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BIULETYN INFORMACYJNY STOWARZYSZENIA SIEĆ SOLIDARNOŚCI
Słowo Prezesa
Uwagi o... wewnętrznej potrzebie solidarności
Działalność społeczna, to taki rodzaj zaangażowania, w którym nie ma możliwości
wprowadzenia dyscypliny. Kultywowanie wartości i ideałów Solidarności, przywracanie
pamięci o ludziach i ich czynach, prace nad dokumentowaniem, niesienie pomocy swoim
koleżankom i kolegom, czy choćby chęć podtrzymywania więzi koleżeńskich, MUSI I
MOŻE WYPŁYWAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE Z NASZEJ WEWNĘTRZNEJ POTRZEBY
SOLIDARNOŚCI.
Regularnie odbywają się zebrania poszczególnych komisji Sieci Solidarności. To dobrze,
bowiem sens naszej działalności to praca codzienna a nie efektowny udział w uroczystościach, czy wydawane komunikaty i oświadczenia. Niemniej trzeba jednak zwrócić uwagę, że frekwencja na zebraniach pozostawiała wiele do życzenia.
W Stowarzyszeniu jest już ponad 100 członków i zgłaszają się następni. Powstają koła poza Krakowem, mamy także członków w
miejscowościach poza regionem a nawet poza krajem. Ponadto powstał Klub Filatelistyki Niezależnej.
Aktywnie działa Komisja Socjalna, której szef Piotr Fugiel postanowił skupić się nad rozwiązywaniem problemów naszych
koleżanek i kolegów, którzy znajdują się w dramatycznej sytuacji życiowej. Chodzi o ich zdrowie, warunki mieszkaniowe, podstawowe środki do życia.
Rozpoczynamy akcję "Odszkodowania" - zgłosiło się już 12 osób potrzebujących pomocy prawnej, także spoza Sieci.
Wiele działań związanych jest ze zbliżająca się XXV rocznicą Wiosny Solidarności 88 czyli strajkami kwiecień/maj w Nowej
Hucie, które stały się nowym otwarciem do wolności. Prace w Sieci koordynuje Stanisław Handzlik.
Komisja Gospodarcza, zakończyła już etap dyskusji i przechodzi do opracowywania konkretnych działań związanych z planowaną działalnością gospodarcza naszego środowiska, czyli głównie tworzeniem Klastra Solidarności oraz założeń Domu Solidarności - naszej głównej idei.
Komisja Edukacji przygotowuje pilotażowy program edukacyjny dla młodzieży szkolnej o ruchu społecznym Solidarność. Powstaje on we współpracy z Małopolskim Kuratorium Oświaty oraz Biurem Edukacji Publicznej IPN a także innymi partnerami.
Nasza strona internetowa www.sss.net.pl jest już uzupełniona i na bieżąco aktualizowana dzięki pracy Piotra Kalisza i firmy
ESC S.A
To tylko kilka spraw, na które chciałem zwrócić uwagę.
Edward Nowak

Wiosna Solidarności '88
Tablica pamiątkowa na bramie kombinatu, konferencja i koncert - to tylko niektóre
punkty programu obchodów 25. rocznicy strajku w HiL w 1988 roku. Sieć Solidarności
aktywnie włączyła się w przygotowania a nasi członkowie znaleźli się w komitecie organizacyjnym.
Strajk wiosną 1988 roku, mimo że brutalnie stłumiony otworzył drzwi do zmian. Pokazał
solidarność różnych środowisk opozycyjnych i potwierdził, że żądania ekonomiczne są równie ważne jak postulaty wolnościowe. Dzisiaj spoczywa na nas obowiązek przywróceni pamięci o tamtych wydarzeniach i ludziach, którzy byli w nie zaangażowani. Dobrą okazją do
tego jest 25. rocznica strajku i uroczystości, które o nim przypominają.
Głównym organizatorem obchodów jest KRH - Komisja Robotnicza Hutników kontynuatorka
KRH powstałej w 1980 r. i TKRH działająca w latach 1982-1988, a Stowarzyszenie Sieć
Solidarności pełni rolę współorganizatora.
Uroczystości rozpoczną się 26 kwietnia - w rocznicę rozpoczęcia strajku - mszą św. w kościele p.w. MB Królowej Polski na Szklanych Domach, później nastąpi przemarsz Aleją Solidarności. Uczestnicy wezmą udział w Konferencji WIOSNA SOLIDARNOŚCI 1988 roku, w
sali teatralnej Huty. Oprócz wystąpień i referatów przewidziane jest wręczenie odznaczeń
państwowych, medali i wyróżnień. Na bramie głównej kombinatu zostanie odsłonięta tablica
upamiętniająca historię Solidarności Huty.
Ważne jest by nie zamknąć się tylko w gronie "kombatantów" i dlatego wieczorem na Placu
Centralnym odbędzie się koncert młodzieżowych, nowohuckich zespołów muzycznych, na
czele z Wu-Hae i wspólne śpiewanie poprowadzone przez Loch Camelot.
Zarząd Regionu Małopolska wsparty przez Komisje Krajowa wystąpił z inicjatywą nadania
Złotego Medalu "Cracovia Merenti" dla Komisji Robotniczej Hutników NSZZ "Solidarność".
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Lista pamięci
Ludzi Solidarności
Luty
SZUMOWSKI Maciej (ur. 18 IV 1939 ,
zm. 2 II 2004)
SZCZEKLIK Andrzej (ur. 29 VII 1938,
zm. 3 II 2012)
BLICHARZ Jan (ur. 8 XII 1942, zm. 6
II 2011)
KARPIŃCZYK Jerzy (ur. 11 V 1948,
zm. 8 II 2005)
SZKARŁAT Zbigniew (1944-9. II 1986)
GRABCZYK Franciszek (ur. 24 IX
1936, zm. 13 II 2004)
OBTUŁOWICZ Wojciech (ur. 14 II
1934, zm. 12 II 2011)
KALECIAK Stanisław (ur. 1 XI 1947,
zm. 13 II 2003)
LUBERADZKA Maria Hanna (ur. 25
IV 1942, zm. 18 II 2007)
KUCHARZ Władysław (ur. 21 IV 1940,
zm. 20 II 1995)
SZCZEPAŃSKI Jan Józef (ur. 12 I
1919, zm. 20 II 2003)
SOLECKI Wiesław (ur. 17 I 1938, zm.
21 II 2000)
ŻABA Jacek (ur. 23 IX 1963, zm. 25 II
1989)
FILIPOWICZ Kornel (ur. 27 X 1913,
zm. 28 II 1990)

