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MEDAL „DZIĘKUJEMY ZA WOLNOŚĆ”
Zarząd Stowarzyszenia Sieć Solidarności na XVI posiedzeniu podjął uchwałę o ustanowieniu medalu
„Dziękujemy za wolność”. W ten sposób pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy angażowali
się w walkę o niepodległość Polski w latach 80.

Edward E. Nowak
Prezes Stowarzyszenia Sieć Solidarności
Celem Stowarzyszenia jest kultywowanie
ideałów i wartości ruchu Solidarność oraz ich
upowszechnianie w życiu społecznym a także
dokumentowanie i upowszechnianie historii oraz
dokonań ludzi i Ruchu Solidarność. Ustanowienie wyróżnienia jest formą realizacji naszych zadań statutowych.
Medal jest symbolicznym sposobem wyrażenia wdzięczności i podziękowania dla możliwie
szerokiego kręgu ludzi, którzy w okresie po 13
grudnia 1981 roku brali udział w tworzeniu wolności, niepodległości, demokratycznej i samorządnej Rzeczpospolitej Polski.
Będzie przyznawany osobom, które w okresie
od 13 grudnia 1981 do 4 czerwca 1989 roku,
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, były powołane do specjalnych obozów wojskowych, brały udział w wystąpieniach
wolnościowych, były inwigilowane przez organa
bezpieczeństwa państwa, były pozbawione 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.
Wręczenie Medalu odbywać się będzie w uroczystej formie, podczas świąt państwowych i samorządowych Województwa Małopolskiego,
podczas rocznic oraz innych wydarzeń ważnych
dla państwa lub samorządu terytorialnego Województwa Małopolskiego. Poza Medalem, ustanowiono także Plakietę Nagrobną, którą będzie
można umieszczać na grobie, za zgodą rodziny.
Wydana będzie także miniatura Medalu.

Autorem projektu medalu i plakietki jest Jacek Maria Stokłosa

Dziękujemy za Wolność

UPARCIE NOSIŁ ZNACZEK
„SOLIDARNOŚCI”
Jerzy Hlebowicz herbu Leliwa, urodzony w Staniewiczach na Grodzieńszczyźnie 3 stycznia 1936
roku, zmarł w krakowskim szpitalu 16 marca 2014 roku. Był ostatnim z naszego rodu urodzonym na
dawnych kresach II Rzeczypospolitej.
Gdy było już pewne, iż ziemie te zostaną włączone do Związku Sowieckiego, w 1946 roku
dziadek postanowił wziąć całą rodzinę i wyjechać stamtąd na zawsze.(...) Jako że Mama była
absolwentką ASP w Krakowie i zajęła się konserwacją dzieł sztuki – razem z Ojcem podjęli
pracę najpierw w Muzeum w Olsztynie, potem
w Lidzbarku Warmińskim. W 1968 gdy rodzice
kupili stary dworek w Zagórzanach pod Gdowem, wyjechaliśmy tam na stałe. Po przejeździe
na Południe Polski, postanowili prywatnie wykonywać prace konserwatorskie – naprawiali
stare obrazy kolekcjonerom oraz zbieraczom –
amatorom, księżom restaurowali – oprócz
obrazów – całe ołtarze, jak i poszczególne
rzeźby.

Janem Sikorą) za pośrednictwem krakowskiej
Kurii zostały dostarczane dla rodzin więzionych
i internowanych. Podobna pomoc organizowana
była z pomocą proboszcza parafii Gruszowskiej
– księdza Kazimierza Puchały. Do Zagórzan
przyjeżdżał parokrotnie ksiądz Adolf Chojnacki,
z którym także współpracowaliśmy. We wrześniu
1982 przywieziono do naszego domu ukrywającego się Józka Mroczka. Przebywał u nas paręnaście miesięcy – wspólnie z nim uruchomiliśmy
ręczną drukarnię (ramka), drukowaliśmy dla
Bochni „Kurierka B”. Ojciec swoim samochodem woził papier, farbę drukarską, nakład gaze-

