SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
„SIEĆ SOLIDARNOŚCI”
OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU (SKRÓT)

S P R AW O Z D A N I E

Stowarzyszenie „Sieć Solidarności” w Krakowie, ul. Cieszyńska 2, 30–015 Kraków, www.sss.net.pl

Członkowie i organizacja

b. Maciej Mach – Wiceprezes – sprawy organizacyjne, struktury, kontaktów wewnętrznych oraz
organizacja uroczystości w których Sieć bierze
udział, udzielanie pomocy prawnej, zbieranie składek członkowskich;
c. Robert Kubicz – Skarbnik – odpowiedzialny
za prowadzenie spraw finansowych, majątkowych
i gospodarczych, fundraising oraz sprawowanie
nadzoru nad księgowością Stowarzyszenia;
d. Lesław Chruścik – Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy działalności socjalnej i charytatywnej a także organizację i współpracę z Wolontariatem;
e. Jacek Swałtek – Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy działalności informacyjnej oraz
dokumentacji historycznej, upowszechnianie wiedzy o Ludziach i Ruchu Solidarność (wydawnictwa), działalność edukacyjna i kulturalna:
f. Barbara Swałtek – Członek Zarządu odpowiedzialna za przedsięwzięcia dot. zachowania pamięci
– Lista Pamięci, Akcja Znicz, Zaduszki, pogrzeby,
rocznice pamięci;
g. Józef Lassota – Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy współpracy z administracją rządową i samorządową;

W minionym roku działały następujące komisje
w Sieci Solidarności:
• Komisja Organizacyjna): Przew. Maciej Mach
• Komisja Socjalna: Przew. Lesław Chruścik
• Komisja Dokumentacji – Informacji – Pamięci: Przew. Adam Gliksman
• Redaktorem Biuletynu Informacyjnego, była
Krystyna Ryczaj Marchewczyk;
• Administratorem Internetu był Andrzej Łaptaś, który był wspomagany przez kol. Jacka Boronia
(zdjęcia, filmy itp.).
Komisja Rewizyjna w 2015 roku pracowała
w składzie:
• Jan Ciesielski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
• Zbigniew Przygoda – Wiceprzewodniczący
• Józef Ratajczak – Członek
Skład Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia
w 2015 r. pozostał bez zmian:
Przewodniczący: mec. Krzysztof Bachmiński
Wiceprzewodnicząca: Krystyna Starzyńska
Członek: Zbigniew Ferczyk

SOLIDARNOŚĆ

stwowych i samorządowych
• w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
składając kwiaty pod pomnikiem Hugo Kołłątaja
• 11 Listopada 2015 r. Sieć Solidarności uczest-

niczyła w pochodzie z transparentem „Stowarzyszenie Sieć Solidarności” podążającego ze Wzgórza
Wawelskiego a także składając wiązankę kwiatów
pod Grobem Nieznanego Żołnierza.

Obchody 35. rocznicy podpisania
Porozumień Sierpniowych
oraz powstania „Solidarności”

30 sierpnia odbył się plenerowy koncert muzyczny w Nowej Hucie pt. „Sierpień wolności”
zorganizowany wspólnie z Nowohuckim Centrum
Kultury.
13 września wspólnie z Zarządem Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” zorganizowaliśmy
lekcję śpiewania piosenek Solidarności na Placu
Szczepańskim.
6 września spotkaliśmy się w 35.rocznicę powstania Komisji Robotniczej Hutników (KRH)
pod Bramą Główną Huty Sendzimira, gdzie złożyliśmy kwiaty pod tablicą „Nasza droga do wolności”,
a następnie w Muzeum PRLu dokąd została przeniesiona wystawa „Solidarni w drodze do wolności”

odbyło się spotkanie koleżeńskie działaczy KRH
oraz sympatyków.
Ponadto złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Solidarności w Nowej Hucie na Placu Centralnym,
31-go sierpnia pod tablicą „Nie oddamy Sierpnia”
na Rynku Głównym, oraz 15 września w 35. rocznicę powstania Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego czyli MKZ–tu na Karmelickiej 16.
Przedstawiciele zarządu Sieci Solidarności uczestniczyli także w regionalnych obchodach oficjalnych
czyli Walnym Zebraniu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Wieliczce w dniu 5 września.
Organizacje wydarzeń 35. lecia Solidarności
przygotowali kol. Maciej Mach i Edward E. Nowak.

skim. Dzięki temu wręczyliśmy Medale działaczom
opozycji młodzieżowej – 25 kwietnia 2015 r .
w Sali Obrad Rady m. Krakowa, a 3 maja w Sali
Miedzianej Muzeum Historycznego m. Krakowa.
Kolejna edycja medali dedykowana była działaczom samorządowym tworzącym zręby samorządności 25 lat temu. Uhonorowaliśmy ich 29 maja
podczas Małopolskiego Dnia Samorządu Terytorialnego w Starym Sączu, a następnie 10 czerwca
w czasie Święta Małopolski w Niepołomicach.

