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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA SIEĆ SOLIDARNOŚCI
ZA OKRES OD 01.01.2016 ROKU DO DNIA 31.12.2016 R.
Skrót. Całość dostępna na stronie www oraz w biurze, Cieszyńska 2

CZŁONKOWIE I ORGANIZACJA
Na dzień 31.12.2016 r. Stowarzyszenie liczyło 115 Członków (31.12.2015 – 113 członków).
W 2016 r. przystąpiło do Sieci 8 osób, skreślonych zostało 6, w tym 3 z powodu śmierci.
22.04.2016 odbyło się Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Członków, które przyjęło Sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2015
wraz ze sprawozdaniem finansowym i Sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej.
W 2016 r. odbyło się 8 posiedzeń Zarządu,
który działał w następującym składzie:
Edward E. Nowak - Prezes
Maciej Mach - Wiceprezes
Robert Kubicz - Skarbnik
Lesław Chruścik - Członek Zarządu
Jacek Swałtek - Członek Zarządu
Barbara Swałtek - Członek Zarządu
Józef Lassota - Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:
Jan Ciesielski – Przewodniczący Komisji
Zbigniew Przygoda – Wiceprzewodniczący
Józef Ratajczak – Członek
Skład Sądu Koleżeńskiego pozostał bez zmian:
Przewodniczący: mec. Krzysztof Bachmiński
Wiceprzewodnicząca: Krystyna Starzyńska
Członek: Zbigniew Ferczyk

SOLIDARNOŚĆ
Sieć Solidarności włączyła się aktywnie
w ogólnopolskie obchody 40. Rocznicy powstania KOR.
• 24 czerwca 2016 r. delegacja Sieci udała się do
Radomia aby oddać hołd tym, którzy podjęli protest i stali się ofiarami represji, ale także
tym, którzy odważyli się pomagać represjonowanym.
• 29 września 2016 r. w Muzeum PRLu odbyło
się spotkanie z jednym z twórców KOR a następnie KSS KOR – Mirosławem Chojeckim.
• Na stronie na facebooku, przez cały rok 2016
prezentowane były materiały o KOR oraz
o jego ludziach.
Obchody 36. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych oraz powstania
„Solidarności”
• 28 sierpnia w Swojczanach k. Miechowa

odbyła się regionalna uroczystość jubileuszu
Sierpnia zorganizowana przez Zarząd Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”. Został
odsłonięty pomnik Bibuły, który honoruje ludzi Biuletynu Małopolski drukowanego
w podziemnej drukarni w pobliskim domu.
Autorem pomnika jest Jacek M. Stokłosa.
• uroczysty koncert w Nowohuckim Centrum
Kultury w dniu 30 sierpnia.
• 31 sierpnia złożyliśmy kwiaty pod tablicą Solidarności przy Bramie Głównej Huty Tadeusza
Sendzimira i na Placu Centralnym w Nowej
Hucie, a po południu na Rynku Głównym
przy tablicy „NIE ODDAMY SIERPNIA”.

Medal „DZIĘKUJEMY ZA WOLNOŚĆ”
To jedna z najważniejszych inicjatyw Sieci.
W 2016 r. zorganizowaliśmy następujące uroczystości wręczenia Medali „Dziękujemy za wolność”:
• podczas XXXIII Pielgrzymki do Czernej 17
stycznia medale otrzymało 10 osób z Duszpasterstwa Hutników
• 3 maja w Sali Obrad Rady miasta Krakowa
wręczono medale IX edycji. Podczas uroczystości przypomniano dzieje podziemnego
radia Solidarność” nadawanego w Małopolsce
i wyemitowano fragmenty audycji.
• 3 czerwca w Sali Ratusza w Nowym Sączu
wręczono 30 medali.
• 28 sierpnia w Charsznicy Wojewoda Małopolski Jerzy Pilch wręczył odznaczenia państwowe oraz 10 medali „Dziękujemy za wolność”.
• 30 sierpnia w Nowohuckim Centrum Kultury wręczono 44 medale ludziom kultury
niezależnej Małopolski.
• 19 grudnia w Sali Obrad Rady miasta Krakowa wręczono 47 medali.
Do końca 2016 roku wręczono w sumie 506
medali w 13 edycjach.

