Protokół XLVII Posiedzenia Zarządu SSS w dniu 22.08.2017 r.
W posiedzeniu wzięli udział następujący członkowie Zarządu:
 Edward E. Nowak – Prezes
 Piotr Gawlik – Wiceprezes
 Leslaw Chruścik
 Adam Kramarczyk – sekretarz
 Maciej Mach
 Zenon Borek
Zebranie otworzył Prezes Edward E. Nowak, przedstawiając w.wym. porządek obrad, który został
przyjęty bez uwag: Plan XLVII Posiedzenia Zarządu SSS w dniu 22.08.2017
1.
2.

3.
4.
5.

Przyjęcie Protokołu z XLVI posiedzenia Zarządu z dn. 19.06.17
Przegląd bieżących działań Sieci Solidarności -odp. E.Nowak
2.1. Medale XIV edycji –E.Nowak
2.2. Uroczystości 31 sierpnia 2017 roku z okazji 37.rozcnicy podpisania porozumień Sierpniowych oraz
powstania SOLIDARNOŚCI –E.Nowak
2.3. Propozycja współpracy SSS z Centrum Edukacyjnym "Przystanek Historia" IPN o. Kraków tzw.
„”Czwartki Solidarności” oraz bieżące dyżury w czytelni prowadzonej przez CDCN – E.Nowak i
P.Gawlik,
2.4. Tablica w „Czernej” stan przygotowań – M.Mach
2.5. Ustawa o pomocy działaczom pozycji oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych
oraz zadanie zadania Sieci Solidarności z tym związane :
2.5.1. pomoc ludziom w uzyskaniu statusu działacza opozycji antykomunistycznej/i/lub osoby
represjonowanej -P. Gawlik,
2.5.2. pomoc socjalna – L Chruścik,
2.6. Informacja o stanie realizacji zadań wydawniczych SSS :
2.6.1. Leksykon t. II - Ad. Gliksman
2.6.2. Zeszyt nr. 8 – J.Swałtek
2.7. Biuletyn Sieci – Kr. Marchewczyk
2.8. Wystawa o represjach stanu wojennego w Małopolsce w Muzeum PRLu – E. Nowak
2.9. Przygotowania do Akcji ZNICZ – M.Mach
2.10. 30.rocznica strajków wiosennych 1988 roku – stan przygotowań – E. Nowak
Sytuacja finansowa stowarzyszenia – R. Kubicz
Uchwała o zwołaniu Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Sieci Solidarności –
programowego w dniu 21.10.2017 r. – E. Nowak
Wolne wnioski

Ad1) Zebrani przyjęli Protokół z poprzedniego XLVI posiedzenia Zarządu w dniu 19 czerwca 2017 r.
bez uwag.
Ad 2) Przegląd bieżących działań Sieci Solidarności - odp. E.Nowak
Prezes poinformował o działaniach jakie miały miejsce w okresie wakacyjnym (19.06 – 22.08.2017):
Ad 2.1.) Najważniejszym prowadzonym działaniem jest przygotowanie kolejnej edycji Medali
„Dziękujemy za wolność” jakie pragniemy wręczyć z okazji 37 rocznicy podpisania Porozumień
Sierpniowych oraz powstania Solidarności. Stan prac przedstawił E. Nowak.
XIV edycja medali „Dziękujemy za wolność” jest dedykowana ludziom „Nauki”. Wręczymy 40 medali
na podstawie decyzji Kapituły. Wszystkie osoby zostały zaproszone elektronicznie i pisemnie, medale
są w tej chwili grawerowane, przygotowywany jest specjalny Biuletyn Sierpniowy dot. głównie Sierpnia
1980 r., do członków i mediów rozesłano informacje o edycji oraz uroczystości wręczenia medali w
NCK w Nowej Hucie 2 września 2017 r. o godz. 18:00. W II części uroczystości odbędzie się koncert
poezji śpiewanej Piotra Bukartyka. Po uroczystości odbędzie się spotkanie Ludzi Solidarności.
 Ustalono, że koncert prowadzić będzie Edward Nowak i Jakub Kosiniak jako konferansjer,
 pomoc we wręczaniu ; Anna Kowynia i Anna Wszołek,
 Leszek Chruścik zabierze wszystkie rzeczy (medale, odznaki, książki, 3 roll-upy i ew. inne
rzeczy) w piątek 1.09 (przygotowane wcześniej przez E.Nowaka) na uroczystość w sobotę
2.09.
 Roll-up z Urzędu Marszałkowskiego odbierze Halina Nowak. Na uroczystość zabrane zostaną
książki i broszury Sieci
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obsługa recepcji i oferowanie wydawnictw Sieci: Halina Nowak i Wiesława Ciesielska.
Jacek M. Stokłosa zapewni obsługę fotograficzną.