27 sierpnia wspólnie z IPN zorganizowaliśmy
Koncert Wolności i Solidarności w Filharmonii
Krakowskiej gdzie wręczyliśmy dalsze Medale.
Ostatnia uroczystość wręczenia medali w roku
2015 miała miejsce 11 listopada w Sali Obrad Rady
m. Krakowa. Łącznie przyznanych zostało dotychczas niemal 350 medali „Dziękujemy za wolność”.
Idea spotkała się z życzliwym przyjęciem w środowisku ludzi Solidarności oraz opozycji. Nadawanie medalu ma uroczysty charakter.

Stowarzyszenia Sieć Solidarności istnieje od dnia
26.10.2012 r. , kiedy to odbyło się zebranie założycielskie w Krakowie.
Na dzień 31.12.2015 r. Stowarzyszenie liczyło
113 Członków
W 2015 r. przystąpiło do SSS – 1 osoba, natomiast skreślonych zostało 5 osób z powodu śmierci
(1) lub rezygnacji z członkostwa (4).
18.05.2015 roku w Krakowie, przy ul. Cieszyńskiej 2 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie
na którym przyjęto Sprawozdanie z działalności
w 2014 roku a także dokonano zmian w Statucie Stowarzyszenia. Natomiast w dniu 19 grudnia
2015 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie poświęcone przyjęciu Planu działalności w 2016 roku.
Zarząd Stowarzyszenia działał wg. następującego
podziału zakresu odpowiedzialności:
a. Edward E. Nowak – Prezes – ogólny nadzór
i kierowanie organizacją, reprezentowanie jej na
zewnątrz oraz współpraca z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych
celach, Medal „Dziękujemy za wolność”;

Sieć Solidarności kultywuje ideały i wartości
Ruchu Społecznego Solidarność, m.in. poprzez
wspólne występowanie podczas uroczystości pań-

Stowarzyszenie było inicjatorem oraz głównym,
faktycznym organizatorem tych obchodów.
Obchody 35–lecia powstania „Solidarności”
rozpoczęły się 27 sierpnia koncertem Wolności
i Solidarności w Filharmonii Krakowskiej, podczas
którego działaczom opozycji przedsierpniowej oraz
założycielom Solidarności w zakładach pracy Małopolski wręczane były Krzyże Wolności i Solidarności
i Medale Dziękujemy za Wolność.

Medal „DZIĘKUJEMY ZA WOLNOŚĆ”

Nadawanie Medalu „Dziękujemy za wolność”
jest jedną z najważniejszych inicjatyw Sieci Solidarności. Medal jest symbolicznym wyrazem podziękowania dla możliwie szerokiego kręgu osób, które
po 13 grudnia 1981 r. brały udział w tworzeniu
wolnej, niepodległej, demokratycznej i samorządnej Rzeczpospolitej.
W 2015 roku kontynuowaliśmy tę ideę, podpisując kolejną Umowę z Województwem Małopol-
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PAMIĘĆ o Ludziach Ruchu Solidarność
oraz opozycji regionu Małopolski.
Prowadzona jest Lista Pamięci – polega na aktualizowaniu danych poprzez umieszczenie podstawowe informacji o nieżyjących ludziach Solidarności (imię, nazwisko, data urodzenia i śmierci,
miejsce pochówku). Obecnie Listę prowadzi kol.
Barbara Swałtek.
Na Liście znajduje się 221 nazwisk nieżyjących
koleżanek i kolegów. Lista jest publikowana w biuletynie Sieci, na stronie internetowej oraz na facebooku. Każdego miesiąca a także z okazji bardziej
znaczących rocznic, przypominamy o zmarłych
ludziach Solidarności publikując ich listy, dane
o miejscu pochówku oraz artykuły i wspomnienia.
Przed 1 listopada członkowie Sieci odwiedzili
i zapalili znicze z pamiątkową plakietką „Dziękujemy za wolność” na 150 grobach ludzi Solidarności
i opozycji, których nazwiska znajdują się na Małopolskiej Liście Pamięci Solidarności.
Znicze zapaliliśmy także na grobach bohaterów
narodowych i osób zasłużonych w walce o wolność
i niepodległość. Kol. Basia i Jacek Swałtkowie zapalili znicze także na Powązkach warszawskich. Była
to czwarta Akcja Znicz zorganizowana przez Stowarzyszenie. Koordynował ją kol. Maciej Mach.
3 listopada 2015 r. zebraliśmy się w Kamieniołomie przy kościele św. Józefa w Rynku Podgórskim na czwartych już Zaduszkach Solidarności.

