SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
„SIEĆ SOLIDARNOŚCI”
OD 1 STYCZNIA DO 20 GRUDNIA 2014 ROKU (SKRÓT)

S P R AW O Z D A N I E
Stowarzyszenie Sieć Solidarności rozpoczęło działalność ponad dwa lata temu i w krótkim czasie stało się znaną i rozpoznawalną organizacją obywatelską
w Krakowie i Małopolsce, a nawet w kraju. W 2014 r. Stowarzyszenie otrzymało nagrodę od Korporacji Samorządowej Józefa Dietla - Dyplom Honorowy
Nagrody im. J. Dietla w kategorii organizacje pozarządowe. Członkowie SSS zostali wyróżnieni Złotymi Krzyżami Małopolski, Medalami Honoris Gratia,
tytułem Świadka Historii, dyplomami od Senatu RP.

1. Członkowie i organizacja
Stowarzyszenie liczy 119 członków (stan przed
Walnym Zgromadzeniem 20.12.2014). Zarząd
odbył 10 posiedzeń, odbywały się liczne spotkania
komisji oraz zespołów doraźnych. W siedzibie Stowarzyszenia pełnione były stałe dyżury.
Zarząd działał w następującym składzie:
Edward E. Nowak, prezes - ogólny nadzór i kierowanie Stowarzyszeniem, reprezentowanie SSS na
zewnątrz,
Maciej Mach, wiceprezes - sprawy organizacyjne, organizacja kontaktów wewnętrznych, funkcjonowanie komisji oraz przygotowanie uroczystości,
w których SSS bierze udział, udzielanie pomocy
prawnej,
Barbara Swałtek, skarbnik - prowadzenie spraw
finansowych, majątkowych, fundraising, sprawowanie nadzoru nad księgowością SSS.

2. Solidarność

Członkowie Zarządu
Piotr Fugiel odpowiedzialny za działalność socjalną i charytatywną oraz organizację i współpracę
z wolontariatem,
Józef Lassota odpowiedzialny za sprawy współpracy z administracją rządową i samorządową oraz
z organizacjami, instytucjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach,
Robert Kubicz odpowiedzialny za działalność
gospodarczą oraz wsparcie informatyczne SSS,
Andrzej Stawiarski odpowiedzialny za sprawy informacji, dokumentacji historycznej, upowszechnianie wiedzy o Ludziach i Ruchu Solidarność oraz edukacji.
Pełnomocnicy Zarządu
Adam Gliksman, przewodniczący Komisji ds.
dokumentacji historycznej – upowszechnianie
wiedzy o Ludziach i Ruchu Solidarność, edukacja;

Marian Banaś, przewodniczący Komisji ds.
współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach. Złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji a następnie
z członkostwa w SSS,
Piotr Kalisz, administrator Internetu (złożył rezygnację). Obecnie funkcję tę pełnią Andrzej Łaptaś oraz Jacek Boroń (zdjęcia, filmy).
Komisja Rewizyjna
Julian Baczyński, przewodniczący
(zmarł 22.09.2014),
Zbigniew Przygoda, wiceprzewodniczący,
Józef Ratajczak, członek.
Sąd Koleżeński
mec. Krzysztof Bachmiński, przewodniczący,
Krystyna Starzyńska, wiceprzewodnicząca,
Zbigniew Ferczyk, członek

Sieć Solidarności kultywuje ideały i wartości
Ruchu Społecznego Solidarność, m.in. poprzez
wspólne występowanie podczas uroczystości państwowych i samorządowych, jak 3 Maja, 11 Listopada oraz szczególnie 31 Sierpnia – Dzień Wolności i Solidarności, główne święto Stowarzyszenia.
Członkowie Sieci składali kwiaty w miejscach
upamiętniających dane święto oraz uczestniczyli
w uroczystych obchodach. Z okazji świąt narodowych Stowarzyszenie wykonało i rozdawało okolicznościowe nalepki.

Obchody Dnia Wolności i Solidarności miały
w 2014 r. szczególnie uroczysty przebieg. 29 sierpnia, z okazji 34. rocznicy podpisania Porozumień
Sierpniowych w krakowskiej Filharmonii odbyła się
uroczystość wręczenia medali „Dziękujemy za wolność”. Koncert prowadziła Lidia Jazgar i Edward
E. Nowak. Przemawiali przewodniczący Sejmiku
Małopolskiego Kazimierz Barczyk, przewodniczący
Zarządu Regionu Małopolska „S” Wojciech Grzeszek i dyrektor IPN w Krakowie Marek Lasota.
Stowarzyszenie pamięta także o ważnych wyda-

rzeniach najnowszej historii, które miały miejsce
w Nowej Hucie. W przeddzień 31 sierpnia złożyliśmy kwiaty pod tablicą na Bramie Głównej Huty
Sendzimira (dawniej HiL) upamiętniającą „Naszą
drogę do wolności” oraz pod pomnikiem Solidarności na Placu Centralnym w Nowej Hucie.
19 września spotkaliśmy się pod tablicą na os.
Centrum „B”, poświęconą utworzeniu Tajnej Komisji Robotniczej Hutników. W imieniu SSS głos
zabrał lider TKRH kol. Maciej Mach.