W rolniczej Solidarności

Jeszcze przed rokiem 1980 trafiały do
nas egzemplarze książek wydanych w Londynie, czasami biuletyn KOR-u. Z wielkimi nadziejami przyjmowaliśmy informacje
o rozpoczęciu strajków sierpniowych w
1980 roku. Ojciec zaczął jeździć po okolicy i szukać zaufanych ludzi do działania.
Na przełomie 1980/1981 mieliśmy gotowe
struktury organizacyjne Solidarności RI.
Pomagałem Ojcu w przeprowadzaniu zebrań wiejskich i gminnych. Po rejestracji
rolniczej Solidarności w Warszawie wiosną
1981 roku, zarejestrowaliśmy swoje struktury w gminie Gdów. Ojciec uczestniczył
w pracach Zarządu Wojewódzkiego „Solidarności” RI w Krakowie, był członkiem
zarządu Komisji Interwencji. Po przesileniu
Bydgoskim, organizował w terenie zbiórkę
żywności dla zakładów pracy. Jesienią pojawiły się tzw. Terenowe Grupy Operacyjne
wraz z komisarzami wojskowymi, które
rozpoczęły stałą inwigilację – przypatrywano się naszym działaniom, a Ojciec parokrotnie „zapraszany” był na tzw. niezobowiązujące rozmowy. Chciano dowiedzieć
się od niego jaki jest stan organizacyjny struktur
„Solidarności” rolniczej w terenie. Oczywiście
twardo odmawiał i nie chciał z nimi dyskutować.

Tajna drukarnia w bunkrze

Przewidywał coś niedobrego, co rzeczywiście
13 grudnia 1981 roku nastąpiło. Zainicjował
wtedy zbiórkę żywności dla strajkujących zakładów, jednak pacyfikacje nastąpiły bardzo szybko,
i już nie było komu tego wieźć. Zebrana żywność
oraz pieniądze (wspólnie z proboszczem parafii
Gdowskiej, starym antykomunistą, księdzem

nych nie było w wolnej sprzedaży, Ojciec złożył
do gminy pismo z prośbą o przyznanie cementu, stali zbrojeniowej i innych materiałów na...
rozbudowę infrastruktury gospodarstwa rolnego. Po roku bunkier był gotowy, a uruchomiona
drukarnia bez wpadki wydawała paręnaście podziemnych tytułów – w tym naszą sztandarową
„Solidarność Zwycięży” – aż do 1991 roku. Pewnego razu pod nasz dom podjechał samochód z
całą obsadą SB, by wziąć mnie na Mogilską. Na
wezwanie się nie zgłosiłem – więc po mnie przyjechali. Ojciec był w tym dniu w złym humorze,
a że akurat wyrzucaliśmy obornik, ruszył
w ich stronę z widłami mówiąc, że nie da
ruszyć syna. Esbecy w panice rzucili się do
ucieczki w stronę samochodu, krzyczeli –
panie Hlebowicz, proszę nie robić głupstw!
Stanęło na tym, że Ojciec pojedzie wraz ze
mną, gdyż im nie wierzy. Wypuścili nas następnego dnia rano.

... już nie ta „Solidarność”

ty. Uparcie nosił znaczek „Solidarności”, przez
co miał wiele kłopotów. Zrobiono mu z tego powodu dwa kolegia karne, otrzymał karę grzywny.
Na przełomie 1982/1983 postanowiliśmy pod
jednym z budynków gospodarczych wybudować bunkier, przeznaczony na tajną drukarnię.
Trzeba było skuć podłogę i wykopać dziurę w
ziemi na głębokość prawie 3 metrów. By bunkier
był solidny i nie zagrażał zawaleniem budynku,
należało wykonać gęste zbrojenie i wylać grube
ściany z betonu. Jako że materiałów budowla–2–