Ad 2.2.) W dniu 31. 08. 2017 r. obchodzimy 37. Rocznice podpisania Porozumień Sierpniowych i
powstania Solidarności.
Siec Solidarności złoży kwiaty wraz KRH NSZZ :Solidarność:
 pod tablica na bramie głównej Huty Sendzimira – o godz. 11:30,
 pod pomnikiem Solidarności w nowej Hucie – o godz. 12:00,
 pod tablicą „Nie oddamy Sierpnia” na Rynku Głównym o godz. 16:30,
W dniu 31.08 o godz. 17:30 zapraszamy chętnych do uczestnictwa w uroczystej mszy św. W Katedrze
Walewskiej;
W dniu 31.08 o godz. 17:00 na barce wiślanej na Skwerze Czerwieńskim, odbędzie się dyskusja
„Porozumienia Sierpniowe. Co nam pozostało” qw której udział wezmą Grażyna Staniszewska z
Podbeskidzia oraz Józef Lassota i Edward E. Nowak
Ad 2.3.) W ramach współpracy SSS oraz ZRM z Centrum Edukacyjnym "Przystanek Historia" IPN o.
Kraków zamierzamy zorganizować tzw. ”Czwartki Solidarności”.
Czwartki SOLIDARNOŚCI to w założeniu spotkania z ludźmi, szeroko rozumianego ruchu
społecznego SOLIDARNOŚĆ. Celem „Czwartków Solidarności” powinno być upowszechnianie
ideałów, wartości, tradycji i historii „Solidarności”. W spotkaniach powinni uczestniczyć świadkowie,
uczestnicy tamtych wydarzeń, ale także historycy, socjologowie i inne zainteresowane osoby.





Spotkania czwartkowe odbywałyby się początkowo jeden raz w miesiącu w czwartki, w godz.
18:00 – 20:00,
Organizatorem „Czwartków” będzie Stowarzyszenie Sieć Solidarności we współpracy z IPN o.
Kraków oraz ZRM NSZZ „Solidarność”, a liderem projektu kol. Adam Kramarczyk i Edward E.
Nowak, natomiast będą zapraszane także inne organizacje i osoby do współorganizacji;
Formuła „czwartków” jest otwarta, ale spotkania będę uatrakcyjniane poprzez formy
audiowizualne, prezentacje zdjęć, filmów, książek, itp.
Zaproszenia na „Czwartki” odbywałyby się za pośrednictwem Internetu, mailingu itp. poprzez
Sieć Solidarności, IPN o. Kraków, ZRM NSZZ „Solidarność”. Nie przewidujemy dodatkowych
form zaproszeń na spotkania;

Dodać należy , że na „Przystanku Historia” trwają dyżury w czytelni prowadzonej przez CDCN – za
które odp. kol. Poitr Gawlik.
Ad 2.4.) Kol. Maciej Mach przedstawił stan prac dot. tablicy pamiątkowej w Czernej z okazji 35
pielgrzymki hutników. Jest zgoda przeora, przygotowano projekt tablicy pamiątkowej, została ona
uzgodniona z przeorem. Obecnie skierowano pismo do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, o
formalne wyrażenie zgody na jej umieszczenie w Kaplicy św. Rafała. Jest uzgodniony wykonawca
tablica z Czernej. Finansowanie tablicy po 50% zrealizują SSS oraz KRH, które już zgodziły się.
Ad 2.5.) Ustawa o pomocy działaczom pozycji oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych
oraz zadanie zadania Sieci Solidarności z tym związane.

