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Adam Lach nowym przewodniczącym Małopolskiej Solidarności
Nowego przewodniczącego wybrano podczas I sesji XI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” w Krakowie, które odbyło się 26 sierpnia br. na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Wcześniej członkowie związku złożyli kwiaty przy grobie Wojciecha
Grzeszka w Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim. Następnie odbyła się msza św. w intencji Solidarności i WZD w Sanktuarium św.
Józefa Obrońcy Miasta Krakowa. Kazanie do uczestniczących we mszy
św. delegatów wygłosił ksiądz kanonik Władysław Palmowski, kapelan
małopolskiej Solidarności, który m.in. powiedział: – Chcemy podziękować za wspólne lata drogi związkowej ze zmarłym Wojciechem Grzeszkiem, a za razem prosić w modlitwie o dary ducha świętego dla nas do
dalszej pracy dla Solidarności, by odnajdywać to co najważniejsze.
(…) Ważne by po zadumie rozeznać drogę, którą związek powinien
podążać w tej nowej rzeczywistości zrodzonej przez pandemię. Trzeba
powiedzieć szczerze, nastąpiła historyczna przemiana i w tej przemianie musimy na nowo odczytać miejsce związku.
Po zakończeniu mszy św. delegaci udali się na Uniwersytet, gdzie
przystąpiono do realizacji programu WZD Regionu Małopolskiego
NSZZ „Solidarność”. Obrady otworzył Adam Lach, po czym krótką
modlitwę wraz z udzieleniem błogosławieństwa obradującym udzielił
ks. Władysław Palmowski. W Walnym Zebraniu Delegatów w charakterze gości uczestniczyli m.in.: Piotr Duda przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski, Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego, ksiądz kanonik Władysław Palmowski, Ewa Zydorek Sekretarz Prezydium
Komisji Krajowej. Zarówno Wojewoda Małopolski, a także Marszałek
Województwa Małopolskiego zadeklarowali dalszą współpracę z Solidarnością. Jak podkreślili Solidarność to fenomen społeczny, który
zmienił Polskę, Polaków i Europę. Dziś żyjemy w wolnej Polsce. Solidarność wciąż stoi na straży praw pracowniczych, jest aktywnym uczestnikiem życia społecznego również w Małopolsce.
Następnie delegaci przystąpili do wyboru przewodniczącego Zarządu
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. Przypominamy, że 25 czerwca po ciężkiej chorobie zmarł dotychczasowy przewodniczący Wojciech

Grzeszek. Na nowego przewodniczącego delegaci wybrali Adama Lacha, który dotychczas zasiadał w zarządzie i jako wiceprzewodniczący w prezydium Regionu.
W czwartek był jedynym kandydatem na nowego przewodniczącego. W trakcie głosowania oddano 154 głosy,
2 głosy były nieważne,118 głosów poparło Adama Lacha. Podczas trwania Sesji wybrano również nowych
członków Zarządu Regionu Małopolskiego, którymi zostali Daniel Pokuta, Adam Gawlik oraz Ryszard Wątroba. Dodatkowo na delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów wybrano: Daniela Pokutę, Agnieszkę Siedlińską,
Józefa Ogorzelca oraz Krzysztofa Kotowicza.
W trakcie liczenia głosów wystąpił Piotr Duda przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W swojej
wypowiedzi skupił się przede wszystkim na bieżącej
działalności Komisji Krajowej. Przypomniał o licznych
inicjatywach związku, które udało się zrealizować oraz o
tych nad którymi należy w dalszym ciągu pracować.
Niestety, jak podkreślił nie jest to łatwe, ponieważ
współpraca z rządem nie zawsze układa się dobrze. Chodzi tu o ostatni okres. Pozytywnie wypowiedział się o
realizacji programu podpisanego z Prezydentem Andrzedokończenie na str. 2

Informujemy, że XXIV Walne Zebranie Delegatów MOZ NSZZ Solidarność AMP SA - Kraków odbędzie się w środę 15 września.
Początek obrad o godz. 10:00.
Zaproszenia dla delegatów wraz z porządkiem obrad są do odebrania w siedzibie KRH w bud. LTT.