Przewidywane jest przygotowanie wydawnictw historycznych: numer "Sowińca" z okazji XXV
rocznicy strajków wiosennych i monografii Solidarności Nowohuckiej. Z pewnością ukaże się
także okolicznościowe wydanie "Hutnika". Według pomysłu Andrzeja Pacuły, członka SSS,
Radio Kraków wyemituje reportaż dokumentalny o strajku, z wykorzystaniem autentycznych
nagrań z tamtych wydarzeń. Stałe wystawy pokazujące strajk i późniejsze jego konsekwencje
zorganizują - MHK o. Nowa Huta na Placu Centralnym i IPN pod Wawelem na Placu o. Adama
Studzińskiego.
Dla młodzieży zostanie ogłoszony konkurs WIOSNA SOLIDARNOŚCI, w którym będzie można
wykorzystać wszelkie formy wyrazu artystycznego jak film, strona internetowa, mural, utwór
muzyczny, aplikacje na telefon lub komputer itp.
Do ośmiu wybitnych dokumentalistów filmowych z Krakowa zostało wysłane zaproszenie do
składania ofert na realizację filmu dokumentującego okres strajku kwietniowo-majowego.
W wiele z tych przedsięwzięć zaangażowane jest Stowarzyszenie Sieć Solidarności. To
oczywiste, przecież naszym celem jest kultywowanie ideałów, wartości i tradycji ruchu
Solidarność a wśród członków SSS są kluczowi uczestnicy strajku w 1988 roku.
/BS/
Komitet Organizacyjny jubileuszu WIOSNA SOLIDARNOŚCI
Władysław Kielian - przewodniczący, Stanisław Handzlik - wiceprzewodniczący, Wojciech
Grzeszek - wiceprzewodniczący, Tadeusz .Stasielak, Roman Wątkowski, Leszek Kochan,
Krzysztof Stypuła, Stanisław Lebiest oraz Mieczysław Gil, Jan Ciesielski, Edward E. Nowak,
Maciej Mach, Zbigniew Ferczyk.

STOWARZYSZENIE SIEĆ SOLIDARNOŚCI w 2013 roku
Przed nami pierwszy rok aktywnej działalności. Wyznaczyliśmy cele, do których będziemy dążyć.
Plany są ambitne, ale możliwe do zrealizowania. To czy się uda zależy od aktywności i
zaangażowania wszystkich członków Sieci Solidarności.
Luty
*Utworzenie Spisu ludzi Solidarności będących w potrzebie (ze względu na sytuację materialną,
zdrowotną lub brak pracy) i tych, którzy mogą zaoferować swoja pomoc w różnych dziedzinach:
biznesowej, społecznej, medycznej, prawnej, edukacyjnej.
*Wystąpienie z inicjatywą do radnych m. Krakowa o podjęcie uchwały zobowiązującej władze
miasta do objęcia opieką grobów osób pochowanych w alei zasłużonych.
*Solidarność znaczy... rozpoczynamy, wspólnie ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich,
cykl debat o obecnym znaczeniu idei i wartości Solidarności.
*Podjęcie współpracy z innymi organizacjami z Regionu Małopolski o podobnych celach.
Spotkanie odbędzie się 22 lutego.
*Budowa struktury regionalnej oraz zagranicznej SSS.
*Opracowanie „Przewodnika Sieci Solidarności” obejmującego instytucje i możliwości
uzyskania pomocy przez osoby tego potrzebujące.
*Akcja „Odszkodowania dla ludzi Solidarności” - stała pomoc prawna w uzyskaniu
odszkodowań i zadośćuczynienia dla ludzi ruchu Solidarność.
Marzec
*Wystąpienie z inicjatywą do posłów w celu opracowania rozwiązania prawnego obejmującego
opieką i zwiększonymi uprawnieniami rentowo-emerytalnymi ludzi ruchu Solidarność a także
nowelizacji ustawy o Krzyżu Wolności i Solidarności.
*Uczczenie pamięci ks. Kazimierza Jancarza w XX rocznicę śmierci kapelana Solidarności
(25 marca).
*Zwyczajne Walne Zgromadzenie SSS (26 marca) i spotkanie wielkanocne członków i
sympatyków Sieci Solidarności.
*Akcja "Paczka Wielkanocna".
*Opracowanie koncepcji budowy i działania „Domu Solidarności”.
*Tworzenie Wolontariatu Solidarności.
Kwiecień
*W kwietniu-maju koncentrujemy uwagę na XXV rocznicy strajku wiosennego w HiL. Sieć
Solidarności będzie aktywnie wspierać KRH w godnym uczczeniu tej doniosłej uroczystości.
/ciąg dalszy na stronie 3/