3. Obchody 25. rocznicy wyborów
do Sejmu i Senatu RP w 1989 roku

Najważniejszym wydarzeniem w działalności
Sieci Solidarności w 2014 roku, były obchody 25.
rocznicy wyborów do Sejmu i Senatu 1989 roku.

Kompleksowy program przygotowany przez SSS
stał się w całości oficjalnym programem obchodów
rocznicy w Małopolsce.

• Wizyta prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego

Komorowskiego autor jej scenariusza - Jacek Maria Stokłosa. Podczas spotkania z osobami zaangażowanymi w organizację wyborów w 1989 roku
wręczone zostały odznaczenia państwowe. Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali Adam Szostkiewicz – rzecznik prasowy
MKO 1989 oraz Ireneusz Serwan członek MKO,
natomiast Krzyżem Kawalerskim Orderu Maria
Osterwa-Czekaj odpowiadająca podczas wyborów
1989 za promocję oraz członkowie MKO: Krzysztof Görlich, Andrzej Karocki, Tadeusz Skiba.
Źródłem wzruszenia jest to, że mogę być dzisiaj razem z państwem w Nowej Hucie, która sama w sobie
jest symbolem - i złego okresu budowania przeciw tradycji narodowej, przeciw wartościom, które tworzyły
naród - ale jest także symbolem zwycięstwa trudnej
walki. Na końcu okazało się, że to co było budowane przeciw wartościom polskim, okazało się źródłem

zwycięstwa i sukcesu, obróciło się na dobre – mówił
do zebranych prezydent Komorowski.
Po raz pierwszy zostały wręczone Medale „Dziękujemy za wolność”. W imieniu Kapituły Medalu
jej członkowie Edward Nowak oraz Marek Sowa
wręczyli jeden z pierwszych medali Prezydentowi
RP Bronisławowi Komorowskiemu. Medale I edycji przyznano 28 osobom: Prezydentom Polski: Lechowi Wałęsie, śp. Lechowi Kaczyńskiemu i Bronisławowi Komorowskiemu, prezydentowi Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej Ronaldowi Reaganowi oraz posłom i senatorom z Regionu Małopolski, wybranym z list Komitetu Obywatelskiego.
Dzięki wzorowej współpracy z Nowohuckim
Centrum Kultury, na którego terenach odbywała
się uroczystość, miała ona godną oprawę i rangę.

Prezydent Bronisław Komorowski odwiedził
Nową Hutę 8 czerwca 2014 r. Wspólnie z marszałkiem Markiem Sową, wojewodą Jerzym Millerem
i prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim
zasadzili „Dąb Wolności” dla uczczenia 25-lecia
Wolności Polski i złożyli kwiaty pod pomnikiem
Solidarności. Prezydent zatrzymał się przy replice
kiosku informacyjnego jaki 25 lat temu postawił
na Rynku Głównym Wojciech Słaboń z przyjaciółmi. Z zainteresowaniem oglądał plakaty, znaczki
poczty Nowa Huta, książki i „bibułę” – od Barbary Swałtek otrzymał kilka oryginalnych pamiątek
z 1989 roku. Po wystawie fotograficznej „Ludzie
4 czerwca”, na której pokazano prawie 250 zdjęć
krakowskich fotografów, oprowadzał Bronisława
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• Małopolskie spotkania
LUDZI 4 CZERWCA 1989

9 lutego w kościele oo. Dominikanów. W rocznicę pierwszego jawnego spotkania organizacyjnego
Regionalnego Komitetu Solidarności (28.01.1989)
o. A. Kłoczowski odprawił mszę św. w intencji zmarłych, zaangażowanych w wybory czerwcowe ’89. Po
mszy św. spotkanie b. działaczy MKO „S” poprowadził w Kapitularzu prof. Zygmunt Kolenda.