WIĘZI i DIALOG

W minionym roku podejmowaliśmy inicjatywy
integrujące środowisko, ale w obecnych czasach
drastycznych podziałów politycznych zadanie to
jest niezwykle trudne. W tym obszarze naszej działalności można wymienić:
• 32 Pielgrzymka Ludzi Pracy do grobu św. Rafała Kalinowskiego w Czernej w 152 rocznicę Powstania Styczniowego 1863–64 roku, 18 stycznia
2015 r. Po raz drugi Pielgrzymkę organizowało Stowarzyszenie Sieć Solidarności wraz z wieloletnimi
organizatorami z Duszpasterstwa Hutników w Nowej Hucie na czele ze Zbigniewem Ferczykiem.
W uroczystościach udział wzięło ponad 400 osób.
• Dobrze układa się współpraca z Zarządem Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”. Wspólnie

POMOC

Działalność socjalna, pomoc wzajemna, i charytatywna to jeden z pięciu priorytetów strategicznych Sieci Solidarności. Tymi sprawami zajmuje się
Komisja Socjalna.
Obecnie Sieć Solidarności obejmuje opieką stałą 24 osoby oraz czasową 40 osób.
W 2015 roku dostarczyliśmy blisko 390 paczek
żywnościowych koleżankom i kolegom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Obecnie dostarczamy 25 paczek miesięcznie, przed świętami

DOM SOLIDARNOŚCI

Jednym z najważniejszych celów Stowarzyszenia
jest utworzenie „Domu Solidarności”.
• Po poznaniu realnych oczekiwań środowiska,
zmieniliśmy zdecydowanie koncepcję tego „Domu”

Szczególnie wspominaliśmy ludzi opozycji nurtu
niepodległościowego, którzy mieli odwagę marzyć
nie tylko o wolności i demokracji ale także o niepodległości Polski. Sieć Solidarności zaprosiła do
wspólnej organizacji tegorocznych Zaduszek, kolegów z Konfederacji Polski Niepodległej, w imieniu
której słowo wstępne wygłosił kol. Władysław Borowiec. Kol. Jakub Kosiniak prowadził uroczystość,
czytał poezję.

Inne uroczystości Pamięci:

• W dniu 2 kwietnia o 21:37, członkowie i sympatycy Sieci spotkali się „pod oknem papieskim na
Franciszkańskiej” w X. rocznicę śmierci św. Jana
Pawła II.
• 10 kwietnia złożyliśmy wieniec na grobie śp.
Lecha Kaczyńskiego Prezydenta RP oraz jego małżonki Marii, oddając hołd dziewięćdziesięciu sześciu tragicznym ofiarom katastrofy lotniczej pod
Smoleńskiem;
• W 75. rocznicę mordu Katyńskiego spotkaliśmy się przy symbolicznej mogile na cmentarzu
Rakowickim, 9 kwietnia 2015 r.,
• 15 maja na Szewskiej 7, w rocznicę powstania
Studenckiego Komitetu Solidarności grono dawnych działaczy SKS–u, opozycji oraz Solidarności
złożyło kwiaty pod tablicą poświęconą zamordowanemu Stanisławowi Pyjasowi.
• 24 maja uczestniczyliśmy w obchodach IV.
rocznicy śmierci I Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawary,

• Uczciliśmy XV. rocznice śmierci ks. Józefa
Tischnera – delegacja złożyła kwiaty na jego grobie
w Łopusznej,
• 15 września 2015, w 35. rocznicę powstania
Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego
NSZZ w Krakowie, Sieć Solidarności złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą pierwszą siedzibę
w Krakowie przy ul. Karmelickiej 16.
• 13 października uczciliśmy 33. rocznicę śmierci
Bogdana Włosika, składając kwiaty.
• W 26. rocznicę śmierci Mirosława Dzielskiego,
zapaliliśmy znicze na cmentarzu Salwatorskim,
• Po listopadowych zamachach w Paryżu
złożyliśmy kwiaty pod Konsulatem Francuskim
w Krakowie,
• W 185. rocznicę Powstania Listopadowego złożyliśmy kwiaty na kwaterze powstańców na
cmentarzu Rakowickim.
• 13 grudnia uczestniczyliśmy we mszy św.
i uroczystościach pod tablicą ku czci ofiar stanu wojennego przy kościele oo. Jezuitów na ul Kopernika.

