniów 
Politycznych ds. Kolekcji mieszczącego się w byłym 
areszcie śledczym przy ul. Rakowieckiej w War-
szawie Jacek Marian Pawłowicz, który apelował do 
byłych działaczy opozycji demokratycznej i potom-
ków uczestników walki zbrojnej z reżimem komuni-
stycznym, o przekazywanie eksponatów dotyczących 
prześladowań Polaków w czasach PRL. Zapowiedział 
też stworzenie w roku przyszłym specjalnej wystawy 
poświęconej Jackowi Smagowiczowi. 

Były też osoby, jak były KPN-owiec, Ryszard 
Bocian, które można było zobaczyć w dokumen-
talnych fragmentach filmów kręconych przez Służ-
bę Bezpieczeństwa, jako współtowarzyszy represji,  
w czasie protestów organizowanych w 80. latach mi-
nionego wieku. Spotkanie zakończył apel współbrata 

w Zakonie Rycerzy JPII Piotra Ma-
słowskiego o stworzenie komitetu 
organizacyjnego starającego się  
o nadanie imienia Jacka Smago-
wicza ulicy lub skwerowi w Kra-
kowie.   

W premierowej projekcji filmu 
uczestniczyli też najbliżsi członko-
wie rodziny Jacka Smagowicza, 
żona Halina, do której kierowano 
wiele ciepłych słów, jako osoby 
będącej wsparciem duchowym dla 
bohatera filmu oraz osoby utrzymu-
jącej dom i rodzinę w latach, gdy 
Jacek był wyrzucany z kolejnych 
miejsc pracy lub przebywał w inter-
nowaniu oraz jego syn Miłosz. 

Adam Zyzman 

„CZłOWIEK ZE STOPU WARTOŚCI”
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25 czerwca minęła pierwsza rocznica śmierci 
długoletniego Przewodniczącego Zarządu Regionu 
Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, śp. Wojciecha 
Grzeszka. Z tej okazji obecny Przewodniczący Za-
rządu Regionu Adam Lach złożył kwiaty na grobie 
Zmarłego oraz zapalił znicze w imieniu całego Za-
rządu i członków Małopolskiej „Solidarności”.

Natomiast 27 czerwca kościele oo. Reformatów 
odprawiono mszę św. za duszę Zmarłego, w której 
uczestniczyli współpracownicy Wojciecha Grzeszka, 
pracownicy Zarządu Regionu Małopolskiego oraz 
wielu członków Związku, którzy pamiętają serdecz-
ny stosunek Zmarłego do wszystkich ludzi będą-
cych w potrzebie i w trudnych sytuacjach życiowych.  
W nabożeństwie uczestniczył m.in. prof. Jan Duda 
przewodniczący Małopolskiego Sejmiku Wojewódz-
kiego, w którym Wojciech Grzeszek sprawował przez 
kilka kadencji funkcję radnego.

I ROCZNICA ŚMIERCI 
ŚP. WOJCIECHA 
GRZESZKA

„SOLIDARNOŚĆ” 
DLA UKRAINy

19 sierpnia odebrano ze 
sklepu Selgros blisko tonę 
różnorodnych artykułów prze-
znaczonych dla ludności wal-
czącej Ukrainy. Fundatorami 
pomocy była Międzyzakłado-
wa Organizacja NSZZ „Soli-
darność” przy Philip Morris 

Polska SA oraz Zarząd Regionu Małopolskiego. 
Szczelnie wyładowaną bagażówkę, która naza-

jutrz wyruszyła w kierunku wschodniej granicy, wy-
pełniły artykuły spożywcze, sanitarne, chemii gospo-
darczej. Na uwagę zasługuje też dobra współpraca 
z siecią sprzedaży hurtowej Selgros w Krakowie, 
której pracownicy już wcześniej spakowali wszystkie 
produkty na paletach i sprawnie załadowali do sa-
mochodu bez konieczności ręcznego przenoszenia 
paczek i pakowania ich w pojeździe. 

Jak twierdzą Jacek łabędzki, przewodniczący 
„Solidarności” w Philip Morris i Marcin Klimczyk, 

delegat Związku do Europejskiej Rady Zakłado-
wej koncernu jest to już kolejna taka akcja pomocy  
i prawdopodobnie nie ostatnia, gdyż wojna nie za-
powiada się na krótkotrwałą i w warunkach zimo-
wych ludność ukraińska będzie potrzebować jeszcze 
większej pomocy. Podobne zdanie ma Adam Lach, 
przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego, 
który podkreśla, że współfinansowanie akcji kolegów  
z Zakładów Tytoniowych, to tylko część pomocy 
Regionu dla Ukrainy, gdyż oprócz tego Małopol-
ska wspiera związkowy ośrodek w Jarnołtówku, któ-
ry oddany został do zamieszkania uchodźcom ze 
Wschodu.  
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