UDZIAŁ W SPOTKANIACH,
UROCZYSTOŚCIACH
12-13.12.2013
12 grudnia w VI Rocznicę Śmierci dr
Janusza Kutyby przedstawiciele
Stowarzyszenia sieci Solidarności
złożyli kwiaty i pomodlili się na jego
grobie w Wieliczce. 13 grudnia
uczestniczyli we Mszy Świętej w
bazylice oo. Jezuitów na ul.
Kopernika. W kościele tym od 1983 r.
każdego 13-go dnia miesiąca
odprawiana jest Msza Święta w
intencji Ojczyzny, których
inicjatorem, organizatorem i
animatorem był dr Janusz Kutyba.
Szczególnie uroczyste są zawsze
Msze 13 grudnia. Tam też, przed
wejściem do bazyliki wmurowana jest
tablica upamiętniająca ofiary stanu
wojennego. Tablica ta została
wmurowana jeszcze w stanie
wojennym i była kilkakrotnie
wyrywana i niszczona przez SB. Tam
po Mszy odbyła się krótka modlitwa i
uczestnicy Mszy Świętej złożyli
kwiaty i zapalili znicze. W
uroczystościach tych brała udział
brała nasza delegacja, kwiaty w
imieniu stowarzyszenia złożył Maciej
Mach. /H.K./
21.01.2013
W siedzibie IPN w Warszawie na
zaproszenie Prezesa IPN Łukasza
Kamińskiego odbyło się spotkanie
przedstawicieli kilku organizacji w
sprawie powołania wspólnej akcji
„DZIĘKUJEMY ZA WOLNOŚĆ”.
Do koalicji przystąpili: Fundacja
Wdzięczność, Fundacja WiP,
Fundacja Wspólnota Pokoleń,
Fundacja Wspomagania Wsi,
Stowarzyszenie Federacja Młodzieży
Walczącej, Stowarzyszenie
Pokolenia, Stowarzyszenie Wolnego
Słowa oraz nasze Stowarzyszenie
Sieć Solidarności, które na spotkaniu
reprezentował Prezes SSS Edward E.
Nowak. /mm/
17.01.2013
W siedzibie NSZZ „Solidarność”
Regionu Małopolska miało miejsce
spotkanie Przewodniczącego
Wojciecha Grzeszka z
przedstawicielami naszej Sieci,
Maciejem Machem i Edwardem E.
Nowakiem.
Rozmawialiśmy o współpracy w
realizacji wspólnych celów, w tym
szczególnie pomocy dla osób
represjonowanych i pokrzywdzonych,
możliwościach udzielenia pomocy
socjalnej, o potrzebie powstania
Domu Solidarności. Znaczną cześć
spotkania poświęciliśmy godnemu
uczczeniu XXV rocznicy strajków
wiosennych w Nowej Hucie. /E.E.N./
17.01.2013
Spotkanie przedstawicieli SSS
(E.E.Nowak i M.Mach) z Dyrektorem
o. IPN w Krakowie Markiem Lasotą.
Spotkanie poświęcone było
współpracy pomiędzy oddziałem
krakowskim IPN oraz Siecią
/ciąg dalszy na stronie 3/
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Maj
*Święto Narodowe 3 maja – udział SSS
*Seminarium: "Prawnicy Małopolski w ruchu Solidarność w latach ‘80”, przy udziale
prawników - członków SSS oraz Stowarzyszenia ARS LEGIS oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w
Krakowie.
Czerwiec
*Piknik Sieci Solidarności – spotkanie koleżeńskie członków i sympatyków SSS - 22.06.2013.
*Utworzenie Klubu Solidarności jako miejsca spotkań, kultury, dyskusji, wystaw itp. środowiska
Ludzi Solidarności.
*Medal Wdzięczności za Wolność i Solidarność. Medal lub statuetka nadawana dla ludzi
Solidarności.
Lipiec
*„Wakacje z Solidarnością” – akcja dla dzieci i młodzieży.
Sierpień
*Festiwal Solidarności w Nowej Hucie 26-31.08. Zakończony koncertem muzyki młodzieżowej
„Wolność i Solidarność”.
*XXX-lecie powstania Duszpasterstwa Hutników.
*Spotkanie ludzi Solidarności - 31 sierpnia - pl. Szczepański.
*Pomoc w organizacji 30-lecia Duszpasterstwa Hutników.
Wrzesień
*Rozpoczęcie programu edukacyjnego o ruchu Solidarności dla młodzieży.
*Powstanie Klastra Solidarności oraz pierwszych spółdzielni socjalnych.
Październik
*Utworzenie Wydawnictwa i/lub Biblioteki Cyfrowej SSS (digitalizacja zbiorów, zapisy
dźwiękowe).
*Umieszczenie symboli ludzi Solidarności na grobach.
Listopad
*Wszystkich Świętych – zapalamy znicze na grobach ludzi Solidarności.
*Zaduszki Solidarności - 8 listopada.
*Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada – udział SSS.
Grudzień
*XXXII rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Udział w mszy św. w kościele oo. Jezuitów i
w uroczystościach przy tablicy upamiętniającej wprowadzenie stanu wojennego.
*Spotkanie wigilijne członków SSS wraz z rodzinami oraz sympatykami (19 grudnia).