POGRZEBY Ludzi Solidarności

Sieć Solidarności uczestniczy oraz stara się pomagać w organizacji pogrzebów ludzi Solidarności.
Składamy także kwiaty z szarfą „Dziękujemy za
Wolność – Sieć Solidarności”. W 2015 roku braliśmy udział w pogrzebach następujących osób:
Andrzeja Kowala, Jacka Skrobotowicza, Jerzego
Uczkiewicza, Józefa Jungiewicza, Hanny Gorazd
Zawiślak, Tomasza Szewczyka.

organizowaliśmy obchody 35. rocznicy podpisania
Porozumień Sierpniowych i powstania „Solidarności”. Inne wspólne działania to projekt Małopolskiego Szlaku Solidarności, konkurs na temat
historii „Solidarności”, wydawnictwa.
• Uczestniczyliśmy w corocznym Spotkaniu
Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu
Wojennego, 4 lipca 2015 w Niepołomicach. Wielu
członków Sieci jest równocześnie członkami tego
Związku.
• Inną formą integracji środowisk solidarnościowo–opozycyjnych w Krakowie i Małopolsce
jest współpraca z Kamieniołomem w kościele św.
Józefa w Rynku Podgórskim i promocja wydarzeń
tam organizowanych przez kol. Zbigniewa Kruk
Strzebońskiego.

• Współpracowaliśmy z Konfederacją Polski
Niepodległej, przygotowując wspólnie Zaduszki, akcję Znicz czy uroczystość wręczenia Medali
„Dziękujemy za wolność”.
• Współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem NZS
80 w sprawie uroczystości wręczenia medali „Dziękujemy za wolność” dla młodzieży opozycyjnej.
• W 2015 r. odbyło się kilka spotkań integracyjnych członków i sympatyków Sieci Solidarności:
Wielkanocne Jajko, Opłatek przed Świętami Bożego Narodzenia, pikniki 5 lipca oraz 10 października
w ogrodzie kol. Barbary i Jacka Swałtków. Obchodziliśmy także 90. urodziny kol. Zbigniewa Ferczyka, w b. Kinie Światowid w Nowej Hucie.

przygotowujemy 70 paczek. Jest to możliwe dzięki
udziałowi w akcjach zbierania żywności organizowanych przez Bank Żywności. Dotychczas zebraliśmy w dziewięciu akcjach około 14,2 ton żywności.
W 2015 roku uczestniczyliśmy w trzech zbiórkach
– każdorazowo ponad 30 osób. Koordynatorem akcji był kol. Piotr Gawlik.
Pomoc indywidualna polega na osobistych kontaktach i wsparciu w różnych problemach życiowych – remontu, naprawy i uzupełnieniu potrzebnego wyposażenia mieszkania, pomoc w dotarciu

do usług i sprzętu medycznego, pomoc prawną.
Udało się pozyskać środki finansowe i deklarację finansowania codziennych obiadów dla pięciu
osób. Działalność tę prowadzi Komisja Socjalna,
w której aktywną rolę pełnią kol. Lesław Chruścik
i Wiesława Ciesielska.
Odszkodowania. Oddzielną kategorią jest
pomoc prawna, w szczególności w uzyskaniu odszkodowań za represje, więzienia, internowania,
uszczerbek na zdrowiu itp. Sprawy te prowadzi
mec. Piotr Mazur.

i sprawdziliśmy możliwości pozyskania środków finansowych na realizację tego celu.
• W celu pozyskania organizacji pożytku publicznego nawiązaliśmy ścisłą współpracę z Fundacją FROGOS, która w ubiegłym roku zmieniła
swój statut i nazwę na Fundacja Społeczno Gospo-

darcza „Sieć Solidarności”. W jej władzach zasiadają przedstawiciele naszego Stowarzyszenia.
• Rozpoczęliśmy rozmowy z Prezydentem m.
Krakowa w kwestii pozyskania nieruchomości na
nasze potrzeby.
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WSPÓŁPRACA
• Sieć Solidarności ma poprawne stosunki
z przedstawicielami władz rządowych i samorządowych. Dobrze układają się relacje z władzami Województwa Małopolskiego – z Marszałkiem, Zarządem Województwa jak i Sejmikiem Małopolskim.
Jesteśmy także wspierani w inicjatywie Medalu
„Dziękujemy za wolność”.
• Pozytywne relacje z Prezydentem m. Krakowa
i jego urzędem umożliwiają współpracę w projekcie
„Domu Solidarności”. Stowarzyszenie bierze udział
we wspólnych działaniach organizacji pozarządowych w Krakowie (tworzenie Centrum Obywatelskiego, inkubatora 50plus).
• Duże wsparcie uzyskaliśmy z Nowohuckiego Centrum Kultury. Wymienić tutaj trzeba
przede wszystkim organizację koncertu plenerowego z okazji 35. rocznicy „Solidarności” ale także