• Sesje naukowe zorganizowane
przez Polską Akademię Umiejętności

6 kwietnia w kościele oo. Bernardynów. W 25
lecie powołania Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego (10.04.1989), odprawiona została msza św.,
po której w auli św. Szymona spotkali się działacze
MKO. Dyskusję „Program MKO – 25 lat później”
prowadził prof. Andrzej Zoll.
4 czerwca. Pochód rektorów krakowskich uczelni wraz z młodzieżą oraz orkiestrą AGH przeszedł
z Collegium Maius na Rynek Główny, następnie na

ul. Sienną 5, gdzie w siedzibie Klubu Inteligencji
Katolickiej działał Małopolski Komitet Obywatelski. Na kamienicy prof. Zygmunt Kolenda odsłonił
tablicę pamiątkową projektu prof. Stefana Dousy.
5 – 8 czerwca. Marszałek Województwa Małopolskiego z okazji Święta Małopolski zorganizował cykl koncertów pod hasłem „Dziękujemy za
wolność” w Operze Krakowskiej, w Chrzanowie,
Nowym Sączu, Tarnowie i Nowym Targu.

w mediach zagranicznych: K.Bobiński, E. Overbeek,
P. Johansson, G. Lesser, M. Sibierski. Prowadzenie:
Adam Szostkiewicz i Katarzyna Kolenda Zaleska.
30 maja. „Czerwiec 89”, Analiza aspektów: historycznego, socjologicznego, prawnego. Uczestnicy:
profesorowie A.Friszke, A. Paczkowski, A. Zoll, J. Stę-

pień. Prowadzenie prezes PAU prof. Andrzej Białas.
13 września. „Transformacja ekonomiczna 89 w 25 rocznicę powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego”. W debacie uczestniczył prof. L. Balcerowicz.
Prowadzenie prezes PAU – prof. A. Białas.

1 czerwca. „Solidarni w drodze do wolności” pokazująca wydarzenia, jakie doprowadziły nasz kraj do
wyborów parlamentarnych 1989 roku, była kaplica
na os. Szklane Domy w Nowej Hucie.
8 czerwca. Wystawa „Ludzie 4 czerwca”, złożona

z trzech ekspozycji: pierwsza była reportażem fotograficznym z przygotowań do wyborów, druga ukazywała ulice, sytuacje codzienne, walkę wyborczą na
murach, plakaty, itp., trzecia – spotkania wyborcze
kandydatów. Pokazano niemal 250 fotogramów.

zbawione możliwości wykonywania zawodu, zostały relegowane z uczelni lub szkoły, były objęte
zakazem publikacji przez cenzurę, brały udział we
wspieraniu kandydatów do Sejmu i Senatu poza
kandydatami tzw. Krajowej Listy Wyborczej albo
udzielały ww. osobom i organizacjom wsparcia
w takich działaniach. Medal będzie przyznawany
także osobom już nie żyjącym.
Poza Medalem (z miniaturą na klapę marynarki) ustanowiono Plakietę nagrobną, którą można
umieszczać, za zgodą rodziny, na nagrobku. Autorem projektu jest Jacek Maria Stokłosa © Stowarzyszenie Sieć Solidarności.
Wręczenie Medalu odbywa się w uroczystej formie, podczas świąt państwowych i samorządowych,
rocznic oraz innych wydarzeń ważnych dla państwa

lub samorządu terytorialnego Województwa Małopolskiego.
Pierwsza edycja Medalu wręczona została na
spotkaniu z prezydentem Bronisławem Komorowskim 8 czerwca w Nowej Hucie. Druga w przeddzień Święta Wolności i Solidarności w Filharmonii
Krakowskiej w dniu 29 sierpnia 2014 r. Trzecia była
związana z Dniem Niepodległości Rzeczypospolitej
Polskiej i wręczana 10 listopada w sali obrad Rady
m. Krakowa. 21 listopada podczas Walnego Zgromadzenia Naczelnej Rady Adwokackiej medale
otrzymali prawnicy, adwokaci – obrońcy w procesach politycznych po 13 grudnia 1981 roku. Dotychczas Medale „Dziękujemy za wolność” Kapituła przyznała 147 osobom. Trzy osoby odmówiły
przyjęcia Medalu.

5. Pamięć o Ludziach Ruchu Solidarność
oraz opozycji z Małopolski

i Piotr Hlebowicz z pomocą innych osób. Znajduje
się na niej 207 nazwisk. Jest publikowana w biuletynie Sieci Solidarności, na stronie internetowej
oraz na facebooku.
• Przed Dniem Wszystkich Świętych członkowie Sieci zapalili znicze z pamiątkową plakietką
„Dziękujemy za wolność” ma niemal 200 grobach

ludzi Solidarności i opozycji.
• III Zaduszki Solidarności odbyły się 7 listopada w Kamieniołomie, przy kościele św. Józefa
w Rynku Podgórskim. Poświęcone były głównie
pamięci osób zmarłych w ostatnim okresie. W ceremonii uczestniczył ksiądz infułat Franciszek Kołacz.