Jeździłem z Ojcem na tajne spotkania
rolników w Mogile (u OO. Cystersów),
należeliśmy także do Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników – byliśmy pełnomocnikami ukrywającego się kapitana AK
– Józefa Teligi na naszym terenie. Ojciec
był ścisłym współpracownikiem „Solidarności Walczącej”. Nawet w krytycznych
sytuacjach się nie bał, zawsze szedł na ryzyko nie zważając na konsekwencje. Po 1988
roku wspólnie z Józefem Teligą chcieliśmy
przejąć PSL i powrócić do przedwojennych
tradycji ruchu ludowego. Niestety, postkomunistyczne siły ZSL i głupia gra części
emigracyjnych PSL-owskich elit, wysiłki te
zniweczyły. Po roku 1989 Ojciec wrócił do
działalności w odrodzonej „Solidarności”
RI, był nawet w zarządzie wojewódzkim
w Krakowie, lecz po jakimś czasie doszedł
do wniosku, że to już nie ta „Solidarność”,
i się wycofał. Przez jakiś czas pomagał mi
jeszcze w działalności Polonijnej – zwłaszcza na
rzecz Polaków w Kazachstanie, gdzie kilkakrotnie jeździł. Jak każdy człowiek – miał w życiu
wzloty i upadki. Do końca był patriotą i kochał
Polskę. W ostatnich latach – jak tysiące innych
byłych opozycjonistów – żył na granicy wegetacji. W 2009 roku Prezydent RP, Lech Kaczyński
przyznał Ojcu Krzyż Komandorski OOP.
Po roku 1990 władze „Solidarności” RI ani
razu nie zaprosiły go na żadne uroczystości, czy
rocznice.

Piotr Hlebowicz

PAPIEŻ JAN PAWEŁ II
I PREZYDENT RONALD REAGAN
Niezwykła historia, którą przypomniał
Edward Nowak w poprzednim numerze biuletynu SSS, skłania do opowiedzenia innej, której
współbohaterami są Jan Paweł II i Ronald Reagan.
14 lipca 2012 w Gdańsku odsłonięto pomnik,
na którym przedstawieni są obydwaj wielcy politycy XX wieku. Zapadła wówczas decyzja, by
wykonać kopie pomnika w skali 1:4 i przekazać
jedną do Biblioteki i Muzeum im Ronalda Reagana w Simi Valley w Kalifornii, którymi kieruje
syn prezydenta, Adam a drugą do Instytutu Polityki Międzynarodowej w Waszyngtonie. Kopie
wykonano, ale nie jako odlew z metalu. Niestety
z braku funduszy, zrobione zostały ze specjalnej
masy, wzmocnionej wewnętrznym zbrojeniem
z drutu. Całość osadzona na drewnopodobnej
podstawie wyglądała raczej krucho a przewiezienie jej przez Atlantyk nie wydawało się prostym
zadaniem. Kopia dla Muzeum popłynęła statkiem
(dotarła szczęśliwie po paru miesiącach). A druga?
Trudnej operacji podjął się Witold Chodakiewicz
z Warszawy, przyjaciel domu, towarzysz walki
w latach 80-tych, z którym do dzisiaj pozostajemy w zażyłości. Kłopot zaczął się wtedy, gdy
Witold z żoną Agnieszką wylatując do dzieci, do
Waszyngtonu, chciał makietę zabrać do samolotu
jako bagaż podręczny, który stosunkowo łatwo
uchronić przed potrąceniem, przewróceniem, słowem, uszkodzeniem delikatnej struktury. Rzeźba
niestety była o...5 cm za wysoka i nie kwalifikowała się jako bagaż podręczny.

- Jacek, przyjedź, pomóż z pakowaniem! - na
wezwanie, zaraz po Świętach Bożego Narodzenia w 2012 roku pojechaliśmy z Radkiem do
Warszawy. Kopię rzeźby znaliśmy wcześniej,
więc pomysłem było odkręcenie jej od podstawy
i zapakowanie każdej figurki osobno. Ale odkręcić figurek nie byliśmy w stanie. Śruby mocujące były zalane jakąś piekielną masą. Na drugi
dzień zakupiliśmy belę folii bąbelkowej i groszek
styropianowy. Naszych bohaterów pracowicie
owijaliśmy folią, osobno kończyny, osobno gło-

Jacek Swałtek

wy, potem wszystko razem, aż powstały pokaźne
kokony przymocowane do podstawy. Całość delikatnie umieściliśmy w wielkiej walizie, stabilizując ładunek książkami, cukierkami w czekoladzie (pyszne!) i styropianowymi kulkami! W tej
postaci makieta pomnika, jako zwykły bagaż
poleciała Lufthansą do Stanów.
Z niepokojem oczekiwaliśmy wieści zza
Atlantyku. Czy aby któraś rączka lub nóżka...?
Udało się, rzeźba bez szkód trafiła szczęśliwie
do adresata!