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jem Dudą. Przewodniczący poinformował, że w dalszym ciągu uważa, że kadencja
przewodniczących struktur ponad zakładowych powinna trwać nie więcej niż dwie
kadencje pięcioletnie. Z taką inicjatywą wystąpi na Zjeździe Krajowym. Niestety
nie udało się wprowadzić w związku sądów koleżeńskich. Taka instancja powinna
funkcjonować w strukturze związkowej, która pozwoliłaby prawnie rozwiązywać
różne problemy, szczególnie dotyczące łamania prawa związkowego. Inny poruszony temat dotyczył emerytur stażowych. Piotr Duda powiedział, że nie zatrzymujemy się, korzystamy z demokracji bezpośredniej i z możliwości, które daje nam
prawo. Nie oglądamy się na polityków. Oglądaliśmy się na nich przez ostatnich
6 lat i sprawy wciąż stoją w miejscu. Dlatego bierzemy je w swoje ręce. W dniu
21 czerwca złożyliśmy na ręce pani Marszałek Sejmu wniosek, wraz z podpisami, pod inicjatywą obywatelską emerytura za staż. Następnie na zebranie podpisów mamy trzy miesiące. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, z końcem września wniosek powinniśmy mieć gotowy, wraz z podpisami, aby przekazać go do Sejmu.
– Jako przewodniczący Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej - powiedział dalej
- mogę stwierdzić, że na pewno nas nie satysfakcjonuje wymagane 100 tys.
podpisów. Tą drogą nie apeluję, ale żądam podpisów pod projektem od wszystkich członków naszego związku. To jest nasz obowiązek. A państwo dobrze
wiecie, że my podpisy potrafimy zbierać, tak było chociażby z inicjatywą dotyczącą wolnych niedziel, czy referendum emerytalnym, gdzie ilość zebranych
podpisów szła w miliony. Chcemy przez to pokazać politykom, w szczególności
Zjednoczonej Prawicy, że w nowym ładzie powinien znaleźć się projekt dotyczący emerytur stażowych.
Ważne osiągnięcie związku to realizacja jednego z postulatów sierpniowych
jakim jest pluralizm związkowy. Dopiero po 41 latach NSZZ „Solidarność” zafunkcjonował w policji, straży granicznej i służbie więziennej. Walka o podwyżki dla
budżetówki to kolejne działania Komisji Krajowej. Chodzi tu o brak realizacji Porozumienia z 2019 roku. Piotr Duda poinformował, że po bardzo napiętych rozmowach udało się wynegocjować z rządem konieczne środki. Jeszcze w tym roku

Święto Solidarności i Wolności
W 41. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych w samo
południe 31 sierpnia br. pod pomnikiem „Solidarności” na
Placu Centralnym im. Ronalda Reagana, zgodnie z wieloletnią tradycją delegacje Komisji Robotniczej Hutników, Zarządu
Regionu Małopolskiego, przedstawicieli radnych Miasta i Dzielnicy, a także inni uczestnicy tej uroczystości złożyli kwiaty i
zapalili znicze.
Uroczystość rozpoczął wiceprzewodniczący hutniczej „Solidarności” Roman Wątkowski. Zebrani odśpiewali Hymn Polski,
po czym we wspólnej modlitwie wspomnieli zmarłego w czerwcu
przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego Wojciecha
Grzeszka, a także tych, którzy wcześniej odeszli do wieczności.
Następnie rocznicowymi refleksjami m.in. podzielili się: Roman
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pracownicy powinni otrzymać dodatkowe
wynagrodzenie, prawdopodobnie w formie
nagrody, natomiast od stycznia 2022 roku
wdrożono by podwyżki wynagrodzeń. Duże
oburzenie, zdaniem przewodniczącego, wywołało pokrętne tłumaczenie Ministerstwa
Sprawiedliwości w sprawie „wycięcia” ławników z sądów pracy pod pretekstem walki z
COVID-19. Skierowane do Rządu RP wezwanie NSZZ „Solidarność” o przywrócenie ławników do orzekania w sprawach pracowniczych spotkało się jedynie z zawiłą odpowiedzią urzędnika ministerialnego. Jest to kolejny przykład lekceważenia prawa związków
zawodowych do rzetelnej konsultacji w sprawach pracowniczych.
Prezydium KK NSZZ „Solidarność” w swoim stanowisku z dnia 27 lipca ostro skrytykowało zarówno treść jak i formę wprowadzenia tej regulacji, wzywając Rząd RP do
natychmiastowego podjęcia działań w celu
przywrócenia, na dotychczasowych zasadach, udziału ławników sądowych w rozpoznawaniu spraw z zakresu prawa pracy. Kończąc ten temat Piotr Duda powiedział, że tej
sprawy nie odpuścimy.