EDUKACJA

Celem Stowarzyszenia jest kultywowanie idei,
wartości i tradycji ruchu Solidarność, wyrosłego
na gruncie porozumień sierpniowych 1980 roku.
W 2015 roku kontynuowaliśmy projekty, rozpoczęte już wcześniej, doszły także nowe pomysły:

Wydawnictwa Sieci Solidarności

• W ramach tej działalności wydawniczej wydaliśmy dotychczas pięć Zeszytów Historycznych
Sieci Solidarności:
o Zeszyt nr. 1: Duszpasterstwo Hutników
o Zeszyt nr. 2: Ludzie 4 czerwca
o Zeszyt nr. 3: Nowohucka Solidarność. Polski
fenomen lat osiemdziesiątych
o Zeszyt nr. 4: Niech Prawo zawsze prawo znaczy wraz z płytą CD z filmem „Czas próby”
o Zeszyt nr. 5: Budowanie samorządu Krakowa
Zespól Redakcyjny stanowią: Maciej Mach,
Edward E. Nowak, Adam Roliński, Andrzej Stawiarski. Zeszyty Sieci mają wspólną formę graficzną projektowaną przez Jacka M. Stokłosę. Głównymi autorami zeszytów byli Andrzej Malik, Paweł
Stachnik, Adam Gliksman oraz Janusz Baster.
Objętość zeszytu to około 60 stron, w tym zdjęcia (czarno–białe). Ukazują się one w nakładzie
500 egzemplarzy, są dystrybuowane do ponad 70
bibliotek w województwie, w tym szkolnych.
• SSS wraz z ZRM „Solidarność” przy wsparciu
finansowym Województwa Małopolskiego wydało
publikację pt. „Razem możemy więcej” opisującą
historię 35. lecia Solidarności w regionie Małopolska, w dwóch wersjach językowych: angielskiej
i francuskiej. Autorem publikacji jest kol. Adam
Gliksman.
• Sieć Solidarności współorganizowała seminarium „W 25.lecie powołania rządu Tadeusza

DEBATY SOLIDARNOŚCI
– współpraca z muzeum PRL-u

W 2015 roku w Muzeum PRLu prowadziliśmy
cykl debat publicznych o ideałach i wartościach
Solidarności, takich jak wolność, demokracja, sprawiedliwość, moralność, bezpieczeństwo, uczciwość,
praca, prawa człowieka.

włączenie się w promocję książki Edwarda E.
Nowaka pt. „Moja Solidarność”.
• Współpraca naszego Stowarzyszenia z Wojewodą Małopolskim niestety nie jest zadowalająca.
W mijającym okresie Sieć przedstawiła wiele inicjatyw i projektów, ale nasze projekty pozostały bez
odpowiedzi.
• Stowarzyszenie współpracuje także z Instytutem Pamięci Narodowej. Dotyczy to głównie
wspólnej organizacji Koncertu Wolności i Solidarności w przeddzień rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Zrealizowaliśmy dwa takie
koncerty, liczymy na kolejny w 2016 r. Dyrektor
IPN o. Kraków zasiada w Kapitule Medalu „Dziękujemy za wolność”. Sieć Solidarności podpisała
także porozumienie o współpracy z dyrektorem
IPN o. Kraków.
Stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działalności legislacyjnej dotyczącej spraw naszego środowiska:

• „Ustawa o pomocy działaczom opozycji
demokratycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych” została uchwalona 20 marca
2015. Przyjęte tam rozwiązania nie są zadowalające
i nie obejmują postulatów i wniosków przez nas
formułowanych, niemniej jednak Sieć działa w ramach ustawy. Zgłosiliśmy Jana Ciesielskiego jako
naszego kandydata do rady wojewódzkiej, która ma
być powołana w wyniku tej ustawy. Będziemy także
występować z projektem jej nowelizacji.
• Ustawa o Krzyżu Wolności i Solidarności,
w której postulowaliśmy uchylenie zasad procedencji przy nadawaniu Krzyża Wolności i Solidarności
oraz możliwość nadawania go pośmiertnie została
znowelizowana. Stanowisko Sieci w tej sprawie reprezentowane było przez senatora Bogdana Klicha
i posła Józefa Lassotę, który składał interpelację poselską. Prezydent w listopadzie podpisał nowelizację
ustawy.