NAGRODA IM. JÓZEFA DIETLA
Stowarzyszenie Sieć Solidarności zostało nagrodzone Dyplomem Honorowym Nagrody
im. Józefa Dietla w kategorii organizacji pozarządowej.
Wyróżnienia wręczono 19 marca 2014 roku
w Pałacu Pod Krzysztofory. Główną Nagrodę
im. Józefa Dietla otrzymała Agata Wilam – prezes Fundacji Uniwersytet Dzieci, a Dyplomy
Honorowe Nagrody: BP Europa SE, Oddział w
Polsce, Biblioteka Piosenki Polskiej oraz Stowarzyszenie Sieć Solidarności.
Jesteśmy bardzo dumni z tej nagrody. To
pierwsze publiczne wyróżnienie naszego Stowarzyszenia. Pomimo, krótkiego okresu działalności dostrzeżono nasze wysiłki na rzecz społeczeństwa, patriotyzmu i demokracji.
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MKO „S” PO LATACH...

Edward E. Nowak

Rozpoczęliśmy od mszy św. w intencji Ojczyzny w pięknie odnowionym kościele oo.
Bernardynów, po czym udaliśmy się do Auli
św. Szymona, gdzie odbywały się historyczne
zebrania przed laty. Tutaj powstał nasz komitet, tutaj wybieraliśmy kandydatów na posłów
i senatorów w pierwszych częściowo wolnych
wyborach do Parlamentu.
Spotkanie prowadził prof. Andrzej Zoll,
niegdysiejszy szef komisji programowej. Były
poseł Edward E. Nowak zaprezentował Program Obchodów 25 lecia wyborów 1989 roku.
Po czym prof. Andrzej Zoll przedstawił główne
założenia Programu Wyborczego MKO z 1989
r. a potem skierował pytanie do obecnych posłów z 1989 roku, co zrobili w tamtym Sejmie.
Poseł Edward E. Nowak opowiedział
o swojej racy w Komisji prof. Andrzeja Zawiślaka nad pakietem reform zwanych „Terapia
szokowa”, której głównym autorem był Leszek
Balcerowicz. Poseł Jerzy Zdrada opowiedział
o pracach związanych z tworzeniem konstytucji. Wątek ten rozwijał także prof. Zoll, który
był Sędzia Trybunału Konstytucyjnego a następnie Przewodniczącym Państwowej Komisji
Wyborczej. Andrzej Gołaś, także były poseł
(w innej kadencji) oraz b. prezydent Krakowa,
ubolewał, że debaty obywatelskie, tak ważne
na początku kadencji sejmu kontraktowego,

Fot. Jacek Wcisło

W 25 rocznicę historycznego zebrania w kościele oo. Bernardynów podczas, którego powołany został
Małopolski Komitet Obywatelski „Solidarność” w 1989 roku, działacze MKO spotkali się ponownie.

a także znaczenie i rola posłów i senatorów w
późniejszym czasie zostały zdeprecjonowane.
Głos zabrali także poseł z 1989 r. Włodzimierz Mokry, wspominając jak podczas wiecu
na Rynku Głównym zebrani wznosili okrzyki
„Wolna Ukraina”, co dopiero teraz, z takim
trudem się ziszcza.
Poseł z 1989 roku, Jerzy Orzeł z Bochni,
opowiadał o pracach nad reformą samorzą-
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dową, jakie prowadził wraz z posłami Walerym
Pańką i Michałem Kuleszą (obydwaj już nie
żyją).
Zebrani członkowie Komitetu Obywatelskiego roku uchwalili „Apel do Małopolan” o godne uczczenie 25-lecia wyborów czerwcowych
z 1989 r. Spotkanie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem.

Fot. Jacek Maria Stokłosa

Fot. Jacek Maria Stokłosa

APEL DO SPOŁECZNOŚCI
MAŁOPOLSKI
o godne uczczenie 25 rocznicy wyborów do Sejmu
i Senatu Rzeczypospolitej Polski w czerwcu 1989 roku

Szanowni Państwo, Małopolanie,
W 2014 roku mija 25 lat od wyborów do Sejmu i Senatu. Uczcijmy jubileusz pokojowego
zwycięstwa polskiego społeczeństwa.
Dzień 4 czerwca 1989 roku, to jedna z najważniejszych dat naszej najnowszej historii, dzień
który przesądził o dalszych losach Polski. Komunizm w Polsce, nie bez walki, odszedł do historii. Za solidarnościowym czynem poszły inne narody, zburzono mur berliński, wiele narodów
odzyskało suwerenność.

