VI Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Sieć Solidarności - 20 maja 2013 r.
W posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie Zarządu oraz Adam Gliksman – szef
Komisji Dokumentacji i Piotr Kalisz – w imieniu Komisji Współpracy z innymi
organizacjami a także Zbigniew Przygoda - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Na wstępie Prezes Edward E. Nowak przedstawił najważniejsze działania Stowarzyszenia w
okresie : kwiecień – maj 2013r., z których należy wymienić przede wszystkim:
W sprawach Organizacyjnych:
o Zarejestrowanie przez Sąd, Stowarzyszenia Sieć Solidarności w dniu 18 kwietnia
2013 r. i nadania KRS 0000458842, nadanie numeru NIP, REGON oraz
utworzenie Konta bankowego.
o Przyjęliśmy kolejnych 4 członków: Kazimierza Kubraka, Piotra Hlebowicza, Jerzego
Hlebowicza i Piotra Warischa. Obecnie Sieć Solidarności liczy 117 członków.
Współpraca z innymi organizacjami:
o Wspólne wystąpienie do Prez. Krakowa Jacka Majchrowskiego, przedstawicieli
organizacji skupiających uczestników działań opozycyjnych w PRL: Stowarzyszenie
Sieci Solidarności, Stowarzyszenie Maj 1977, Związek Więźniów Politycznych
Okresu Stanu Wojennego, Stowarzyszenie NZS 1980, Duszpasterstwa Hutników,
Stowarzyszenie Federacji Młodzieży Walczącej, Solidarności Walczącej, dot. dla
uruchomienia w Domu J. Piłsudskiego na Oleandrach w Krakowie ośrodka
dokumentacyjno-edukacyjnego dotyczącego polskich walk niepodległościowych
działającego obecnie przy Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu
Niepodległościowego.
o W dniu 10.04.2013 r. Stowarzyszenie Sieć Solidarności zawarło porozumienie z
Fundacją Rozwoju Gospodarczo-Społecznego FROGOS., umożliwiające
przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Sieci
Solidarności.
Uczestnictwo w uroczystościach i rocznicach:
o Najważniejszym wydarzeniem było zorganizowanie wraz z KRH XXV rocznicy
strajków Nowej Hucie „WIOSNA SOLIDARNOŚCI ‘88”. Relacje z tych uroczystości
były już omawiane.
Organizatorzy dziękują wszystkim instytucjom państwowym, samorządowym,
firmom, którzy wsparli finansowo uroczystości. Dziękują przedstawicielom i
mecenasom kultury, dziękują też osobom, bez których nie można byłoby docenić
ludzi pracy, którzy przed ćwierć wieku byli solą tej ziemi.
Warto jeszcze przy okazji tych uroczystości wspomnieć o przygotowanych na tę
okazję znaczkach okolicznościowych oraz rozpoczęciem prac nad wydaniem Katalogu
pod roboczym tytułem: „Nowa Huta w drodze do Niepodległej”, której część będzie
oczywiście poświęcona nowohuckiej „Solidarności”. Opracowanie będzie miało
charakter monografii wydanej przez Muzeum Historyczne Krakowa we współpracy z
Instytutem Pamięci Narodowej.
o W dniu 3 Maja delegacja Sieci Solidarności złożyła wiązankę kwiatów pod
pomnikiem Hugo Kołłątaja w ogrodzie uniwersyteckim przy ul. Gołębiej. Z
przykrością trzeba przyznać, że w oficjalnej ceremonii obchodów Święta Narodowego
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3 Maja, uczestniczyła garstka osób, na czele z Wojewodą, Wicemarszałkiem ,
Wiceprezydent Krakowa , Dowódcą Garnizonu Krakowskiego i kilkoma delegacjami.
o 5 maja: Msza św. w Więckowicach, w II rocznice śmierci Marka Nawary –
Marszałka Małopolski. Spotkanie wspomnieniowe zgromadziło liczne rzesze osób
znających i współpracujących z Marszałkiem, z całego Regionu.
o 7 maja złożenie wiązanki kwiatów przez przedstawicieli Sieci Solidarności – Andrzeja
Stawiarskiego pod tablicą upamiętniającą śmierć Stanisława Pyjasa 7 maja 1977 roku
na ul. Szewskiej 7 w Krakowie.
o Wystąpienie do IPN o nadanie Stanisławowi Handzlikowi tytułu Świadek Historii”.