Mazowieckiego” w Polskiej Akademii Umiejętności. Została wydana publikacja zawierająca referaty
z seminarium pt. „Transformacja 1989”.
• Sieć Solidarności we współpracy z ZRM „Solidarność” wydała album „Zapis zdarzeń. Przemiany
społeczne, polityczne i kulturowe w latach 1980 –
1989 w obiektywach fotografików krakowskich”
zawierające 350 unikalnych zdjęć.
• SSS uczestniczyła w promocji książki „Moja
Solidarność. Lata 1980 – 1981 w Nowej Hucie”
autorstwa Edwarda E. Nowaka. Dochód z jej sprzedaży jest przeznaczony na cele statutowe Stowarzyszenia.

Film dokumentalny STRAJK NA ZGNIATACZU uzyskał nagrodę GRAND PRIX na Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Dokumentalnych
„Radom 76”.

Filmy Sieci Solidarności

Stowarzyszenie Sieć Solidarności jest w chwili
obecnej producentem lub współproducentem pięciu filmów dokumentalnych:
• „Strajk na Zgniataczu” reż. Jerzy Ridan; prod.
SSS wraz z Komisją Robotniczą Hutników oraz Zarządem Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”;
• „Czas próby” – adwokaci krakowscy – obrońcy w procesach politycznych w latach 1980–1989 –
reż. Andrzej Lelito, zdjęcia Piotr Augustynek; prod.
SSS oraz Naczelna Rada Adwokacka;
• „Krakowska Solidarność. Geneza” reż. Miłosza
Horodyskiego, prod.: SSS oraz TVP Kraków
• „Od Solidarności do samorządności” – reż.
Miłosza Horodyskiego; prod. SSS
• „Ciężarówki nadziei” reż Piotra Augustynka;
prod. SSS oraz Apia film
Dwa filmy (Ciężarówki nadziei” oraz „Od Solidarności do samorządności”) zrealizowaliśmy w ramach programu „Filmoteka Małopolska”.
W dotychczasowych produkcjach SSS, zespół
merytoryczny stanowili: Stanisław Handzlik, Maciej
Mach, Edward E. Nowak, Kazimierz Barczyk.
• Pierwszą debatę 26 lutego o źródłach powstania Solidarności poprzedziła premiera filmu
„Krakowska Solidarność. Geneza” w reż. Miłosza
Horodyskiego. W debacie uczestniczyło około 120
osób, przedstawicieli różnych pokoleń solidarnościowo-opozycyjnych, oraz współczesnej młodzieży.
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Lekcje historii

• W Muzeum PRLu w Nowej Hucie (na mocy
porozumienia z Muzeum Historycznym m. Krakowa) Sieć Solidarności zorganizowała wystawę „Solidarni w drodze do wolności”. Do czerwca 2015 r.
funkcjonowała ona w byłej kaplicy na os. Szklane
Domy. Wystawa pokazuje historię Solidarności
Nowohuckiej. Była oglądana średnio przez 400
osób miesięcznie.
Wystawa doskonale sprawdza się jako tło lekcji o historii Solidarności. Prowadzili je m.in.
Stanisław Handzlik, Maciej Mach, Jan Ciesielski,
Edward E. Nowak.
• Lekcje historii Solidarności prowadził także
kol. Edward E. Nowak, 2 grudnia w V Liceum
Ogólnokształcącym, 7 grudnia w IX LO w Krakowie oraz we Wrocławiu na Uniwersytecie Dzieci,
14 lutego 2015 r.
• Ciekawym przedsięwzięciem było uczestnictwo w międzynarodowym projekcie dla młodych
ludzi z 4 krajów: Polski, Słowacji, Niemiec oraz
Rumunii o tematyce roku 1989 r. – „1989: Fall of
Communism in Easter Europe, Develompent of
the strategic game for the young Europeans, którego celem było zachęcenie młodych do poznawania
najnowszej historii Europy Środkowo-Wschodniej.
Temat wydarzenia „Polski zryw ku wolności – Upadek komunizmu. Od Okrągłego Stołu po wybory
parlamentarne w czerwcu 1989”. W dniu 18 kwietnia w II w seminarium uczestniczyli Edward E. Nowak wraz z Grzegorzem Surdym.

• Jacy są młodzi ludzie ? Buntownicy, reformatorzy, a może bierni uczestnicy życia społecznego
? Czy obecnie możemy mówić o buncie młodzieży? To był główne pytania debaty „Bunt”, 26
marca. Przed dyskusją odbyła się projekcja filmu
Jerzego Ridana „Bunt na zgniataczu”, opowiadającego o strajku pracowników Huty im. Lenina.