Fot. Jacek Maria Stokłosa

Jest naszym historycznym obowiązkiem, szczególnie ludzi pokolenia Solidarności pokazać, że
wieloletnia walka o wolność, niepodległość i demokrację miała sens. Powinniśmy przypominać
innym narodom i społecznościom, ale także uświadamiać samym sobie, co osiągnęliśmy w mijającym 25-leciu, z czego możemy być dumni a czego nie zrobiliśmy, co wciąż przed nami. Każdy
może i powinien zrobić własny bilans 25 lecia.
Spotkajmy się podczas uroczystości rocznicowych, przypomnijmy nasz entuzjazm, tamte
dni. Niech spotkają się ludzie, którzy wówczas uczestniczyli, wspierali wybory, ale także ci którzy je kontestowali lub byli przeciwni. Spotkajmy się pod hasłem „DZĘKUJEMY ZA WOLNOŚĆ”. Podziękujmy Sobie wzajemnie za pracę, za wysiłek, za wolność i niepodległość Polski.
My, jako ludzie, którzy działali w ruchu społecznym „Solidarność”, w opozycji antykomunistycznej, w komitetach obywatelskich zwracamy się do wszystkich mieszkańców Małopolski, do
władz państwowych i samorządowych, do firm, instytucji i organizacji z apelem o godne uczczenie 25 rocznicy budowy polskiej demokracji pod hasłem „DZIĘKUJEMY ZA WOLNOŚĆ”.
Zapraszamy do udziału w obchodach naszych gości i turystów. Pragniemy abyście poznali nie
tylko piękno naszej ziemi ale także nasze umiłowanie wolności i demokracji.
Stowarzyszenie Sieć Solidarność oraz członkowie Małopolskich Komitetów
Obywatelskich z 1989 roku.
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Kalendarium obchodów 25 lecia wyborów do Sejmu
i Senatu RP w 1989 roku. „DZIĘKUJEMY ZA WOLNOŚĆ”
• 4 kwietnia – 10 maja - młodzież akademicka organizuje niezależne debaty wg własnych koncepcji programowych (AE, UJ).
• 24 maja: Debata „Nasze 25-lecie. Blaski i
cienie oczami korespondentów prasy zagranicznej”, prowadzący: Adam Szostkiewicz,
Katarzyna Kolenda-Zaleska, Polska Akademia Umiejętności, ul. Sławkowska 17.
• 25 maja – Otwarcie wystawy „Solidarni w
drodze do Wolności”, Nowa Huta – kaplica przy kościele na os. Szklane Domy.

• 27 maja – Otwarcie wystawy „Wybory
1989 – skreślenie systemu”, Plac Szczepański Kraków.
• 30 maja - Debata „Czerwiec 89”, prowadzący: prof. Andrzej Białas - prezes Polskiej Akademii Umiejętności; uczestnicy debaty: prof.
prof. Andrzej Friszke, Andrzej Paczkowski,
Jerzy Stępień, Andrzej Zoll; Polska Akademia Umiejętności, ul. Sławkowska 17.

• 4 czerwca - Pochód rektorów krakowskich
uczelni wraz z młodzieżą z Collegium Maius na Rynek Główny a następnie odsłonięcie przez prof. Zygmunta Kolendę tablicy
pamiątkowej przy ul. Siennej 5, gdzie znajdowała się siedziba MKO „S” ’89.
• 6, 7, 8 czerwca - Koncerty z okazji Święta
Małopolski pod hasłem „Dziękujemy za
Wolność”: 6.VI w Operze Krakowskiej, 7
i 8.VI w innych miejscowościach regionu. • 30 sierpnia – Koncert wraz z uroczystością wręczenia Medali „Dziękujemy za
wolność” ludziom Solidarności i opozycji.
•
8 czerwca - Wizyta Prezydenta RP Bronisława Komo- • 13 września – Debata „Transformacja
ekonomiczna 1989 – w 25. rocznicę porowskiego w Krakowie
wołania rządu Tadeusza Mazowieckiego”,
prowadzący prof. prof. Andrzej Białas,
Leszek Balcerowicz. Polska Akademia
•
Wawel
(10.00-12.00):
Umiejętności, ul. Sławkowska 17.
Uroczysta msza św. za Ojczyznę
w Katedrze na Wawelu, spotkanie Prezydenta RP z posłami i
senatorami wybranymi w 1989 r.
oraz działaczami Małopolskiego
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.