Debaty publiczne:
o 14 kwietnia 2013, na zaproszenie członków Sieci Solidarności z Andrychowa, Edward
E. Nowak uczestniczył w mszy św. poświęconej 3 rocznicy katastrofy lotniczej pod
Smoleńskiem, w której zginął Prezydent Lech Kaczyński oraz Jego małżonka a także
94 towarzyszące mu osoby, w tym wybitni przedstawiciele polskiego życia
politycznego i społecznego, generałowie, oficerowie i żołnierze Wojska Polskiego a
także członkowie załogi. Później miało miejsce spotkanie w kinie Beskid, w którym
wzięło udział kilkadziesiąt osób, mieszkańców Andrychowa.
o Debata "Solidarność znaczy ... czyn w dniu 17 kwietnia w Sali Fontany w Klubie Pod
Gruszką. Stowarzyszenie Sieć Solidarności wraz ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy
Polskich zorganizowało pierwszą z cyklu debat zatytułowanych "Solidarność
znaczy...". Celem tych debat jest refleksja nad tym, czy ideały i wartości ruchu
Solidarność, są dzisiaj potrzebne, czy można jej realizować dzisiaj, w jaki sposób, co z
tamtych wartości powinniśmy przekazać młodemu pokoleniu, czy możemy się w ten
sposób przyczynić do niwelowania, często dramatycznych podziałów w
społeczeństwie. Pierwsza debata, która dotyczyła "Solidarność czynu" była
prowadzona prze Piotra Legutko a panelistami byli: prof. Zbigniew Chłap ze
Stowarzyszenia "Lekarze Nadziei", Edward E. Nowak - SSS oraz Grzegorz Surdy, b.
działacz opozycji.
Inicjatywy Sieci Solidarności:
o Opracowanie i złożenie wniosku do Urzędu Marszalka Województwa w projekcie
„Promocja Małopolski” nt. Utworzenia Szlaku Solidarności Małopolskiej.
o Złożenie Wniosku w ramach programu „Kapitał Ludzki” z Europejskiego Funduszu
Społecznego – działanie 9.6.2., Projekt "@JESTEŚMY". przez firmę Eurokreator
Rafała Kunaszyka oraz SSS.
Stowarzyszenie Sieć Solidarności postanowiło podjąć działania przeciwko
wykluczeniu ludzi naszego środowiska a szerzej rzecz ujmując naszego pokolenia.
Zdając sobie sprawę z tego, że dzisiaj istotnymi obszarami wykluczenia jest np.
wykluczenie informatyczne, zamierzamy czynnie temu przeciwdziałać. Podobnie ma
się sprawa ze słabą znajomością języków obcych, w szczególności angielskiego, który
staje się nie tylko wyznacznikiem statusu społecznego ale wręcz koniecznością dnia
codziennego.
o W imieniu Stowarzyszenia „Sieć Solidarności”, zwróciliśmy się Listem Apelem do
przychodni zdrowia, z prośbą o rozważenie możliwości objęcia przez poszczególne
przychodnię bezpłatną opieką trzech naszych podopiecznych – byłych działaczy
opozycji demokratycznej z lat 70 – 80.
o Laureaci wiedzy o strajkach "S" w Nowej Hucie, zorganizowanej w ramach
obchodów XXX-lecia powstania Tajnej Komisji Robotniczej Hutników zwiedzili
Sejm oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Akcje zorganizował Maciej Mach,
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młodzież gościł i oprowadzał w Sejmie pos. Józef Lassota (a także finansował) a
opiekunem wycieczki był Grzegorz Kowalski.
o Opracowanie założeń firmy „Złota Rączka”.
Ustawodawstwo:
o Zebranie Grupy Roboczej ds. ustawy solidarnościowej pod kierunkiem Bogdana
Klicha, w dniu 9 maja dotyczące rozpoczynających się z w Senacie prac nad
projektem ustawy o świadczeniach specjalnych przysługujących działaczom opozycji
demokratycznej.
Pozostałe:
o Zamówiliśmy także baner oraz roll-up Stowarzyszenia Sieć Solidarności
o Wydaliśmy 2 numery Biuletynu: jeden na przełomie marca-kwietnia (świąteczny) a
drugi w maju poświecony Rocznicy XXV strajków w Nowej Hucie „Wiosna
Solidarności ‘88”.
o Staraniem SSS oraz KRH wydany został specjalny numer „Słowińca” poświęcony w
całości strajkom kwietniowo-majowym w 1988 roku w Nowej Hucie.
o Wydaliśmy znaczki i koperty okolicznościowe „Wiosna Solidarności” na których
pokazaliśmy także powstanie Sieci Solidarności.
o Pod koniec kwietnia koncentrowaliśmy się także na zbieraniu 1 % odpisu z podatku
PIT.
o Następnie odbyła się krótka dyskusja o omówionych działaniach Sieci, szczególnie
związanych z rejestracją Stowarzyszenia, uzyskaniem numeru NIP, REGON oraz
konta bankowego, co jest niewątpliwą zasługą Moniki Karlińskiej Nawara –
skarbnika.
o Poruszono także sprawę utworzenia szlaku Solidarności Małopolskiej. Monika
Karlinska-Nawara zaproponowała wystąpienie do gmin oraz LGD – Lokalnych Grup
Działania z poinformowaniem ich o naszej akcji – wniosku oraz inicjatywą zajęcia się
sprawą upamiętnienia miejsc związanych z Solidarnością.
o W Planie SSS na najbliższy czas planowane było zorganizowanie Pikniku
Solidarności w jednej z podkrakowskich miejscowości (z możliwością dojazdu także
środkami komunikacji publicznej lub podmiejskiej) Postanowiono, szybko sprawdzić
czy członkowie i inne osoby ze środowiska były by zainteresowane uczestnictwem.