Inne uroczystości Pamięci

• Koncert NON OMNIS MORIAR. 4 września
w kościele na os. Kalinowym w Nowej Hucie wykonano Requiem d-moll Wolfganga Amadeusza
Mozarta w hołdzie śp. Januszowi Kurtyce, śp. Tadeuszowi Stasielakowi wiceprzewodniczącemu KRH
NSZZ „Solidarność”, kombatantom i niepodległościowcom. Dyrygował Janusz Wierzgacz, wystąpił
chór i orkiestra PASSIONART oraz soliści. Gospodarzami koncertu byli ks. kanonik Adam Podbiera
oraz prezes Passionart Mateusz Prendota. Stowarzyszenie Sieć Solidarności było jednym z partnerów
tego wydarzenia.
• XXX rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.
Z inicjatywy Duszpasterstwa Hutników oraz Sieci

księża nowohuccy celebrowali mszę św. w intencji
kanonizacji bł. ks. Jerzego - Patrona Solidarności.
Podczas uroczystości o. Niward odebrał Medal
„Dziękujemy za wolność”. Podczas spotkania Jacek
Smagowicz i Grzegorz Kowalski wspominali ks.
Jerzego, Jego wizyty w Mistrzejowicach oraz mówili
o Jego przesłaniu.
• 13 grudnia Stowarzyszenie włączyło się w obchody organizowane przez NSZZ „Solidarność”
Akademii Medycznej i Państwowego Szpitala Klinicznego (obecnie Szpitala Uniwersyteckiego).
Odbyła się msza św. i uroczystości pod tablicą upamiętniającą ofiary stanu wojennego przy kościele
oo. Jezuitów przy ul Kopernika.

Szendera (26.10.14), Tadeusz Stasielak (07.10.14),
Stanisław Palczewski (30.09.14), Julian Baczyński
(22.09.14), Liliana Mienicka-Kowalik (22.07.14),
Roman Laskowski (21.06.14), Zofia Skowrońska
(06.05.14), Andrzej Narecki (15.04.14), Jerzy Hlebo-

wicz (16.03.14), Halina Kutyba (02.03.14), Bożena
Huget (24.02.14), Barbara Niemiec (08.01.14), Jan
Pacula (02.12.13), Stanisław Czarnecki (27.11.13),
Julian Włosik (21.11.13), ks. Kazimierz Puchała
(18.11.13).

24 maja. Debata „Nasze 25-lecie - Blaski i cienie
oczami korespondentów prasy zagranicznej” z udziałem dziennikarzy relacjonujących wydarzenia 1989

• Wystawy „Dziękujemy za Wolność”
27 maja – 11 czerwca. „Wybory 1989 – skreślenie systemu”, Plac Szczepański. Zorganizowana
przez Archiwum Narodowe w Krakowie przy współudziale Urzędu m. Krakowa.

4. Medal „Dziękujemy za Wolność”

„Jedną z najważniejszych inicjatyw Sieci Solidarności, inspirowaną 25. rocznicą wolności, jest
ustanowienie Medalu „Dziękujemy za wolność”.
Przyznawany jest osobom, które działały
w strukturach konspiracyjnych NSZZ „Solidarność” pracowniczych lub rolniczych, innych partii
i organizacji opozycyjnych, młodzieżowych, studenckich, organizowały niezależną kulturę, edukację, wydawały pisma podziemne, ukrywały się, były
poszukiwane listami gończymi za czyny związane
z prowadzoną działalnością opozycyjną, były więźniami politycznymi, były internowane, powołane
do specjalnych obozów wojskowych, brały udział
w wystąpieniach wolnościowych, były inwigilowane przez organa bezpieczeństwa państwa, po-

• Lista pamięci. Na liście umieszczone są podstawowe dane o nieżyjących ludziach Solidarności:
imię, nazwisko, data urodzenia i śmierci, miejsce
pochówku. Listę prowadzą Kazimierz Kubrak

• Hołd pamięci księżom Adolfowi Chojnackiemu

i Kazimierzowi Jancarzowi. 22 marca kilkadziesiąt
osób z różnych z różnych środowisk politycznych
spotkało się w Juszczynie przy grobie księdza Adolfa
Chojnackiego. Na cmentarzu w Makowie Podhalańskim, zapaliliśmy znicz na grobie księdza Kazimierza
Jancarza.
• 32. rocznica tragicznej śmierci Bogdana Włosika. 13 października po mszy św. Fatimskiej w kościele
Arka Pana w Nowej Hucie, wzięliśmy udział w uroczystości poświęconej pamięci Bogdana Włosika.
Złożyliśmy kwiaty z szarfą „Dziękujemy za wolność”.