• Nowa Huta (13.15-14.30): Złożenie kwiatów pod pomnikiem „Solidarności”; otwarcie
wystawy fotograficznej „Ludzie 4 czerwca”;
spotkanie „Ludzi 4 czerwca” wraz z wręczeniem przez Marszałka Województwa Medali
„Dziękujemy za wolność” Senatorom i Posłom wybranym 4 czerwca 1989 r.; Koncert
muzyczny, festyn, zabawy sportowe.

Obchody 25 lecia Wyborów do Sejmu
i Senatu RP w 1989 roku zostały zorganizowane przez Komitet Organizacyjny,
w składzie:
Wojewoda Małopolski – Jerzy Miller,
Marszałek Województwa Małopolskiego
– Marek Sowa
Prezydent Krakowa – Jacek Majchrowski
Członkowie Małopolskiego Komitetu
Obywatelskiego 1989 roku.
Stowarzyszenie Sieć Solidarności,
pełniące rolę Organizatora.
Informacje: www.sss.net.pl ,
facebook: Stowarzyszenie Sieć Solidarności
e-mail: edno@edno.pl,
sss@sss.net.pl, m.mach55@interia.pl
tel.: 600-00-57-23; 602-11-61-50;
698-062-056
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DUSZPASTERSTWO HUTNIKÓW Lista pamięci
Po mszy św. (ok. godz. 19), Duszpasterstwo
ZAPRASZA

W kościele Matki Bożej Częstochowskiej na os. Szklane Domy
w każdy drugi poniedziałek
miesiąca o godz. 18 odprawiana jest msza św. w intencji hutników i ich rodzin.

Hutników zaprasza na spotkanie przy kawie
i ciastkach w świetlicy przy starej kaplicy.
W kwietniu odbyło się spotkanie poświęcone 54. rocznicy walki o krzyż w Nowej Hucie.
Prelegentami byli Jan Franczyk i Marek Lasota
(IPN).
W maju będziemy rozmawiać o strajku
kwietniowo-majowym, jego znaczeniu i tym co
zostało z tamtych dni we wspomnieniach jego
uczestników. Przed każdym spotkaniem zaproszeni prelegenci dokonają wprowadzenia do
dyskusji. Dla uczestników zapewniony będzie
poczęstunek.
Cykliczne msze św. i spotkania są wspólną
inicjatywą Duszpasterstwa Hutników i Stowarzyszenia Sieć Solidarności. Pragniemy w ten sposób
doprowadzić do ponownego rozbudzenia aktywności DH, które w ubiegłym roku obchodziło 30.
lecie działalności. Duszpasterstwo Hutników kierowane przez Zbigniewa Ferczyka było w latach
80. miejscem spotkań opozycji i aktywnej, zakrojonej na szeroką skalę, działalności charytatywnej.