PAMIĘĆ o Ludziach Ruchu Solidarność oraz
opozycji regionu Małopolski.
• Lista Pamięci Solidarności Małopolski, prowadzona przez Barbarę Swałtek obejmuje 252
nazwiska.
• Przed 1 listopada członkowie Sieci zapalili znicze
z plakietką „Dziękujemy za wolność” na ponad
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150 grobach ludzi Solidarności i opozycji.
• Uczciliśmy 34. rocznicę tragicznej śmierci Bogdana Włosika, składając kwiaty pod pomnikiem.
• 13 grudnia delegacja Sieci wzięła udział we mszy
św. i uroczystościach pod tablicą pamięci ofiar
stanu wojennego przy kościele oo. Jezuitów na
ul. Kopernika, składając wiązanki kwiatów.
• Pogrzeby Ludzi Solidarności. Przedstawiciele
Sieci uczestniczyli w pogrzebach: Bronisława
Kowyni, Jacka Marchewczyka, Zbigniewa Hira,
ks. Kardynała Franciszka Macharskiego, Wiesława Mazurkiewicza, reżysera Andrzeja Wajdy,
Tadeusza Nitki.

WIĘZI i DIALOG:
Narastające konflikty i podziały społeczne utrudniają utrzymywanie więzi koleżeńskich i środowiskowych. Pomimo to Sieć
Solidarności stara się nawiązywać nowe kontakty, jak z Fundacją Lepsza Polska, Krakowskim
Towarzystwem
Przemysłowym.
W roku 2016 współpracowaliśmy, m. innymi,
z następującymi organizacjami:
• Duszpasterstwo Hutników.
• NSZZ „Solidarność”. Współpraca z Zarządem Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” oraz z Komisją Robotniczą Hutników.
• Związek Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego.
• Stowarzyszenie Federacji Młodzieży Walczącej.

POMOC – Komisja Socjalna Sieci obejmuje opieką stałą ponad dwadzieścia osób, okazjonalną
blisko siedemdziesiąt osób.
• Fundusz Socjalny. Udało się pozyskać środki
finansowe - kilka osób systematycznie przekazuje pewne sumy pieniędzy na pomoc socjalną. Zdarzają się też przypadki przekazywania
konkretnych rzeczy. Mamy wierne grono darczyńców: Józef Hojda, Józef Lassota, Tadeusz
Pikulicki, Wojciech Słaboń.
• Paczki żywnościowe. W 2016 roku dostarczyliśmy blisko 400 paczek. Obecnie dostarczamy 25 paczek miesięcznie, przed świętami
70. Cześć członków przygotowuje paczki, inni
rozwożą je po domach osób potrzebujących.
Akcje koordynuje Leszek Chruścik z pomocą
Macieja Macha, Wiesławy Ciesielskiej oraz
Haliny Nowak. Grudniową akcję współorganizowaliśmy ze Stowarzyszeniem FMW
i dzięki osobistym kontaktom Roberta Kubicza również z Fundacją „Wspólnota Pokoleń”
i z PZU S.A.
• Zbiórki żywności. Stowarzyszenie oraz wolontariusze z nami związani od końca roku
2013 biorą udział w akcjach zbiórki żywności
organizowanych przez Bank Żywności w Krakowie. Zbieraliśmy żywność w trzech sklepach
podczas dwóch zbiórek, w marcu i listopadzie. Koordynatorem akcji był Piotr Gawlik
z pomocą Anny Wszołek.
• Pomoc indywidualna. Komisja Socjalna
(Wiesława Ciesielska, Halina Nowak, Kinga
Piechnik i inni) uzyskała środki finansowe na
obiady, paczki i indywidualne formy pomocy.
Członkowie komisji utrzymują stałe kontakty
z osobami wymagającymi pomocy. Indywidualną pomocą objęty jest Tomek Bielawski,
który po okołoporodowym uszkodzeniu mózgu wymaga całodobowej opieki. Od czasu
śmierci jego ojca Piotra Bielawskiego, działacza FMW, Tomkiem opiekuje się matka, która
sama jest w złym stanie zdrowia. Kilka osób
regularnie przekazuje środki finansowe na pomoc dla niego. Członkowie Sieci odwiedzają
potrzebujących w domach, szpitalach, hospicjach.
• „Odmalujmy Polskę” to akcja studentów krakowskich uczelni, skierowana do osób, które
działały w przeszłości w opozycji, a dziś są
w trudnej sytuacji materialnej. Młodzi (głównie z KoLibra Kraków oraz „Młodej Prawicy”)
we współpracy z Siecią odmalowują i remontują tym osobom mieszkania. Organizatorem
akcji jest Fundacja „Lepsza Polska”. W 2016
odnowiono 3 mieszkania.