• Kolejna debata „Społeczeństwo obywatelskie”, 23 kwietnia. Główne role grali paneliści:
– Jerzy Surdykowski – publicysta, dziennikarz, pisarz, dyplomata, działacz opozycji demokratycznej
w okresie PRL-u, Janusz Baster – w czasach PRL-u
działacz opozycji demokratycznej, potem m.in.
dyrektor Instytutu Rozwoju Państwa Obywatelskiego w Warszawie, Cecylia Malik – zaangażowana
społecznie krakowska artystka, która zainicjowała
m.in. modraszkowy protest w obronie Zakrzówka oraz Jagoda Komusińska – Warsztat Innowacji
Społecznych.

• Debata o związkach zawodowych, 28.05.2015 r.
Udział w niej wzięli związkowcy sprzed ponad
trzydziestu lat: Mieczysław Gil – przewodniczący
hutniczej Solidarności oraz szef regionu Małopolska i Adam Kramarczyk członek ówczesnych władz
regionalnych tzw. MKZ–tu. Obecnie działających
związkowców reprezentowali: Wojciech Grzeszek
– przewodniczący zarządu regionalnego Solidarności Małopolskiego, Anna Nowak – przewodnicząca tychże związków w Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) oraz Agnieszka
Tyman reprezentująca ciekawą, nową inicjatywę
związkową – OZZ Inicjatywa Pracownicza.

• Na pytanie, czy mamy do czynienia w Polsce
ze śmiercią inteligencji, próbowali odpowiedzieć
Andrzej Celiński – socjolog, były działacz Solidarności, opozycjonista, parlamentarzysta, minister
kultury w rządzie L. Millera, obecnie przewodniczący Partii Demokratycznej oraz dwaj młodzi intelektualiści: Błażej Strzelczyk – dziennikarz działu
„Wiara i Internet” Tygodnika Powszechnego, Karol
Kleczka – Doktorant w Instytucie Filozofii UJ, redaktor kwartalnika „Pressja” oraz inni uczestnicy
debaty 25 czerwca. Merytorycznie debaty przygotowywali: Edward E. Nowak i Piotr Gawlik,
a prowadzili studenci, m.in. Błażej Klag, Wojciech
Kowalski. Mateusz Walczyk.

MAŁOPOLSKI SZLAK SOLIDARNOŚCI

prowadzono fan–page na profilu facebookowym
Sieci Solidarności. Na szlakach organizowane są
spacery Szlakiem Solidarności, np. 22 maja 2015 r.
w Krakowie oraz w Wadowicach.
• Małopolskie Kuratorium Oświaty we współpracy z SSS oraz Regionem Małopolskim NSZZ
„Solidarność” zorganizowało II edycję konkursu
na najlepszą prezentację audiowizualną pt. „Historia Solidarności” dla uczniów szkół gimnazjalnych
i ponad gimnazjalnych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015.
• W ramach projektu „Szlakiem Małopolskiej
Solidarności” zorganizowano również konkurs dla

nauczycieli na scenariusz zajęć terenowych z wykorzystaniem Szlaku i Festiwal Pieśni Patriotycznej
„Powstań Polsko”.
• Całość projektu podsumowano 15 czerwca
w Wadowickim Centrum Kultury na spotkaniu
z nauczycielami oraz uczniami. Wręczono nagrody
i dyplomy laureatom konkursów. Nagrody ufundowali i wręczali: Pani Poseł Beata Szydło, honorowy
patron Konkursu, Kurator Małopolski – Aleksander Palczewski, Starosta Wadowicki – Bartosz Kaliński, Wojciech Grzeszek – Przewodniczący Małopolskiej „Solidarności” oraz Edward E. Nowak
– Prezes Sieci Solidarności.

BIBLIOTEKA SIECI SOLIDARNOŚCI

cyjnego NSZZ „Solidarność” w Brukseli – 42 szt.),
• kartki świąteczne – 126 szt.
• kalendarze formatu A3 – 46 szt.
• kalendarze formatów mniejszych 48 szt.
• wpinki (odznaki) – 126 szt.
• całostki filatelistyczne (koperty lub kartki okolicznościowe ze znaczkami) – 30 szt.
• znaczki – 1575 pozycji skatalogowanych
• plakaty i ulotki
Szczególną pozycję stanowi dokumentacja fo-

tograficzna przekazana w formie negatywów przez
Waldemara Czyża, które zostały zeskanowane przez
Jacka Stokłosę. Opisy poszczególnych negatywów
w oparciu o materiały i notatki autora wykonała
Krystyna Starzyńska.
Książki II obiegu oraz bibuła są skatalogowane
w formie elektronicznej. Książki zaopatrzone są
w znaki własnościowe (exlibrisy) Biblioteki Historycznej Stowarzyszenia, zaprojektowane przez Jacka
Stokłosę.