WIELKANOCNA ZBIÓRKA
ŻYWNOŚCI
Sieć Solidarności, zebrała podczas Wielkanocnej Zbiórki Żywności 1886 kg żywności! To
nasz wielki sukces. W dotychczasowych pięciu
akcjach, Sieć Solidarności zebrała w sumie około
7 ton żywności!
Wielkanocna Zbiórka Żywności prowadzona
była w dniach 4-6 kwietnia br., w sklepach: Avita
w Rynku Podgórskim i Biedronka przy ul. Lipskiej oraz w sklepach Jubilat na Woli Justowskiej
(ul. Modrzewiowa i Kasztanowa).
W zbiórce ofiarnie wzięli udział: (sklepy Avita
i Biedronka) Wiesław Mazurkiewicz - 2 dyżury,
Andrzej Stawiarski, Zbigniew Ferczyk, Cezary
Ruszczak, Halina Nowak, Wiesława Ciesielska,
Anna Kawalec, Andrzej Załuski, Piotr Załuski,
Maciej Załuski, Patrycja Wierzba, Piotr Gawlik,
Anna Wszołek, Kinga Piechnik, Fryderyk Czerwiński, Józef Ratajczak, Jerzy Stich, Maciej Mach
- 2 dyżury, Emilia Mach, Barbara Swałtek, Jacek
Swałtek, Bogdan Giza, Zdzisław Blok, Grzegorz
Krzysztofowicz. Akcję w sklepach koordynował z wielkim zaangażowaniem i jak zawsze sprawnie
organizacyjnie - Maciej Mach.
Sklepy Jubilat: Barbara Dobrowolska, Celina Dobrowolska, Dorota Dobrowolska, Jagoda
Jarosz, Piotr Fugiel jr, Piotr Fugiel, Urszula Fugiel, Grzegorz Fugiel, Włodzimierz Mądzik - 3
dyżury, Grzegorz Kusiak -3 dyżury, Jakub Tornal
- 3 dyżury, Magdalena Paton, Piotr Ziółkowski,
Daniel Górski, Katarzyna Kapłon, Lesław Chruścik, Wojciech Marchewczyk, Agata i Adam Kałuża, Julian Baczyński, Zenon Kutrzeba. Koordynacja akcji Piotr Fugiel.
Sukces zawdzięczamy dużej grupie naszych
kolegów – seniorów. Najstarszy ma 89 lat! A to
nie jest proste, stać przez trzy godziny. Wielkie
podziękowania dla młodzieży, która od jakiegoś
czasu dzielnie nas wspiera, a w szczególności biorącym udział w akcji rodzinom: Dobrowolskich,

Fuglów, Kałużów i Machów. Podziękowania dla
naszych Pań. Kilka osób pełniło dwa a nawet
trzy dyżury. Jeszcze raz dziękuję.
Wielkie słowa uznania, dla każdego uczestnika. To niby takie proste, poświęcić kilka godzin
podczas weekendu na zbieranie żywności, ale
trzeba to zrobić. Mam nadzieję, ze członkowie
naszej Sieci, którzy dotychczas nie brali udziału
w zbiórkach, zachęceni tym przekładem zaangażują się w następnych akcjach.
Nasza wdzięczność należy się także pracownikom sklepów, którzy udzielają nam wsparcia
w akcji oraz Bankowi Żywności w Krakowie,
który jest głównym organizatorem, a szczególnie
Annie Ciepły.
Proszę także darczyńców o przyjęcie najserdeczniejszych podziękowań za gest serca. Wzrastająca ilość zbieranej żywności, to nie tylko
efekt naszej lepszej organizacji, ale - tak nam się
wydaje - coraz większej ofiarności ludzi!!
Pismo Stowarzyszenia Sieć Solidarności

Redakcja: Andrzej Stawiarski (red.nacz.),
Krystyna Ryczaj-Marchewczyk, Maciej Mach,
Jacek Swałtek
Tel: 698-062-056, 602-116-150
e-mail: sss@sss.net.pl, m.mach55@interia.pl
Skład i łamanie: Paweł Zechenter,
http://www.sss.net.pl/

Stowarzyszenie Sieć Solidarności

Kwiecień
o. Adam STUDZIŃSKI
(ur. 2 VI 1911, zm. 2 IV 2008)
Janusz PURA
(ur. 1 III.1947, zm. 3 IV 2011)
Andrzej KREMER
(ur. 08 VIII 1961, zm. 10 IV 2010
w Smoleńsku)
Janusz KURTYKA
(ur. 13 VI 1960, zm. 10 IV 2010
w Smoleńsku)
Tadeusz KRYSA
(ur. 16 XI 1934, zm. 21 IV 1997)
Władysław MASŁOWSKI
(ur. 8 XI 1933, zm. 24 IV1986)
Władysław SKALSKI
(ur. 25 III 1941, zm. 20 VIII 2011)
Stanisław ZAWADA
(ur. 1 IX 1940, zm. 25 IV 1999)
Piotr SKRZYNECKI
(ur. 12 IX 1930, zm. 27 IV 1997)