To tylko główne zadania, jakie zamierza zorganizować Sieć Solidarności w
bieżącym roku.

Dwie rocznice
W 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego - 20 stycznia, odbyła się 30. Pielgrzymka
Ludzi Pracy do grobu ojca Rafała Kalinowskiego – powstańca, sybiraka, świętego.
Organizatorem Pielgrzymki było, jak od lat, Duszpasterstwo Hutników oraz Komisja Robotnicza
Hutników NSZZ „Solidarność”. Pielgrzymki do sanktuarium w Czernej zainicjował przed 30 laty
Zbigniew Ferczyk razem z kolegami z duszpasterstwa hutników działającego przy kościele na os.
Szklane Domy: - Szukaliśmy patrona i odpowiedź na pytanie, kto miałby nim zostać, przyszła
podczas pielgrzymki Ojca Św. Jana Pawła II do Polski, w 1983 r. Na krakowskich Błoniach
błogosławiony Rafał Kalinowski został ogłoszony świętym. Pomyśleliśmy, że to właśnie patron dla
nas – ludzi ciężkiej pracy, dla których drogie są ideały wolności, solidarności i miłości ojczyzny.
Po kilku miesiącach od wizyty papieskiej pojechali do Czernej. - Było nas wtedy kilkadziesiąt osób,
jechaliśmy pociągiem do Krzeszowic, a potem szliśmy pieszo do Czernej, do klasztoru. W kolejnych
pielgrzymkach brało udział coraz więcej osób, nawet ponad 700 - wspomina Ferczyk.
Tradycja corocznych spotkań u grobu św. Rafała Kalinowskiego przetrwała i była kontynuowana już
w wolnej Polsce.
W tym roku spotkanie w Czernej łączyło dwie rocznice - 150. Powstania Styczniowego i 30.
Pielgrzymek Ludzi Pracy. Uroczysta msza święta była koncelebrowana przez przeora Karmelitów
Bosych, zakonników tej wspólnoty oraz ks. Tadeusza Isakowicza Zaleskiego. Ołtarz otaczały liczne
sztandary „Solidarności”, duszpasterstw z Nowej Huty, KPN-u, „Kadrówki” i sztandar najbardziej
bodaj wymowny Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, na którym na czarnym tle wyszyta
była kotwica Polski Walczącej.
Zbigniew Ferczyk podziękował przybyłym i podzielił się wspomnieniami. Także tym z pierwszego
spotkania z Powstańcami Styczniowymi, na Błoniach Krakowskich w 1939 roku, w XXV rocznicę
wymarszu Legionów, gdzie jako 14 letni chłopiec przyjechał z ojcem z Wilna. Tak to się wszystko
łączyło i przeplatało podczas tych uroczystości: Powstanie 1863 roku, Legiony, Armia Krajowa,
Więźniowie Polityczni, Solidarność.
W tegorocznej pielgrzymce po raz pierwszy wzięli udział członkowie Sieci Solidarności. Zbigniew
Ferczyk nie kryje radości: Mam nadzieję, że ta inicjatywa będzie trwać i rozwijać się. Nas, działaczy
duszpasterstwa ubywa, jesteśmy coraz starsi i mniej sprawni. Dobrze, że członkowie SSS chcą się
włączyć w organizowanie pielgrzymek. Chciałbym, żeby pamięć o Powstaniu Styczniowym i o św.
Rafale Kalinowskim inspirowała kolejne pokolenia, tak jak nas przed laty.
/krm, EN/
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Solidarności w szczególności w
dziedzinie dokumentacji historycznej
oraz edukacyjnej. W sposób
szczególny skoncentrowaliśmy się na
XXV rocznicy strajków wiosennych
88 w Nowej Hucie, które stanowiły
nowe otwarcie do wolności w naszym
kraju , były Wiosną Solidarności. IPN
w Krakowie wesprze Komitet
Organizacyjny obchodów w
merytoryczny sposób, szczególnie
przy powstawaniu monografii
"Solidarności", organizacji wystaw
oraz działaniach edukacyjnych. W
podobny sposób myślimy o XX
rocznicy śmierci ks. Kazimierza
Jancarza.
Dyskutowaliśmy także o odznaczeniu
Krzyż Wolności i Solidarności i
potrzebie zmian zasad jego
przyznawania a także innych
inicjatywach SSS wyróżnienia osób
za ich działalność w latach 1980-89.
Podsumowując spotkanie uznaliśmy
za właściwe podpisanie Porozumienia
o współpracy pomiędzy IPN o.
Kraków oraz SSS. /E.E.N./
28.01.2013
Z prac Zarządu i Stowarzyszenia:
Jest nas już 100 członków.
W dniu 28.01.2013 r. na posiedzeniu
Zarządu SSS zostało przyjętych 6
nowych członków Stowarzyszenia,
czyli do grona 94 założycieli
dołączyły kolejne osoby. Setnym
członkiem stowarzyszenia jest Jerzy
Dobrowolski, w latach 80-tych
działacz krakowskiego KPN-u. /mm/
Składki członkowskie:
Decyzją Zarządu Stowarzyszenia 5
członkom naszego Stowarzyszenia
obniżono składki członkowskie, że
względu na trudną sytuacje
materialną.
Do dnia dzisiejszego dziesięciu
członków Stowarzyszenia nie
uregulowało swoich składek
członkowskich. /mm/
13.02.2013 r.
W dniu 13.02.2013 r. z inicjatywy
Radnego Rady Miasta Krakowa i
jednocześnie członka SSS Stanisława
Zięby odbyło się spotkanie z
Prezydentem Miasta Krakowa Prof.
Jackiem Majchrowskim. W spotkaniu
tym z ramienia Zarządu uczestniczył
Maciej Mach. Omówiono realizację
inicjatywy, którą podjęło
Stowarzyszenie SSS dotyczącej
opieki nad grobami osób, które
zostały pochowane w Alei
Zasłużonych na Rakowickim
Cmentarzu. Przedstawiono również
Prezydentowi Krakowa pomysł
budowy Domu Solidarności na terenie
miasta Krakowa. Postanowiono, że w