INNE INICJATYWY

Barczyk, Jan Ciesielski, Jan Leszek Franczyk, Maria
Grčar, Zdzisław Szczur. Prezes IPN wraz z Markiem
Lasota, Jackiem Swałtkiem i Edwardem E. Nowakiem pojechali do szpitala, gdzie wręczyli Krzyż
Wolności i Solidarności kol. Wiesławowi Mazurkiewiczowi.

cjatywie Stowarzyszenie pozyskało 2200 zł. od 27
osób. Fundacja FROGOS przekazała te pieniądze
na konto SSS.

• 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 2015 roku kontynuowaliśmy ten
projekt. Obecnie mamy zidentyfikowane około
300 obiektów związanych z historią „Solidarności” w kilkunastu powiatach i miejscowościach.
Każda trasa posiada folder (nakład od kilkuset do
tysiąca egz.), uruchomiono także stronę internetową poświęconą Małopolski Szalki Solidarności –
http://www.solidarnosc.krakow.pl/mss/index.html;

Z inicjatywy Jacka Swałtka zaczęła powstawać
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; do tej kategorii włączono, pozyskane czasopisma emigracyjne (w tym Kulturę 354 szt. oraz rzadki tygodnik Biura Koordyna-

Sieć Solidarności uczestniczyła w różnych
przedsięwzięciach których temat odnosi się do Solidarności, jej ideałów, historii, tradycji:
• Projekt KINO WOLNOŚĆ, zakończył się 29
stycznia br. w byłym kinie „Światowid”. .
• 2 lutego, w rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) w Armię Krajową (AK)
Duszpasterstwo Hutników we współpracy z SSS
zorganizowało spotkanie z udziałem Zbigniewa
Ferczyka.
• ŚWIĘTO MAŁOPOLSKI –10 czerwca na
Zamku w Niepołomicach Stanisław Handzlik –
działacz Solidarności, członek SSS, wyróżniony został Brązowym Medalem za Zasługi dla Województwa Małopolskiego.
• Otwarcie wystawy o narodzinach Solidarności
w środowisku akademickim w dn. 29.10.2015 r.
• W dniu 10 Listopada w przeddzień Święta
Niepodległości Prezes IPN Łukasz Kamiński wręczył Krzyże Wolności i Solidarności m.in. członkom Sieci Solidarności. Otrzymali je: Kazimierz

BIZNES SPOŁECZNY

Realizowaliśmy następując projekty:
• Karty Paliwowe ORLEN. Uruchomiliśmy
możliwość otrzymania karty paliwowej zapewniającej rabat dla naszych członków i sympatyków.
Wysokość rabatu to 8 gr./1 litr paliwa oraz 1 gr.
na cele SSS. Przekazaliśmy 793 kart (stan na dn .
31.12.2015 r.). Wpływy uzyskane z tej inicjatywy wynoszą 2161,39 zł. za okres 01.01.2015 r.–
31.12.2015 r. i zostały przekazane na konto SSS,
zasilając Fundusz Socjalny.
• Odpis 1 %. Z fundacją FROGOS uzgodniliśmy przekazywanie 1 % podatku PIT na cele naszego Stowarzyszenia, wobec braku przez nas statusu
organizacji pożytku publicznego. Dzięki tej ini-
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INFORMACJA i PROMOCJA.

Działalność informacyjną Sieci Solidarności
koordynuje kol. Jacek Swałtek a prowadzona jest
w następujących formach:
• Biuletyn SSS. To podstawowy środek prezentacji naszej działalności.
Redaktorem Naczelnym jest Krystyna Ryczaj
Marchewczyk a zespól redakcyjny stanowią: Andrzej Łaptaś, Maciej Mach, Dorota Stec Fus, Jacek
M. Stokłosa, Barbara i Jacek Swałtek,
• Strona www.sss.net.pl
Firma ESC – Roberta Kubicza opracowała
i udostępniła Stowarzyszeniu stronę internetową,
która ruszyła pod koniec 2012 r. Obecnie stroną
administruje kol. Andrzej Łaptaś, ikonografią zajmuje się kol. Jacek Boroń.
• Facebook. Profil Sieci Solidarności prowadzi
Edward E. Nowak.