Maj
Bernard ŁYSKAWA
(ur.1927, 1 V 1983)
Ryszard SMAGUR
(ur. 24 IV 1954, zm. 1 V 1983)
Stanisław ŻÓŁTEK
(ur. 1I 1943, zm. 2 V 2003)
Bolesław KOZŁOWSKI
(zm. 16 V 2005)
Maria de HERNANDEZ - PALUCH
(ur. 4 II 1947 roku, zm. 22 V 2009)
Marek NAWARA
(ur. 18 IV 1956, zm. 25 V 2011)
Antoni BAHR
(30 V 1922, zm. 31 V 2010)

Plan stałych, comiesięcznych spotkań
komisji Stowarzyszenia Sieć Solidarności
Zebrania odbywają się w pierwszym tygodniu
każdego miesiąca
Pon.:
16.00 - 18.00 Komisja Socjalna
18.30 - 20.30 Komisja Gospodarcza
Wtorek: 17.00 - 18.30 Komisja Informacji,
18.30 - 20.30 Komisja Organizacyjna
Środa : 16.30 - 20.30 Zebrania problemowe
Czwartek 16.00 - 18.30 Komisja Dokumentacji

Biuro: Kraków, ul. Cieszyńska 2; czynne poniedziałek - wtorek g. 11–13, czwartek - piątek 16–19.
Zarząd SSS: zebranie w każdy trzeci poniedziałek miesiąca w g. 17–20.
Klub Filatelistów: spotkanie w każdą trzecią środę miesiąca o g. 17.
Komisja socjalna: dyżur w każdą drugą i czwartą środę miesiąca w g. 16–18.
Prezes SSS Edward E. Nowak przyjmuje w każdy drugi poniedziałek miesiąca w g. 17–19
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 602-116-150).
Prawnik, mecenas Piotr Mazur przyjmuje w środy w g. 15–17 po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu terminu (tel. 602-116-150).
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Historia z ząbkami lub bez...

JEDEN Z NAS - JAN PAWEŁ II, ŚWIĘTY
Jacek Swałtek

Ksiądz Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II był
jednym z najwybitniejszych polityków w naszej
historii. Działał w okresie, gdy budząca się świadomość społeczeństwa polskiego zaowocowała
tworzeniem form sprzeciwu a następnie walki
z sowieckim reżimem duszącym kraj. My, opozycja demokratyczna, my ludzie „Solidarności”
walczyliśmy tu, w Polsce, On był w Watykanie,
wybitny intelektualista i wytrawny mówca, potrafił słowem i przykładem zjednywać sojuszników wspólnej sprawy. Był to ten szczególny
zbieg okoliczności, zwany niekiedy cudem, że na
czele państw zachodnich stanęli tacy przywódcy jak Ronald Reagan i Margaret Thatcher oraz
On, papież Jan Paweł II z Polski, uznawany za
intelektualnego lidera, nie tylko przez katolików.
4 czerwca odzyskaliśmy niepodległość, nie tylko
my, Polacy, ale i cała Europa Wschodnia.
Nasze oczekiwania dobiegły wreszcie końca!
Nasze marzenie spełnia się! Nasz wielki rodak,
nasza chluba - ks. Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II - Świętym!!! Dzięki Ci Boże!
Janie Pawle II - my, ludzie „Solidarności”
prosimy Cię, wstaw się u Najwyższego, by przyśpieszono proces kanonizacji kapelana opozycji
demokratycznej, Męczennika Księdza Jerzego.
Prosimy gorąco i wznosimy modły w tej intencji.
Ksiądz Jerzy - Santo Subito!
Jan Paweł II został przedstawiony na niezliczonych znaczkach, bloczkach i kopertach okolicznościowych wyemitowanych przez ponad 120
poczt krajowych na świecie. Kolekcjonowanie
tych znaczków stało się ważną i ekscytującą gałęzią filatelistyki. Także poczty podziemne lat 80.
mogą pochwalić się wydaniem ponad 100 edycji poświęconych różnym aspektom działalności
Jana Pawła II. Prezentujemy wydania najrzadsze,
co nie znaczy - graficznie najlepsze. Niektóre wydane znaczki o tematyce papieskiej są wręcz pokraczne, ale ze wszystkich, bez wyjątku, przebija
szacunek i ukochanie przedstawianej Osoby.