najbliższym czasie dojdzie do
spotkania Prezesa Stowarzyszenia
SSS Edwarda E. Nowaka i Macieja
Macha z Prezydentem Miasta
Krakowa w tej sprawie. /mm/
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Poseł pyta o... Krzyż Solidarności
Józef Lassota, poseł PO a także członek Sieci Solidarności zwrócił się do ministra Michała Boniego z zapytaniem o Krzyż
Wolności i Solidarności. Chodzi o to by nie było ograniczeń formalnych w przyznawaniu odznaczenia.
Publikujemy pełną treść interpelacji.
Szanowny Panie Ministrze,
Krzyż Wolności i Solidarności jest państwowym odznaczeniem cywilnym, nadawanym działaczom opozycji wobec dyktatury
komunistycznej w PRL. Zostało ustanowione ustawą z dnia 5 sierpnia 2010. Po raz pierwszy Krzyż został nadany w czerwcu
2011 przy okazji obchodów 35. rocznicy Wydarzeń Radomskich.
W zamyśle inicjatorów i osób przygotowujących tą ustawę było, aby oznaczenie to było masowym, przyznawanym przez
Prezydenta RP wielu osobom, które mają zasługi w walce o wolność i demokrację. Wydaje się, że obecna praktyka ilości
przyznawanych odznaczeń nie potwierdza intencji masowości. Jest to o tyle istotne, że mijający czas powoduje, iż osoby, które
zasługują na nie systematycznie i nieodwołalnie odchodzą.
Zgodnie w art. 31 ust. 6 zmienionej ustawy o orderach i odznaczeniach w brzmieniu:
"6. Wnioski o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności przedstawia Prezydentowi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego lub
zamieszkałych stale za granicą - Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych"., wnioski składa IPN. Praktyka, którą stosuje IPN jest taka, że
tylko osoby figurujące w zasobach IPN, jako osoby pokrzywdzone, mają szansę na wnioskowanie jej do Prezydenta RP.
A przecież to, że ktoś przez lata działalności nie dał się złapać i dane osobowe nie znajdują się w zasobach IPN-u nie może go
dyskredytować. A tak jest w tej chwili. Dla IPN-u po prostu taka osoba nie istnieje. Wydaje się, że jest to nadinterpretacja ustawy,
gdyż potwierdzenia jego działalności można uzyskać także w innych miejscach, np. Centrum Dokumentacji Czynu
Niepodległościowego, Archiwum Państwowym, czy też może być potwierdzone przez dwóch, trzech świadków.
Pytania do Pana Ministra:
1. Ile IPN złożył – w okresie do 31.12.2012 r. - wniosków o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności?
2. Ile osób zostało odznaczonych przez Prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności w okresie do 31.12.2012 r.?
3. Czy, zdaniem Pana Ministra, właściwe jest praktykowane przez IPN wnioskowanie o przyznanie Krzyża Wolności i
Solidarności ograniczone tylko dla osób, które mają swoją „dokumentację” w zasobach IPN?
z poważaniem,
Józef Lassota Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Spotkanie świąteczne – 19 grudnia 2012
To już druga po „Zaduszkach Solidarności” publiczna uroczystość zorganizowana przez „Sieć”. Tamtą poświęciliśmy naszym
przyjaciołom, którzy już odeszli. Ta była dla nas, by się lepiej zintegrować dla wspólnego dobra.
Wieczór opłatkowy odbył się w naszej stałej już siedzibie przy ulicy Cieszyńskiej 2. Gości witał prezes Edward Nowak i z dumą
pokazywał dwa niewielkie pokoiki wynajęte dla Stowarzyszenia. W jednym można było na ręce p. Skarbnik Moniki KarlińskiejNawary wpłacić składkę członkowską, zaś w drugim obejrzeć przygotowane z dużą starannością paczki świąteczne dla tych z
nas, którzy są w trudnej sytuacji materialnej. Na piętrze w odświętnie udekorowanej sali konferencyjnej na stołach znalazły się
różnorakie i pyszne wypieki, orzeszki, paluszki, soki i napoje, a nawet tradycyjna kutia i barszczyk.
Te wszystkie dobra zostały przyniesione przez uczestników spotkania. Przybyło 68 osób. Wielu spotkało się po latach i mimo
różnych kolei losów wspomnieniom nie było końca. Prezes jeszcze raz powitał wszystkich, a ks. Tadeusz Issakowicz-Zaleski –
niezapomniany kapelan Solidarności – odmówił modlitwę, pobłogosławił opłatki. Życzyliśmy sobie nawzajem nie tylko
pomyślności i zdrowia, ale też, by Stowarzyszenie Sieć Solidarności rozwijało się i integrowało środowisko działaczy naszego
regionu z lat 80-tych, często zapomnianych i samotnych.
Jak to w okresie Bożego Narodzenia przy gitarze Grzegorza Kowalskiego śpiewaliśmy kolędy, wiersze recytowała Ala
Kondraciuk. Oczywiście nie zabrakło znanej w stanie wojennym kolędy „Bóg się rodzi, a rodacy po więzieniach rozproszeni, bo
marzyła im się Polska niepodległa na tej ziemi”.
Polskę niepodległą wywalczyliśmy, ale czy możemy zapomnieć o tych naszych przyjaciołach, którym nie udało się znaleźć miejsca w nowej rzeczywistości. Oby Stowarzyszenie Sieć Solidarności choć w części przyczyniło się do poprawy ich losu i zasypa/Halina Kutyba/
nia podziałów. Pierwszy krok już został uczyniony.