Pogrzeby Ludzi Solidarności
Sieć uczestniczy, a niekiedy pomaga, w organizacji
pogrzebów ludzi Solidarności. Zawsze składamy
kwiaty z szarfą „Dziękujemy za Wolność – Sieć
Solidarności”. W ostatnim okresie zmarli: Stanisław
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6. Więzi i dialog

pierwszy pielgrzymkę organizowało Stowarzyszenie
Sieć Solidarności wraz z wieloletnimi organizatorami z Duszpasterstwa Hutników oraz KRH. Udział
wzięło ponad 300 osób, mszę św. celebrował o. Nikodem – przeor Karmelitów Bosych z Czernej oraz
ks. Tadeusz Isakowicz Zaleski.
• W 150 rocznicę stracenia Romualda Traugutta,
dyktatora Powstania Styczniowego oraz innych
członków Rządu Narodowego, Sieć złożyła wieniec
pod tablicą przy ul. Pijarskiej w Krakowie, poświęconą ich bohaterskiej śmierci.
• Sieć (Jacek Boroń i koledzy) zaangażowała się
we wsparcie istniejącego od 30 lat Duszpasterstwa
Hutników kierowanego przez Zbigniewa Ferczyka. Z proboszczem. o. Nikodemem z Parafii MB
Częstochowskiej na Szklanych Domach Stowarzyszenie zawarło trzyletnią umowę użyczenia byłej
kaplicy parafialnej, związanej z hutniczą Solidarno-

ścią. Wyremontowaliśmy kaplicę, otwarliśmy tam
wystawę „Solidarni w drodze do wolności”. Rozpoczęliśmy cykl spotkań na temat najnowszej historii
Polski, uzgodniliśmy comiesięczne msze święte.
• Współpracujemy z Kamieniołomem w kościele
św. Józefa w Rynku Podgórskim, gdzie organizujemy coroczne Zaduszki Solidarności.
• 17 października w studiu Radia Kraków miała
miejsce dyskusja i promocja książki „No Future!
Historia krakowskiej FMW”. Udział w niej wzięli
Mieczysław Gil, Edward Nowak, Jan Rokita, Bogdan Rymanowski i Maciej Gawlikowski jako autor
(drugim autorem jest Mirosław Lewandowski).
• Przed Świętami Wielkanocnymi członkowie
i sympatycy Sieci wraz z rodzinami spotkali się
16 kwietnia w siedzibie Sieci.
• 20 grudnia planowane jest spotkanie Bożonarodzeniowe SSS.

7. Pomoc

organizowanym przez Bank Żywności. Stowarzyszenie oraz wolontariusze z nami związani, w tym
członkowie naszych rodzin, w sześciu akcjach zebrali około 9,7 ton żywności. Rozpoczynaliśmy
od zbiórki w dwóch sklepach, obecnie zbieramy
w sześciu. W 2014 roku uczestniczyliśmy w trzech
zbiórkach żywności: 4-6 kwietnia oraz 3-4 października i 28-30 listopada. W tej ostatniej zebraliśmy 2684 kg.
• Pomoc indywidualna. Obejmuje znalezienie
zatrudnienia, choćby okresowego, interwencje
w administracji rządowej i samorządowej, pomoc

prawną, finansową lub rzeczową, remonty, porządkowanie gospodarstwa domowego, itp. Sieć ma
porozumienia z aptekami darów krajowych i zagranicznych w których można uzyskiwać bezpłatne
leki oraz z przychodnią Atiopia, która przyjmuje
poza kolejką naszych podopiecznych.
• Odszkodowania. Zapewniamy pomoc prawną
w uzyskaniu odszkodowań za represje, więzienia,
internowania, uszczerbek na zdrowiu itp. Sprawy
te prowadzi mec. Piotr Mazur, członek Stowarzyszenia. Spraw jest 11, trzy pierwsze już się pozytywnie zakończyły.

Dom Solidarności

W minionym roku wizytowaliśmy placówki
prowadzące taką działalność i analizowaliśmy ich
funkcjonowanie. Sieć otrzymała nawet wstępne
propozycje przejęcia takich domów, jednak wobec dużej odpowiedzialności jaka się z tym wiąże,
wstrzymaliśmy się z podjęciem ostatecznej decyzji,
z powodów:
• wyborów samorządowych w 2014 roku. Poczynione wstępne ustalenia mogłyby nie zostać zaakceptowane przez nowe władze.

• dla prowadzenia takiej działalności trzeba być
organizacją pożytku publicznego. Podjęliśmy kroki
aby uzyskać taki status, również na drodze współpracy z organizacją która go posiada, Fundacją
Frogos.
• aktualnie osób zainteresowanych korzystaniem z takiego Domu w naszym środowisku nie
ma. Oznacza to, że nasza koncepcja musi ulec weryfikacji.