Jeśli tak t Piknik będzie zorganizowany w dniu 15 czerwca od godz. 16.00 – 21.00 .
Miejsce zostanie wskazane w terminie późniejszym.
o Trwa akcja przygotowywania wystąpień o odszkodowania dla niektórych działaczy
opozycji. W tej chwili dotyczy to 11 osób, w tym jednej nieżyjącej (starania czyni
rodzina). W najbliższym czasie spodziewać należy się wystąpień z wnioskami do
sądu.
o Prezes przedstawił sprawę rezygnacji Przemka Markiewicza z funkcji
Przewodniczącego Komisji Gospodarczej oraz Piotra Kalisza w funkcji
Administratora strony internetowej www.sss.net.pl. Sprawa kol. Markiewicza została
odłożona do czasu jego przyjścia na zebranie.
Piotr Kalisz złożył rezygnacje na Nin. posiedzeniu, z powodu dużego nawału pracy
jaki obecnie ma i niemożności rzetelnego zajęcia się prowadzeniem spraw
administrowania strona internetową SSS. Prezes Edward E. Nowak podziękował kol.
Kaliszowi za duży wkład pracy w utworzenie strony dzięki czemu wizerunek
Stowarzyszenia oraz ilość, jakość i szybkość przekazywanych informacji o Sieci
Solidarności jest już znacząca.

3

Na wniosek przewodniczącego Komisji Informacji Andrzeja Stawiarskiego na funkcje
Administratora Sieci Solidarności powołano Andrzeja Łaptasia.
Informacja Skarbnika (SSS-F) o sytuacji finansowej Stowarzyszenia.
o Zamierzamy zwrócić się do różnych firm i osób z prośbą o sponsorowanie lub
zostanie mecenasem Stowarzyszenia Sieć Solidarności. Przygotowane zostanie
odpowiednie pismo członkowie SSS, rozpoczną aktywne działania w tej sprawie.
o Równocześnie przygotowujemy liczne propozycje finansowania z różnych źródeł.
o Informacja o możliwości wsparcia finansowego Sieci Solidarności będzie
zamieszczona na stronie internetowej.
o Na wniosek Macieja Macha podjęto uchwalę aby z powodu trudnej sytuacji życiowej,
zrezygnować z poboru składki członkowskiej do końca bieżącego roku wobec 3
członków Sieci Solidarności.
Informacja Pełnomocnika Zarządu ds. współpracy z innymi organizacjami
(w zastępstwie Piotr Kalisz)
a) W dniu 24.05. o godz. 17.00 odbędzie się II spotkanie organizacji solidarnościowych i
opozycyjnych Małopolski. Omówione zostaną następujące sprawy jako priorytetowe:
o Projekt ustawy o pomocy działaczom opozycyjnym znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej,
o Przedstawienie wyników rozmów z Prezydentem Krakowa w sprawie Oleandrów
o Omówienie ankiety dot. ludzi objętych pomocą socjalną
o Omówienie możliwości korzystania z Biuletynu SSS oraz jego dystrybucji.
b) Adam Gliksman przedstawił propozycje programu uroczystości w dniu 25 maja 2013 r. w
Nowym Wiśniczu. Głównym punktem będzie msza św. o godz. 14.00 a następnie składanie
kwiatów pod Tęczą Wolności. Możliwe będzie także zwiedzenia zamku oraz więzienia w
Wiśniczu, w którym więzieni byli m.in. działacze Solidarności po wprowadzeniu stanu
wojennego.
Stowarzyszenie Sieć Solidarności weźmie aktywny udział w uroczystościach a Klub
Filatelistyczny SSS przygotował panel dyskusyjny poświęcony poczcie podziemnej. W
trakcie spotkania zaprezentowane zostaną dwie publikacje : „Almanach Filatelistyczny 2013”
Jacka Swałtka oraz „Katalog Znaczków 1985” Andrzeja Jaworskiego.
rozdany zostanie także biuletyn SSS dla uczestników spotkania w Nowym Wiśniczu.
Wolne wnioski: Na wniosek P. Fugla uzgodniliśmy, że SSS wystąpi z wnioskami o rentę
specjalną wobec dwóch osób , w tym jednego członka SSS.
Termin kolejnego VII Posiedzenia Zarządu w dniu 17 czerwca 2013 r.
[EEN]
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