Ustawa o pomocy działaczom opozycji oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych
wejdzie w życie 31 sierpnia 2017 roku. W związku z tym na nasze Stowarzyszenie spadają pewne
obowiązki ale także szanse, które powinniśmy wykorzystać. Działalność SSS idzie w dwóch
kierunkach:
 Pomocy prawnej w uzyskaniu statusu działacza opozycji i/lub osoby represjonowanej.
Ustalono, że Sieć Solidarności będzie organizować dyżury dla zainteresowanych osób, udzielając
im pomocy w uzyskaniu statusu działacza i/lub osoby represjonowanej.
Począwszy od 7 września br., w każdy czwartek miesiąca w godz. 15:00 do 18:00, w biurze
stowarzyszenia będzie pełniony dyżur przez zespół: Kol. Piotr Gawlik, Zenon Borek, Bolesław
Szarkowicz.
 W pierwszej kolejności przew. Komisji Socjalnej kol. Leszek Chruścik przygotuje listę wniosków
dot. osób, które są objęte naszą pomocą socjalną. Będzie to polegać na wystąpieniu o
przyznanie statusu a następnie uzyskanie świadczenia podstawowego 400 zł/m-c po
uchwaleniu ustawy i/lub wystąpieniu o pomoc pieniężną jednorazową lub okresową a także
pomoc w uzyskaniu świadczenia lekarskiego na zasadzie pierwszeństwa (bez kolejki).
Ponadto zwołane zostanie zebranie Komisji Socjalnej dla przedyskutowania możliwości uzyskania
innych świadczeń i pomocy wynikających z ustawy dla naszych podopiecznych. Należy dążyć do
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tego aby ograniczyć przygotowywane paczki do koniecznego zakresu a zastąpić je pomocą
finansowa i materialną jaką można pozyskać dzięki ustawie.


Promocja rozwiązań ustawowych oraz mobilizowanie ludzi do występowania o status oraz
zgłaszanie wniosków o świadczenia. Ta działalność została już uruchomiona w związku z
pracami nad ustawa i wciąż jest kontynuowana, np. poprzez opracowanie przez kol. Edwarda
Nowak omówienia ustawy, opracowania tekstu jednolitego ustawy czy opisania procedur.

Ad. 2.6.) Informacja o stanie realizacji zadań wydawniczych SSS. Ze względu na brak na zebraniu osób,
które prowadzą te tematy, nie dyskutowano o sprawach. Jedynie prezes powiadomił, że w tej chwili trwa
drukowanie Zeszytu nr. 8 – „Pamięć o bohaterach” (odp. Jacek i Barbara Swałtkowie), a prace nad
Leksykonem – t. II są zaawansowane przez kol. Adama Gliksmana.