Znaczki z podziemia
Klub Filatelistyczny przy SSS zainaugurował działalność.
W pierwszym spotkaniu filatelistów – entuzjastów znaczków podziemnych z lat 1982-1989 wzięli udział: Krystyna Starzyńska,
Stanisław Handzlik, Maciej Mach, Wiesław Mazurkiewicz, Jacek Stokłosa i Jacek Swałtek. Klub Filatelistyczny (może trzeba
będzie zmienić nazwę?) grupować będzie także zbieraczy bibuły, książek drugiego obiegu, pocztówek, medali, odznak itp.
W ramach obchodów XXV rocznicy strajku w Kombinacie Metalurgicznym zamierzamy zorganizować wystawę znaczków
podziemnych. Do współpracy w organizacji ekspozycji zamierzamy zaprosić Leszka Jaranowskiego oraz Kazimierza
Korabińskiego, którzy są w Krakowie niekwestionowanymi autorytetami w organizacji takich wystaw.
Spotkania Klubu odbywać się będą w każdą trzecią środę miesiąca. Najbliższe, 20 lutego o godzinie 17. w siedzibie SSS,
poświęcone zostanie określeniu zasad działania Koła. Dyskutowana będzie propozycja przygotowania przez filatelistów Koła
opracowania tematów związanych z małopolską filatelistyką podziemną. Czy mamy dostateczną wiedzę i materiały by podołać
temu trudnemu tematowi? Działania o podobnym zakresie podejmowane są w innych ośrodkach: Warszawa, Wrocław, Gdańsk.
Zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach Klubu. Prosimy o wypełnienie i doręczenie/przesłanie ankiety, która umożliwi
określenie preferencji kolekcjonerskich, wielkości zbiorów i zainteresowań.
/Jacek Swałtek - Prezes Klubu/
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Życiorysy z "S"
Ukazał się dawno oczekiwany I tom „Leksykonu Ludzi Solidarności” autorstwa Adama
Gliksmana, historyka, członka Stowarzyszenia Sieć Solidarności.
Prace nad książką trwały ponad dwa lata. Leksykon zawiera w I tomie 318 biogramów. Materiał
zbierano poprzez wywiady z opisywanymi osobami, a w przypadku nieżyjących informacje
pochodziły z rozmów z ich rodzinami i współpracownikami. Gliksman weryfikował pozyskane dane
w oparciu o materiały archiwalne: ankiety, protokoły wyborcze, dokumentacje organizacji
związkowych czy literaturę tematu. Publikacja, którą autor skromnie nazywa popularnonaukową,
jest więc wielce wiarygodna. Biogramy są przejrzyste i zachowują stałą strukturę. We wszystkich
znajdziemy fotografie, dane biograficzne a także informacje o wykształceniu i przebiegu kariery
zawodowej.
Nacisk położono na działalność w NSZZ Solidarność, ale uwzględniono też aktywność przed
sierpniem 1980 i po roku 1990. Oczywiście te 318 osób, czy nawet kolejne 300 , które znajdą się w
tomie II, to tylko nieliczni spośród ludzi z Małopolski, którzy działali w Solidarności lub na jej
rzecz. W publikacji znaleźli się członkowie Zarządu MKZ Kraków i Małopolska, członkowie
Zarządu Regionu od 1981 do 2010 roku oraz osoby działające w strukturach ponadzakładowych w
regionie, a także w większych zakładach pracy. Nie mogło też zabraknąć tych, którzy nie doczekali
wolnej Polski,
bo oddali za nią życie, np: Bogdana Włosika czy Ryszarda Smagura. Znajdziemy też sylwetki osób aresztowanych, internowanych w
stanie wojennym i prześladowanych. Z Małopolski pochodzi też wielu senatorów, posłów, ministrów oraz urzędników różnych
szczebli - to też przecież ludzie Solidarności.
Pomysłodawcą opracowania Leksykonu był przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk, a Wojciech
Grzeszek – przewodniczący Zarządu Regionu „S” wspierał wydanie książki. Jak przystało na poważną pracę historyczną, choć
przeznaczoną także dla zwykłego czytelnika, na końcu znajdziemy obszerną bibliografię, wykaz osób udzielających wywiadów,
wykaz skrótów, spis biogramów, a nawet indeks geograficzny. Trzeba pochwalić wydawców, bo Leksykon jest też elegancką książką,
drukowaną na kredowym papierze w twardej oprawie i z wyrazistą biało-czerwoną okładką.
Warto mieć Leksykon w domowej biblioteczce, by do niego zaglądać przez lata, by z niego nasze dzieci mogły czerpać wiedzę o
najwspanialszych historycznie czasach życia pokolenia ojców. Małopolsce taka praca się należała i dzięki autorowi wielu uczestnikom
tamtych wydarzeń łza się w oku zakręci na wspomnienie bohaterów w niej przedstawionych.
/Halina Kutyba/
Książkę można kupić także w siedzibie Stowarzyszenia Sieć Solidarności w cenie 50 zł. Niewiele, a ile dostarcza wiedzy i
serdecznych wzruszeń.