8. Współpraca z administracją rządową
i samorządową oraz inicjowanie działań
prospołecznych.

Pozytywnie układa się współpraca z prezydentem m. Krakowa i jego urzędem a szczególnie
Pełnomocnikiem ds. Społecznych. Stowarzyszenie
bierze aktywny udział we współpracy organizacji
pozarządowych w Krakowie.
Stowarzyszenie współpracuje z Instytutem
Pamięci Narodowej. Prezes IPN przyznał znaczące fundusze na Koncert Wolności i Solidarności
w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych.
Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w działalności legislacyjnej dotyczącej spraw naszego środowiska. Obecnie dotyczy to dwóch projektów:
Ustawy o pomocy działaczom opozycji demokratycznej i osobom represjonowanym z powodów
politycznych. To najważniejsza regulacja prawna
oczekiwana od dawna przez nasze środowisko. Sieć
opracowała własne stanowisko, które uzgodniła z innymi organizacjami z Małopolski jeszcze w 2013 r.

i przekazała w trybie konsultacji społecznych do
Senatu RP. Niektóre środowiska solidarnościowo-opozycyjne zgłosiły znacznie dalej idące wnioski,
co spowodowało, że ustawa, bliska już uchwalenia,
została zwrócona do komisji sejmowej aby ta wypracowała wspólny projekt. Zahamowało to proces
legislacyjny na co najmniej rok, stawiając pod znakiem zapytania uchwalenie ustawy w tej kadencji
Sejmu.
Projekt nowelizacji Ustawy o Krzyżu Wolności
i Solidarności, w którym postulowaliśmy uchylenie
zasad procedencji przy jego nadawaniu oraz możliwość nadawania go pośmiertnie. Nasze stanowisko
w tej sprawie reprezentowane było przez senatora
Bogdana Klicha i posła Józefa Lassotę. Prezydent
w listopadzie podpisał nowelizację umożliwiającą
przyznawania Krzyża pomimo posiadania wyższych
odznaczeń państwowych.

9. Edukacja

Zespół Redakcyjny: Maciej Mach, Edward E.
Nowak, Adam Roliński, Andrzej Stawiarski. Forma
graficzna projektu Jacka M. Stokłosy. Autorzy: Andrzej Malik, Paweł Stachnik oraz Adam Gliksman.
Trafiają do ponad 70 bibliotek (także szkolnych)
w województwie.
Filmy. SSS jest producentem (lub współproducentem) dwóch filmów dokumentalnych: „Strajk
na Zgniataczu” reż. Jerzy Ridan. Film uzyskał nagrodę GRAND PRIX na Ogólnopolskim Festiwalu
Filmów Dokumentalnych „Radom 76”; „Czas pró-

by. Adwokaci krakowscy – obrońcy w procesach
politycznych w latach 1980-1989”. Reż. Andrzej
Lelito, zdjęcia Piotr Augustynek.
W obydwu filmach zespół merytoryczny stanowili: Stanisław Handzlik, Maciej Mach i Edward E.
Nowak. Trwają przygotowania do kolejnego filmu
o historii Solidarności krakowskiej w latach 19801981.
Lekcje historii. W byłej kaplicy na os. Szklane
Domy otwarta jest od początku czerwca wystawa „Solidarni w drodze do wolności”. Odwiedza

• Zgodnie z ustaleniami spotkań organizacji o rodowodzie solidarnościowo-opozycyjnym współpracowaliśmy w próbie odzyskania przez miasto
Oleandrów. Mogłaby tam mieć siedzibę Fundacja
Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego i inne organizacje. W projekt zaangażował się
Piotr Kalisz.
• Współpracujemy ze Związkiem Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego – wielu członków Sieci jest równocześnie członkami tego Związku. Uczestniczymy w corocznych spotkaniach
więźniów politycznych. W 2014 r. odbyły się one 5
lipca i 20 września w Kopalni Wujek.
• 19 stycznia, w 151 rocznicę Powstania Styczniowego odbyła się XXXI Pielgrzymka Ludzi Pracy do
grobu św. Rafała Kalinowskiego w Czernej. Po raz

Komisja Socjalna Sieci Solidarności obejmuje swoją opieką 90 osób - byłych członków Solidarności,
NZS, FMW, KPN, Solidarności Walczącej, SKS.
Kilkoro spośród nich jest członkami SSS. Podstawowe formy działalności socjalnej i charytatywnej
Sieci Solidarności
• Paczki żywnościowe. Od grudnia 2013 dostarczyliśmy 380 paczek. Obecnie przygotowujemy
ponad 20 paczek miesięcznie, przed świętami będzie ich około 80. Jest to możliwe dzięki zbiórkom

Jednym z najważniejszych celów SSS jest Dom,
w którym Ludzie Solidarności mogliby otrzymać
niezbędną pomoc medyczną i opiekę, a także spędzić godnie swoje życie. Dom winien być także
miejscem spotkań i działalności ludzi z naszego
środowiska. Rozumienie Domu musi być szerokie
– jako opieka stacjonarna długotrwała lub okresowa, także opieka we własnych domach, połączona
z monitorowaniem stanu zdrowia (teleopieka).