EDUKACJA – Upowszechnianie idei i historii
Ruchu Solidarność
W 2016 roku kontynuowaliśmy projekty rozpoczęte wcześniej, doszły także nowe pomysły.
W ramach działalności wydawniczej wydaliśmy dotychczas siedem Zeszytów Historycznych
Sieci Solidarności:
W 2016 roku wydane zostały:
• Zeszyt nr. 6: Kronika kultury niezależnej Małopolski w latach 80 XX w.

• Zeszyt nr. 7: Gawędy o znaczkach, pieczątkach i kopertach”.
Zespół Redakcyjny: Maciej Mach, Edward
E. Nowak, Adam Roliński. Głównymi autorami
zeszytów byli Andrzej Malik, Paweł Stachnik,
Adam Gliksman, Janusz Baster, Edward E. Nowak, Jacek i Barbara Swałtek. Projekt graficzny
Jacka M. Stokłosy. Są one dystrybuowane do
ponad 70 bibliotek w województwie.
Sieć wraz z ZRM „Solidarność” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
wydała publikację Razem możemy więcej opisującą historię 35. lecia Solidarności w regionie
Małopolska, w dwóch wersjach językowych:
angielskiej i francuskiej. Autorem jest Adam
Gliksman.
Zapis zdarzeń – to album wydany przez Sieć
we współpracy z ZRM „Solidarność” ukazujący przemiany społeczne, polityczne i kulturowe
w latach 1980 – 1989 w obiektywach fotografików krakowskich. Wydanie albumu wsparło
finansowo Województwo Małopolskie. Ponad
350 zdjęć, 11 autorów. Redaktorem jest Adam
Gliksman.
Stowarzyszenie Sieć Solidarności jest producentem lub współproducentem pięciu filmów
dokumentalnych: Strajk na Zgniataczu reż. Jerzy
Ridan, Czas próby – adwokaci krakowscy – obrońcy w procesach politycznych w latach 1980-1989 –
reż. Andrzej Lelito, Krakowska Solidarność. Geneza. - rez. Miłosza Horodyskiego, Od Solidarności
do samorządności - reż. Miłosza Horodyskiego,
Ciężarówki nadziei reż. Piotra Augustynka. Film
Strajk na Zgniataczu uzyskał nagrodę GRAND
PRIX na Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Radom 76”.

WYSTAWY SIECI SOLIDARNOŚCI

W Muzeum PRLu w Nowej Hucie (na mocy
porozumienia z Muzeum Historycznym m. Krakowa) Sieć Solidarności uzyskała prawo prowadzeni swojej działalności w porozumieniu z MPRL.
Zorganizowaliśmy następujące wystawy:
• „Solidarni w drodze do wolności” od września
2015, ekspozycja stała w muzeum.
• „Filatelistyka podziemna 1980 – 85” w zbiorach Sieci Solidarności, od 28 stycznia do 30
czerwca 2016 r. Kuratorem wystawy jest Jacek
Swałtek.
• „Bibuła 1976 – 1980”, w ramach społecznych
obchodów 40. rocznicy powstania KOR. Od
14 października 2016. Kuratorem wystawy jest
Leszek Jaranowski.