PLAN STAŁYCH COMIESIĘCZNYCH.......
SPOTKAŃ KOMISJI STOWARZYSZENIA....
KOMISJE SPOTYKAJĄ SIĘ W KAŻDYM PIERWSZYM TYGODNIU DANEGO MIESIĄCA
DZIEŃ TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

16:00 - 18:00
SSS-S

SSS-A

KOMISJA SOCJALNA I SAMOPOMOCY

Przewodniczący: Piotr Fugiel

KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY Z ADMINISTRACJĄ
RZĄDOWĄ I SAMORZADOWĄ

SSS-I
KOMISJA INFORMACJI
Przewodniczący: Andrzej Stawiarski

Przewodniczący: Józef Lassota
SSS-O
KOMISJA ORGANIZACYJNA
Przewodniczący: Maciej Mach

SSS-W

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

18:30 - 20:30

KOMISJA WSPÓŁPRACY Z INNYMI
ORGANIZACJAMI

SSS-G
KOMISJA GOSPODARCZA I BIZNESU
Przewodniczący: Przemysław Markiewicz

Przewodniczący : Marian Banaś
SSS-E
KOMISJA EDUKACJI
Przewodniczacy: .............................

SSS-U
KOMISJA DS. UROCZYSTOŚCI
Przewodniczący: Maciej Mach

SSS-D
KOMISJA DOKUMENTACJI
Przewodniczący: Adam Gliksman

SSS-M
KOMISJA MŁODZIEŻY
Przewodniczący: ................................

W KAŻDY TRZECI PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA W GODZ. 17:00 - 20:00 ZEBRANIE ZARZĄDU SSS
W KAŻDĄ TRZECIĄ ŚRODĘ MIESIACA O GODZ. 17:00 SPOTKANIE KLUBU FILATELISTÓW. .
W KAŻDĄ DRUGĄ I CZWARTĄ ŚRODĘ MIESIĄCA W GODZ. 16:00-18:00 DYŻUR CZŁONKA KOMISJI SOCJALNEJ
PREZES STOWARZYSZENIA EDWARD E. NOWAK PRZYJMUJE W KAŻDY DRUGI PONIEDZIAŁEK MIEISĄCA
W GODZ. 17:00-19:00 /PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UZGODNIENIU TERMINU/

Członkowie zarządu:
Edward Nowak – tel. 600-00-57-23, edno@edno.pl
Maciej Mach – tel. 602-11-61-50, una.mach@interia.pl
Monika Karlińska Nawara – bas_mk@wp.pl
Piotr Fugiel - pf@fnvconsulting.pl
Józef Lassota - Jozef.Lassota@gmail.com
Przemysław Markiewicz – poczta@archi-plus.pl

Andrzej Stawiarski – tel. 516-071-123,
andrzejstawiarski@gmail.com
Kontakt:
Siedziba Stowarzyszenia: Kraków ul. Cieszyńska 2
tel: 698-062-056 email: sss@sss.net.pl www.sss.net.pl
Biuro od 1 stycznia 2013 r. czynne:
poniedziałek, wtorek 11:00-13:00
czwartek, piątek 16:00-19:00

LEGENDA KRAKOWSKIEGO PODZIENIA LAT ‘80
Mikrokosmos na Azorach
Z Barbarą Zientarską rozmawia Krystyna Ryczaj-Marchewczyk