Dobrze układają się relacje z Sejmikiem Małopolskim, z Marszałkiem i Zarządem Województwa
Małopolskiego. Przykładem jest zlecenie Stowarzyszeniu organizacji obchodów 25. rocznicy wyborów
do Sejmu i Senatu RP oraz zaangażowanie w ustanowienie Medalu „Dziękujemy za Wolność”.
Przedstawiciele Sieci wzięli udział 15 października w konferencji „Pokolenie przemian – Pokolenie wolności. Solidarni na drodze do wolności”,
w Małopolskim Ogrodzie Sztuki. Konferencję zorganizowało Województwo Małopolskie we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, małopolskimi uczelniami oraz wybranymi uczelniami
krajów Partnerstwa Wschodniego i Niemiec.

- upowszechnianie idei i historii Ruchu Solidarność. W 2014 roku kontynuowaliśmy projekty
rozpoczęte, doszły także nowe pomysły.
Zeszyty historyczne Solidarności. Stowarzyszenie wydało dotychczas cztery:
„Duszpasterstwo Hutników”, „Ludzie 4 czerwca”, „Nowohucka Solidarność. Polski fenomen lat
osiemdziesiątych”, „Niech prawo zawsze prawo
znaczy”.
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ją średnio ok. 400 osób w miesiącu. Wśród odwiedzających są uczniowie, odbywają się tam czasami
lekcje historii. Przewodnikiem po wystawie jest kol.
Jacek Boroń.
Lekcję historii w Domu Kultury im. Dr. Jordana
przy ul. Krupniczej w dniu 9 czerwca poprowadził
Edward E. Nowak.
30 sierpnia miała miejsce lekcja historii na ulicach Nowej Huty, w ramach oferty edukacyjnej
wystawy „Nowa Huta dla Wolnej i Niepodległej”.
Gościem był Edward Nowak, który wraz z organizatorem, kierownikiem oddziału Muzeum Historycznego Krakowa Pawłem Jagło, prowadził wycieczkę związaną z historią „Solidarności” w Nowej
Hucie.
Debaty. Debata „Solidarność znaczy…”. Sieć
wraz z krakowskim oddziałem Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich od roku 2013 realizowały cykl pod wspólnym tytułem „Solidarność,
znaczy…”. Organizatorem jest Dorota Stec Fus.
Przesłaniem debat jest refleksja nad ideałami i wartościami ruchu Solidarność współcześnie. Temat
PRACA omawiany był 20 lutego 2104 r. Spotkanie
prowadził Andrzej Stawiarski a gośćmi byli: Prof.
Grażyna Prawelska-Skrzypek, z Instytutu Spraw
Publicznych UJ, mec. Barbara Porzuczek, specjali-

sta od prawa pracy w Zarządzie Regionu Małopolska
NSZZ”Solidarność” oraz o. Henryk Cisowski, dyrektor Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.
Spotkania w Duszpasterstwie Hutników.
Walka o krzyż w Nowej Hucie. Spotkanie 14
kwietnia prowadził Jacek Boroń a prelegentami byli:
Jan Franczyk – redaktor naczelny Głosu Nowej Huty
oraz dr Marek Lasota – dyrektor IPN w Krakowie.
Strajk Wiosenny 1988 r. 12 maja odbyła się dyskusja po mszy św. w kościele na Szklanych Domach.
Przybyło ponad 40 osób, głównie uczestników tamtych wydarzeń. Spotkanie prowadził Jacek Boroń.
Wydarzenia w Radomiu 1976 r. 9 czerwca, gościem spotkania była Ewa Zając z IPN oraz Bogusław
Sonik działacz SKS-u. Prowadził Jacek Boroń.
Małopolski Szlak Solidarności. W 2013 r. Sieć
Solidarności wraz Zarządem Regionu Małopolska
NSZZ „Solidarność” zrealizowała projekt „Szlakami
Solidarności w Małopolsce”. http://www.solidarnosc.krakow.pl/mss/index.html;
W 2014 r. we współpracy z Małopolskim Kuratorium Oświaty zorganizowano konkurs dla uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na prezentację z tego zakresu.
Założeniem projektu było poszukiwanie przez
młodzież lokalnych bohaterów i miejsc, odtworze-

Inne inicjatywy

walki o krzyż w 1960 roku i fenomen duszpasterstwa
w Mistrzejowicach, rodzącą się nowohucką opozycję, Solidarność w Nowej Hucie – Kombinat metalurgiczny i inne zakłady pracy, stan wojenny, strajki
i opór w Nowej Hucie, kończąc na wyborach 1989
roku.
6 sierpnia na zaproszenie prezesa IPN Łukasza
Kamińskiego braliśmy udział w uroczystościach wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności.
14 września w Muzeum PRL-u w Nowej Hucie
miała miejsce dyskusja z udziałem ministrów: Małgorzaty Niezabitowskiej, Tadeusza Syryjczyka oraz
Edwarda E. Nowaka w 25 lecie powstania rządu Tadeusza Mazowieckiego.