Debaty Solidarności
Debaty Solidarności (nowohuckie) odbywające
się na zaproszenie Edwarda E. Nowaka w Muzeum PRL-u w roku 2016:
• 25 lutego debata o postawach młodzieży w minionych 35 latach, inspirowana rocznicą rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
• 28 kwietnia, siódmą debatą zatytułowaną
Polskość – Polska, Sieć uczciła 1050 lecie chrztu
Ojczyzny.
• 23 czerwca Od Solidarności do Samorządności.
• 1 grudnia - przedmiotem spotkania była reforma zwana Planem Balcerowicza, ale także
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reformy Wilczka oraz koncepcje Krakowskiego
Towarzystwa Przemysłowego.
• 13 grudnia - wspomnienia w 35 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.
Debaty były rejestrowane kamerą internetową
lub w technice video.

Małopolski SZLAK SOLIDARNOŚCI
Od 2013 roku Sieć Solidarności wraz Zarządem Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” realizuje projekt „Szlakami Solidarności
w Małopolsce”. Inicjatorem i szefem projektu
jest Adam Gliksman. W roku 2016 kontynuowaliśmy ten projekt. Każda trasa posiada folder
(nakład do 1 tys.), uruchomiono także stronę
internetową http://www.solidarnosc.krakow.pl/
mss/index.html

KONKURS WIEDZY NA TEMAT „SOLIDARNOŚCI”
Konkursy dla uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych od 2014 r. organizują
wspólnie Kuratorium Oświaty w Krakowie, Region Małopolski NSZZ „Solidarność” i Stowarzyszenie Sieć Solidarności. Do III edycji konkursu
przystąpiło blisko 300 uczniów z całej Małopolski. W finale, w Zespole Szkół Publicznych
nr 3 w Wadowicach, wzięło udział 68 uczniów.
Słowa podziękowania za podjęcie inicjatywy
organizowania tego konkursu i zaangażowanie
w jego realizację należą się Kuratorowi Małopolskiemu Aleksandrowi Palczewskiemu, dyrektor
Delegatury Kuratorium w Wadowicach Elżbiecie Kowalczyk, Adamowi Gliksmanowi – głównemu organizatorowi i Zdzisławowi Szczurowi.

BIBLIOTEKA SIECI SOLIDARNOŚCI

Z inicjatywy Jacka Swałtka powstała Biblioteka Historyczna Sieci Solidarności.
Aktualnie stan posiadania Biblioteki przedstawia się następująco:
• książki II obiegu - 1438 pozycji,
• książki wydane po 1989 roku - 166 tytułów
• bibuła - 235 tytułów
• znaczki – 1575 pozycji skatalogowanych
• kartki świąteczne, kalendarze, wpinki (odznaki), całostki filatelistyczne, plakaty i ulotki.
Szczególną pozycję stanowi dokumentacja
fotograficzna przekazana w formie negatywów
przez Waldemara Czyża, które zostały zeskanowane przez Jacka Stokłosę. Opisy negatywów
w oparciu o materiały i notatki autora wykonała
Krystyna Starzyńska.

Miniony rok 2016 był czwartym działalności Stowarzyszenia Sieć Solidarności a także rokiem zakończenia
pierwszej kadencji. Zgodnie ze Statutem, Sieć podejmowała
wiele działań w obszarze kultywowania idei, wartości oraz
tradycji ruchu społecznego „Solidarność”. Jest rozpoznawalna i uchodzi za najbardziej aktywną organizację
pozarządową w Małopolsce i jedną z bardziej aktywnych
w kraju, pośród organizacji o solidarnościowo - opozycyjnym rodowodzie i takim profilu działalności.
Od chwili powstania Sieci ukazało się wiele artykułów
w prasie lokalnej, ale także ogólnokrajowej, wywiady radiowe i telewizyjne.
Edward E. Nowak