Kolejna istotna informacja przekazana przez
przewodniczącego dotyczyła toczących się
obecnie rozmów na temat możliwości odpisania od podatku pewnej kwoty pochodzącej
ze składki na związki. O efektach rozmów i
ewentualnych zasadach odpisu Komisja Krajowa poinformuje w stosownym czasie. Na
zakończenie Piotr Duda odniósł się do szczepień przeciw COVID-19 mówiąc, że jako chrześcijanie powinniśmy posłuchać Ojca św. Franciszka, który dobitnie mówi, że zaszczepienie
się jest wyrazem miłości do bliźniego.
Odrębnym tematem I Sesji XI WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
były sprawozdania Działów merytorycznych
Zarządu Regionu, które delegaci otrzymali w
formie wydrukowanej broszury. Ostatnim
akcentem Sesji było odśpiewanie Hymnu „Solidarności”. Obrady zakończono o godz. 18:30.

Wątkowski oraz nowo wybrany Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” Adam Lach. Wszyscy
zabierający głos podkreślali, że 41-lecie powstania NSZZ „Solidarność” to wielkie święto Solidarności i Wolności. To wtedy w
Gdańsku podpisano Porozumienia Sierpniowe, które pozwoliły
na powstanie legalnej, niezależnej od władzy organizacji związkowej. To był masowy ruch. Ludzie tak bardzo pragnęli wolności, że wstępując do związku dali początek 10 milionowej organizacji. Nie było wtedy w Polsce miejscowości, w której ta idea nie
porwałaby ludzi. Wspominając„Solidarność” sprzed 41 lat mamy
na myśli Gdańsk, ale nie możemy zapominać o dziesiątkach, setkach miejscowości w całej Polsce, gdzie powstawały nowe struktury związkowe. Ponad 700 zakładów pracy przyłączyło się do
wspólnego buntu przeciwko komunistycznej władzy. Zaangażo-
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wanych w strajki było ponad milion osób. Wszyscy pamiętamy, czego dokonali polscy robotnicy i jak dużą wtedy
wykazali odwagę.
Podpisane w Gdańsku, Szczecinie oraz Jastrzębiu Zdroju Porozumienia to początek Solidarności przez duże „S”.
W tej historycznej chwili nie zabrakło również Małopolski.
W ówczesnej Hucie im. Lenina około 85% pracowników
przystąpiło do wolnego związku. Zapewne nie wielu już
pamięta, że groźba wygaszenia wszystkich wielkich pieców w Krakowie była jednym z poważnych argumentów,
których wystraszyła się władza. Fakt ten niewątpliwie przyczynił się do zawarcia późniejszych Porozumień.
Krakowskie uroczystości upamiętniające datę 31 sierpnia 1980 roku rozpoczęły się o godz. 17:30 mszą św. na wzgórzu Wawelskim, której przewodniczył metropolita krakowski
arcybiskup Marek Jędraszewski. Wzięli w niej udział przedstawiciele Małopolskiej Solidarności oraz krakowianie. Hutniczą „Solidarność” reprezentowali członkowie KRH. Wśród
licznych pocztów sztandarowych znalazł się sztandar KRH
oraz Walcowni Zimnej. Zgodnie z tradycją po mszy zapalono znicze i złożono kwiaty pod Krzyżem Katyńskim na Placu
im. ojca Adama Studzińskiego.
Od 2005 roku, Uchwałą Sejmu RP, 31 sierpnia to święto
państwowe, nazwane Dniem Solidarności i Wolności.
W najnowszej historii Polski mamy trzy wielkie sierpnie.
W dniach 13-15 sierpnia 1920 r. na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Określana mianem „cudu nad Wisłą” i uznawana za
18. przełomową bitwę w historii świata, która zadecydowała
o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem. Drugi wielki sierpień to Powstanie Warszawskie, wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez
Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur
Polskiego Państwa Podziemnego. No i trzeci wielki sierpień
to rok 1980 i powstanie „Solidarności”. Bez tych sierpni nie
byłoby Polski takiej jak dzisiaj, czyli wolnej. A bez polskiego
sierpnia`80 nie wydarzyłoby się nic, co potem stało się we
wschodniej Europie, a mianowicie upadek komunizmu.
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Wypis z Regulaminu 25. Biegu Memoriałowego
Tegoroczny Bieg Memoriałowy im. Bogdana Włosika odbędzie się
w sobotę 16 października 2021 r. Start jak zwykle o godz. 12:15 spod
Bramy Głównej nowohuckiego kombinatu, meta w bramie Technikum Gastronomicznego przy ul. Obrońców Krzyża.