Udział w projekcie „Skarb Solidarności” przygotowanym przez Centrum Myśli Jana Pawła II
dotyczącym przebaczenia, na przykładzie problemów z ujawnieniem tajnych współpracowników SB.
Uczestnikami byli St. Handzlik, M. Mach i Edward
E. Nowak oraz liczne grono wskazanych działaczy
Solidarności.
13 grudnia Edwarda E. Nowaka zaprosił Uniwersytet Dzieci na wykład poświęcony Solidarności.
Na zaproszenie pełnomocnika prezydenta m.
Krakowa Sieć została zaproszona do współpracy na
platformie organizacji pozarządowych.

10. Biznes społeczny

Złożyliśmy wniosek do Agencji Rozwoju
Małopolski Zachodniej, niestety nie został zakwalifikowany. Będziemy starać się o kontynuację tego
projektu.
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 689 kart. Wpływy uzyskane
z tej inicjatywy wynoszą 900 zł.

Odpis 1 %. Z fundacją FROGOS uzgodniliśmy
przekazywanie 1 % podatku PIT na cele naszego
Stowarzyszenia, wobec braku przez nas statusu
organizacji pożytku publicznego. Dzięki tej inicjatywie Stowarzyszenie pozyskało około 1800 zł od
13 osób. Pieniądze z 1% oraz kart ORLEN zasilą
Fundusz Socjalny.

11. Informacja i promocja

Pierwszy numer był przygotowany w grudniu 2012
r., ostatni wyszedł w listopadzie br. Redaktorem Naczelnym jest Andrzej Stawiarski. W skład redakcji
wchodzą ponadto: Krystyna Ryczaj Marchewczyk,
Maciej Mach, Dorota Stec Fus, Jacek M. Stokłosa,
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 Andrzej
Łaptaś, ikonografią zajmuje się Jacek Boroń.
Facebook. Profil Sieci Solidarności prowadzi
Edward E. Nowak.

Przedstawiciele Sieci Solidarności uczestniczyli
w wielu spotkaniach i dyskusjach.
18 marca w Pałacu Krzysztofory, odbyło się spotkanie z cyklu „Krakowskie kolokwium”, organizowane przez Muzeum Historyczne m. Krakowa, przypominające strajk w Hucie im. Lenina w kwietniu
i maju 1988 roku. W dyskusji udział wzięli: prof.
dr hab. Antoni Dudek oraz prof. dr hab. Wojciech
Polak.
29 kwietnia otwarta została wystawa „Nowa
Huta na drodze do Wolnej i Niepodległej” pokazująca początki budowy miasta i kombinatu
w aktach bezpieki, rolę Kościoła w Nowej Hucie,

Pozyskiwanie majątku i różnorodnych środków,
w tym finansowych dla prowadzenia działalności
Stowarzyszenia.
Opracowano następujące projekty:
„Złota Rączka”. SSS zamierzało utworzyć przedsiębiorstwo w formie spółdzielni socjalnej zajmującej się bezpośrednim wykonawstwem i pośrednictwem w zlecaniu usług w systemie 24/7.

Działalność informacyjną Sieci Solidarności
koordynuje Andrzej Stawiarski. Stowarzyszenie
prowadzi:
Biuletyn SSS. Dotychczas ukazało się 14 numerów pisma. Posiada ono własny numer ISSN.
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nie historii ruch społecznego „Solidarność” w ich
miejscowościach w Małopolsce. Powstało 45 prac.
Kryspin Fic z Gimnazjum w Brzeszczach, który
zajął I miejsce, przedstawił prezentację historii
„Solidarności” w Kopalni Węgla Kamiennego
„Brzeszcze”. Rozdano nagrody ufundowane przez
Burmistrza Wadowic, Zarząd Regionu Małopolska, SSS, oraz firmy „Maspex” i „Skawa”.
Biblioteka Sieci Solidarności. Powstała z inicjatywy Jacka Swałtka. Zebrano książki drugiego
obiegu ok. 1200 egzemplarzy, 226 tytułów czasopism tzw. bibuły (ok. 2000 egz.). Filatelistyka
podziemna to zbiór liczący 1575 skatalogowanych pozycji. Porządkowane są duże zbiory kartek pocztowych, ulotek, kalendarzy. Szczególną
pozycję stanowi dokumentacja fotograficzna
przekazana przez kol. Waldemara Czyża w formie
negatywów, które zostały zeskanowane przez J.M.
Stokłosę i opisane przez Krystynę Skarżyńską.
Książki zostały oznaczone exlibrisem Biblioteki
Stowarzyszenia, proj. Jacka Marii Stokłosy.
Archiwum cyfrowe. Sieć zamierzała utworzyć
archiwum cyfrowe w ramach ogólnopolskiej akcji
Archiwistyka Społeczna. Pomimo opracowania
projektu i złożenia wniosku nie udało się uzyskać
dofinansowania.