/fot. Jacek Boroń/

Barbara Zientarska W latach 1982-1989 zaangażowana w działalność wydawniczą i kolportażową. Stała współpracowniczka niezależnych pism: „Serwis Informacyjny RKW «S» Małopolska”, „Aktualności Serwisu Informacyjnego RKS Małopolska”, „Solidarność Hutników”, „Promieniści”, „Obserwator Wojenny”, „Bez dekretu” i „Hutnika” (w jej domu na Azorach mieściła
się jedna z drukarń tego pisma).
W czerwcu 1987 po przeszukaniu w jej domu (w akcji uczestniczył zwierzchnik krakowskiej bezpieki, gen. Jerzy Gruba) osadzona w areszcie śledczym i skazana wyrokiem kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny w wys. 50 tys. zł (karę zapłaciła kuria).
Wyróżniona Medalem Niezłomnym w Słowie oraz Medalem Solidarności – Za Zasługi dla Małopolskiej „S” (2007). W 2012 r. odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Basiu - Kasiu, gdy myślisz o tamtych latach…
Naharowałam się wtedy. Pisałam na maszynie na matrycach białkowych, przygotowywałam płyty do offsetu. Wydawaliśmy książki, więc zajmowałam się ich obcinaniem i oprawianiem. Czasami drukowałam, jedynie z pomocą mojej mamy. W moim mieszkaniu odbywały się spotkania, były skrzynki kontaktowe. Przychodziło mnóstwo ludzi, pomieszkiwali ukrywający się. A na mój ówczesny pseudonim „Kasia” reaguję do dzisiaj. I do was też najczęściej zwracam się pseudonimami.
Zastanawiam się, czy było jakieś pismo podziemne, z którym nie miałaś nic wspólnego?
Było, niejedno… Ale rzeczywiście krzyżowało się u mnie tyle kontaktów, tyle inicjatyw, czasami robiliśmy coś awaryjnie, gdy
„konkurencja” miała wpadkę…
Pamiętam atmosferę Twojego domu, zawsze otwarte drzwi. Mamę, która podsuwała przychodzącym herbatę i kanapki z
żółtym serem i domowej roboty keczupem. I panującego tam ducha Solidarności – spotykali się robotnik z Huty czy innego
zakładu pracy z naukowcem, lekarzem, inżynierem, studentem.
Te otwarte drzwi chyba najbardziej zaskoczyły ekipę SB, która weszła w 1987 r. Ale rzeczywiście, stworzyliśmy wtedy taką wolną
wyspę „Solidarności” i solidarności. I to pamięta się bardziej, niż te wszystkie negatywne uczucia, które chyba każdego z nas czasami dopadały: zmęczenie, napięcie czy niepokój. Jeszcze jedno – na tej naszej wyspie czuliśmy się wolni i bezpieczni. Pamiętam
swoje zdziwienie, gdy spotykałam kolegów czy znajomych a oni się bali. Panicznie się bali, nawet myśli, że może ktoś ich posądzić
o działalność podziemną.
Zaangażowałaś do pomocy również swoje sąsiadki z Azorów. Czy teraz, gdy mieszkasz w innej części miasta, masz z nimi
jakieś kontakty?
Mój dom kupiła koleżanka z pracy, bywam czasami u niej. A sąsiadki poumierały – minęło już przecież 30 lat.
Nie było Ci łatwo.
W dzieciństwie przeszłam chorobę Heine-Medina i całe życie dokuczały mi nogi. Dlatego przeszłam na rentę – w moim zawodzie
inżyniera projektanta musiałam dużo chodzić a to często były fabryki dziewięciopiętrowe, w terenie. Jechałam pociągiem nocnym,
potem cały dzień biegałam po zakładzie, po południu czekałam z powrotem na nocny pociąg. Nogi mnie tak bolały, że nie myślałam o żadnym spacerowaniu, tylko siedziałam na dworcu i czekałam. Nieraz miałam ochotę usiąść na krawężniku i płakać.
Nie marzysz o tym, żeby gdzieś pojechać, zwiedzić świat?
Jeździłam trochę – byłam w Lourdes, ówczesnej Jugosławii, Grecji, Izraelu, Bułgarii. Ale ja tam niczego nie widziałam. Nie widziałam zabytków, ani piękna na które patrzyłam. Myślałam tylko, że nogi mnie tak bolą, że już nie wytrzymam. Dlatego i teraz nie
mam ochoty na podróże – wolę oglądać filmy geograficzne, podróżnicze, bo przynajmniej coś widzę. Zbieram teraz serię krajoznawczą wydawaną na płytach CD i w ten sposób wędruję sobie po świecie.
Jak sobie radzisz z codziennym życiem?
Mam tak zwaną emeryturę socjalną – zabrakło mi 4 lata i 1 dzień do normalnej. Teraz złożyłam wniosek, żeby mi zaliczyli lata w
podziemiu do emerytury. Gdybym dostała normalną, chciałabym jakąś kwotę miesięcznie dawać na hospicjum. Może przydałby mi
się wózek? Żeby tu niedaleko gdzieś pojechać – do kościoła, na zakupy. Szczególnie teraz w zimie, bo w lecie jeszcze ciągle wystarczy mi kula. Mieszkam z bratem i bratową, brat robi zakupy i gotuje. Drugi brat mieszka w Nowej Hucie, tak że mam wsparcie.
Brak Ci takiego otwartego domu, jak za podziemnych czasów?
Mimo że w podziemiu byłam taka czynna, tylu ludzi się przewijało przez mój dom, dzisiaj nie odczuwam potrzeby intensywnych
kontaktów towarzyskich. Czuję się dobrze sama z sobą. Mam Internet, mnóstwo książek do przeczytania, lubię najbardziej literaturę
fantasy, kupuję książki. Szydełkuję, wyszywam, może wrócę do robótek na drutach? A tutaj, gdzie teraz mieszkam, mam wokół
siebie mnóstwo życzliwych ludzi.
Czego oczekujesz od Stowarzyszenia Sieci Solidarności?
Żeby myślało o ludziach, że trzeba im pomagać i dodawać otuchy. Wielu dawnych działaczy żyje w biedzie, więc dla nich byłoby
ważne poczucie, że jest ktoś kto im pomoże, na kogo mogą liczyć. Krótko mówiąc, żeby dzięki Sieci oni wszyscy odczuli naszą
solidarność.

WARTO Z NIMI WSPÓŁPRACOWAĆ I Z ICH USŁUG KORZSTAĆ