W Urzędzie Marszałkowskim złożyliśmy ofertę na wykonanie publikacji o grafikach krakowskich
Wiesławie Kukli oraz Janie Skapskim. Oferta została odrzucona.
Trwają prace nad przygotowaniem kolejnego folderku na Małopolskim Szlaku Solidarności dot. pow.
Nowotarskiego.
Inicjatywa filmu o szlakach nie jest realizowana, gdyż kol B. Giza nie złożył scenariusza tego filmu
Ad. 2.7.) Biuletyn Sierpniowy Sieci jest przygotowywany. Wobec nieobecności kol. Krystyny Marchewczyk,
na razie nic więcej nie wiadomo, ale na pewno będzie na koniec miesiąca. Kluczową jego częścią będą
biogramy ludzi, którym, będą wręczane Medale „Dziękujemy za wolność’ XIV edycji.
Natomiast wobec rezygnacji kol. Krystyny Marchewczyk z dalszego redagowania biuletynu, powstaje
problem kto będzie go prowadził w dalszym ciągu. Członkowie zarządu maja się zastanowić nad
znalezieniem osoby do prowadzenia. Jeśli nie uda się znaleźć takiej osoby, to zrezygnujemy z wydawania
biuletynu, skupiając się jedynie na stronie internetowej i facebook’u, natomiast biuletyn będzie wydawany
okazjonalnie. Za takim rozwiązaniem przemawia także stosunkowo mały popyt.
Ad. 2.8.) Wystawa o represjach stanu wojennego w Małopolsce w Muzeum PRLu. Kol. Edward Nowak
poinformował, że uzgodnił z Muzeum PRLu, otwarcie wystawy w dniu 14.10.2017 r. .Kol. Maciej Mach
przekazał dosyć duża ilość eksponatów na tę wystawę.
Ad 2.9.) Kol. Maciej Mach we współpracy z Barbarą Swałtek mają rozpocząć przygotowania do Akcji
ZNICZ . Ze względu na wzrastająca ilość zidentyfikowanych miejsc pochówku ludzi Solidarności i opozycji,
istnieje potrzeba dosyć wczesnego przygotowywania tej akcji. Poza tym wykrusza się ilość osób biorących
udział w tej akcji. Należałoby szukać partnerów do akcji, może wśród młodzieży ?
Ad. 2.10.) 30.rocznica strajków wiosennych 1988 roku . Kol Edward Nowak poinformował, że grupa
przedstawicieli SSS spotkała się roboczo w dn. 25.07. z KRH dla przedyskutowania organizacji 30. rocznicy
strajków wiosennych 1988 roku w Nowej Hucie. Spotkanie Komitetu Organizacyjnego odbędzie się 5
września br. w s. 101 Kombinatu. ZE strony SSS, udział biorą : Edward Nowak, Jan Ciesielski, Stanisław
Handzlik, Maciej Mach, Zbigniew Ferczyk. Ponadto na nasz wniosek zaprosiliśmy także Mieczysława Gila i
Grzegorza Surdego, którzy jednak nie wzięli udziału w zebraniu roboczym 25 lipca. Komitet Organizacyjny
będą tworzyć przedstawiciele: KRH, ZRM oraz SSS.
Ad. 3.) Sytuacja finansowa stowarzyszenia. Wobec nieobecności skarbnika stowarzyszenia temat nie był
omawiany.
Ad 4.) Prezes przedstawił propozycje zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Sieci
Solidarności w dniu 21.10.2017 r. poświęconego sprawom programowym i dyskusji o obecnej sytuacji
stowarzyszenia i możliwościach dalszego funkcjonowania. Podjęto uchwałę o zwołaniu WZC SSS w dniu
21.10.2017 t.
Ad 5.) Wolne wnioski.
kol. Adam Kramarczyk zadał pytanie czy dalej organizować działania w ramach projektu SMOG, wobec
pewnej porażki I spotkania. Zarząd stanął na stanowisku aby tego zaniechać, ale kol. Kramarczyk powinien
jeszcze odbyć dyskusje w tej sprawie z kol Stanisławem Handzlikiem – wnioskodawcą propozycji.

Na tym zebranie zakończono ustalając termin XLVIII posiedzenia zarządu w dniu 25.09.2017 r. o
godz. 17:00 w siedzibie stowarzyszenia.
Edward E. Nowak - Prezes - Stowarzyszenia Sieć Solidarność
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Załącznik do protokołu z XLVII posiedzenia Zarządu SSS w dniu 22.08.1017 r. zawierający
podjęte uchwały.
UCHWAŁA Zarządu
STOWARZYSZENIA SIEĆ SOLIDARNOŚCI
nr SSS-Z_ 01_08_2017 z dnia 22.08.2017
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Sieć Solidarności
1. Na podstawie § 30 Statutu, na wniosek Prezesa Zarządu kol. Edwarda E. Nowak zarząd
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków – Programowe, w dniu 21.10.2017 r. o
godz. 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia, poświęcone dyskusji nad dalsza działalnością
stowarzyszenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Edward E. Nowak

Prezes Stowarzyszenia
„Sieć Solidarności”
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