Po ukończeniu biegu przez ostatniego zawodnika, a jeszcze przed
rozdaniem nagród, delegacja złożona z organizatorów i zawodników
uda się pod pomnik Bogdana Włosika złożyć hołd ofiarom stanu wojennego, położyć wieńce i zapalić znicze. W trakcie ceremonii kończącej bieg zostaną również wyczytane nazwiska zwycięzców szkolnego
konkursu z wiedzy o nowohuckiej Solidarności. Wyróżnionym uczniom
wręczone zostaną nagrody.
Regulamin Biegu ze wszystkimi szczegółami znaleźć można na stronie internetowej krhhts.pl pod zakładką Działalność - Bieg memoriałowy. Poniżej podajemy wypis z Regulaminu, z wyszczególnionymi
kategoriami, wg których będą klasyfikowani zawodnicy.
VI. Uczestnictwo
1. W biegu mają prawo startu wszystkie osoby od lat 12 (rocznik
2009 i starsi), które dokonają zgłoszenia przez stronę internetową
Solidarności www.krhhts.pl .
2. Wydawanie numerów startowych od godz. 9.30 do 11.00 w dniu
startu w dawnym budynku administracyjnym „S” ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie ul. Tadeusza Sendzimira 1 (dawniej ul.
Ujastek 1)
3. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest:
a) posiadanie dokumentu tożsamości,
b) dla osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców,
c) w kategorii członków NSZZ „Solidarność” przynależność do
Związku, (legitymacja związkowa lub zaświadczenie z komisji)
d) otrzymanie numeru startowego z chipem.
Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy zobowiązani są
do podpisania oświadczenia, że ich stan zdrowia pozwala na udział w
tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do stanu swojego
zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik
obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii
lekarza.
4. Nie posiadanie przez uczestnika biegu numeru startowego i chipa skutkuje nie sklasyfikowaniem.
VII. Zgłoszenia udziału w biegu dokonuje się:
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a) wyłącznie internetowo: poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Solidarności www.krhhts.pl
w zakładce XXV Bieg im. Bogdana Włosika, od dnia 14 września
2021 r. do dnia 14 października 2021 r. do godziny 20.00 włącznie. Uczestnik biegu odpowiada za prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod rygorem unieważnienia zgłoszenia;
b) zgłoszenia grupowe szkół (klasyfikacja drużynowa) również dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Solidarności www.krhhts.pl w zakładce XXV Bieg im. Bogdana Włosika. Opiekun grupy dostarcza do Komisji Sędziowskiej imienny wykaz zawodników z potwierdzeniem od lekarza o zdolności do biegu tych osób oraz
pieczątką dyrekcji szkoły - w dniu zawodów przed wydaniem
numerów startowych;
c) Siedzibą biura zawodów jest biuro Komisji Robotniczej Hutników NSZZ „Solidarność”, budynek LTT, pok. 106, ArcelorMittal Poland S.A. Kraków ul.Tadeusza Sendzimira 1, tel. 12 290 18
19 lub 12 290 37 72.
(...)
IX. Klasyfikacja
1. Kobiety (K)
kat. K-I - rocznik 2009 – 2008
kat. K-II - rocznik 2007 - 2005
kat. K-III - rocznik 2004 i starsze
kat. KZ- zawodniczki zrzeszone od rocznika 2003 i starsze
kat. K-Sol - członkinie NSZZ „Solidarność”
2. Mężczyźni (M)
kat. M-I - rocznik 2009 – 2008
kat. M-II - rocznik 2007 - 2005
kat. M-III - rocznik 2004 - 1989
kat. M-IV - rocznik 1988 - 1966
kat. M-V - rocznik 1965 i starsi
kat. MZ - zawodnicy zrzeszeni od rocznika 2003 i starsi
kat. M-Sol - członkowie NSZZ „Solidarność”
3. Uczestnicy z roczników 2003 i starsi zrzeszeni w klubach
sportowych w dyscyplinach biegowych LA, biegach narciarskich i biathlonie oraz triathlonie mogą rejestrować się tylko w
kategorii zawodników zrzeszonych.
4. Zasady punktacji grupowej dla szkół.
1). Klasyfikacją objęte są szkoły, do których uczęszczają uczniowie biorący udział w biegu memoriałowym.
2). Szkoła ujęta zostaje w klasyfikacji grupowej jeżeli :
a) w podanych wyżej kategoriach lub w jednej z nich
zostanie sklasyfikowanych przynajmniej 10-ciu zawodników
z danej szkoły.
b) punktacja :
za zajęcie miejsca w danej kategorii odpowiednio:
1 miejsce – 15 pkt. 4 miejsce – 8 pkt. 7 miejsce – 4 pkt.
2 miejsce – 12 pkt. 5 miejsce – 7 pkt. 8 miejsce – 3 pkt.
3 miejsce – 10 pkt. 6 miejsce – 6 pkt. 9 miejsce – 2 pkt.
10 miejsce – 1 pkt.
3). O kolejności zdobytego miejsca przez szkołę decyduje większa suma punktów przyznanych za klasyfikację w kategoriach
zgodnie z punktem IX.6.
4). Przy równej ilości punktów, o miejscu decyduje ilość wyższych zajętych miejsc objętych punktacją.
5). Premiowane nagrodami są szkoły, które zajmą jedno z 3
pierwszych miejsc.
6). Punktacja szkół obejmuje kategorie:
a) K-I, K-II i w kategorii K-III (roczniki 2004 i starsze),
b) M-I, M-II i M-III (rocznik 2004-1989)
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Choć do biegu dzieli nas półtora miesiąca to najwyższy czas,
by zacząć trening i szlifować formę. Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem Biegu i przestrzeganie ujętych w nim zasad, a także zgłoszenie swojego udziału w wyznaczonym terminie i z zachowaniem odpowiedniej kategorii.

Uruchomienie stołówki w budynku Laboratorium
W dniu dzisiejszym tj. 1 września br. odbyło się posiedzenie
Komisji Głównej BHP. Jednym z tematów poruszanych przez
uczestników była data uruchomienia stołówki w budynku laboratorium, obiekt 153. Dla przypomnienia informujemy, że pomimo
wykonania generalnego remontu pomieszczenia, ze względu na
wprowadzone oszczędności zadanie to nie zostało zrealizowane.
Pierwotny termin realizacji inwestycji to 30.04.2019 roku.
W imieniu Szefowej Obsługi Administracyjnej Agnieszki Miernik odpowiedzi udzielił Dyrektor BHP Wojciech Kozak. Jak powiedział, główną przeszkodą było uzupełnienie wyposażenia stołówki w specjalistyczny sprzęt. Ostatecznie, w porozumieniu z
HUT-PUS S.A. uzgodniono przeniesienie wyposażenia stołówki
ze Stalowni do budynku Laboratorium. Ma to nastąpić jeszcze
we wrześniu br.

Bursztynowy Ołtarz
Jak zapewne wszyscy wiedzą, budowa Bursztynowego Ołtarza Ojczyzny w Bazylice Św. Brygidy, Bastionie Solidarności,
trwa od kilku lat, a do ukończenia zapewne też jeszcze upłynie
kilka kolejnych. Realizacja tego jedynego w skali światowej dzieła wymaga jednak społecznego wsparcia. Z tego powodu ponawiamy prośbę o wsparcie finansowe budowy Ołtarza oraz na
wydanie albumiku - cegiełki ze zdjęciami ukończonych fragmentów ołtarza. Za wsparcie i pomoc w imieniu ks. Ludwika Kowalskiego Proboszcza Bazyliki Św. Brygidy w Gdańsku z góry serdeczne Bóg zapłać.
Wsparcie można przesyłać na konto parafii:
PKO SA 37 1240 2920 1111 0010 2775 1531
Podczas pielgrzymki gdańskich bursztynników na Jasną
Górę z 2000 roku zrodziła się idea artystycznego upamiętnienia pontyfikatu Jana Pawła II i odzyskanej niezależności. Budowa ołtarza bursztynowego rozpoczęła się jeszcze za życia ks.
prałata Henryka Jankowskiego. Powstał wtedy artystyczny
zarys proponowanego ołtarza z rzeźbami papieża Jana Pawła
II, ks. kard. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, św. Brygidy i św.
Marii Elżbiety Hesselblad. Głównym motywem ołtarzowego
dzieła jest drzewo życia, z którego gałęzi zwieszają się bursztynowe winorośla. Kompozycję podkreślają łany jakby żywo falujących zbóż z bursztynowymi kłosami. W ołtarzu znajdują się
również krzyże z relikwiami św. Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego
Popiełuszki. W środkowej części ołtarza widnieje wizerunek
Matki Bożej ubranej w bursztynową sukienkę. Na górze bursztynowy orzeł, dumnie zrywający się do lotu wolności.W kompozycję została włączona Monstrancja Bursztynowa, niezwykłe dzieło wykonane z dwustu fragmentów bursztynu, z ciekawym przesłaniem o ekumenicznym charakterze.
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