Protokół XLIV Posiedzenia Zarządu SSS w dniu 3 kwietnia 2017 r.
1) Otwarcie Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Sieć Solidarności.
W posiedzeniu wzięli udział następujący członkowie Zarządu:
 Edward E. Nowak – Prezes
 Piotr Gawlik – Wiceprezes
 Adam Kramarczyk - Sekretarz
 Lesław Chruścik- Członek Zarządu
Zebranie otworzył Prezes Edward E. Nowak, przedstawiając w.wym. porządek obrad, który został
przyjęty bez uwag. Plan XLIV Posiedzenia Zarządu SSS w dniu 03.04.2017
1. Przyjęcie Protokołu z XLIII posiedzenia Zarządu z dn. 06.03.17
2. Przegląd bieżących działań Sieci Solidarności -odp. E.Nowak
3. Relacja ze spotkania z dyr. IPN Kraków nt. działalności SSS w Centrum Edukacyjnym
"Przystanek Historia"
4. Plan wydawniczy Sieci na 2017 r. (odp. P.Gawlik i Ad.Gliksman)
5. Przyjęcie Listu Apelu do parlamentarzystów sprawie nowelizacji ustawy o pomocy dla osób
represjonowanych - odp. P.Gawlik (prośba o zaproszenie na zebranie Zenona Borka i
Bolesława Szarkowicza)
6. Dyskusja nad projektem: SMOG (wynik spotkania z 13.03. i co dalej robimy) - odp. Ad.
Kramarczyk
7. Składki członkowskie - decyzje o składkach zaległych - odp. R.Kubicz
8. Przyjęcia i skreślenia z listy członków SSS
9. Wolne wnioski.
Ad1) Zebrani przyjęli Protokół z poprzedniego XLIII posiedzenia Zarządu w dniu 6 marca 2017 r. bez
uwag.
Ad 2) Ponieważ zebranie Zarządu zostało przesunięte z 20 marca na dn. 4 kwietnia prezes
poinformował o działaniach jakie miały miejsce od ostatniego posiedzenia zarządu 6.03.2017:










13.03 – Spotkanie Edwarda E. Nowak i P.Gawlika z dyr. IPN Kraków dr. F. Musiałem nt. współpracy SSS –
IPN na „Przystanku Historia”;
13.03 – Zainaugurowano projekt SMOG – odbyło się I posiedzenie Zespołu kierowanego przez kol. Adama
Kramarczyka;
14.03 – Spotkanie Zespołu MHK nt. wystawy „Stan Wojenny w Małopolsce w Muzeum PRLu (otw. X.2017),
w którym bral udział kol. Edward E. Nowak;

22.03 – Lekcja Solidarności, z uczniami z Norwegii w Muzeum PRLu w której uczestniczą kol:
St.Handzlik, M.Mach;
22.03 – Spotkanie ze studentami Wydz. Humanistycznego AGH nt. transformacji gospodarczej lat
’80 – kol. Edward E. Nowak;
27.03 – Lekcja Solidarności ze studentami Socjologii UJ nt. Solidarności – prowadził kol. Edward
E. Nowak;
29.03 – Spotkanie nt. Solidarności z grupą Niemiecko-Ukraińską – Polską – uczestniczył kol.
Edward E. Nowak
31.03-2.04 Wielkanocna Zbiórka Żywności- projekt prowadzili: kol. Piotr Gawlik oraz Anna
Wszołek.

W zbiórce żywności w dniach 31.03-02.04.2017 uczestniczyło łącznie 43 osoby. Zbieraliśmy żywność
w trzech sklepach: AVITA przy Rynku Podgórskim 14, BIEDRONKA przy ul. Lipskiej 28 i LIDL przy
ul. Węglarskiej 4. W 26 dyżurach wzięło udział 43 wolontariuszy Stowarzyszenia Sieć Solidarności,
głównie członków stowarzyszenia i rodzin.
Zebraliśmy łącznie 2213 kg żywności. Akcja przebiegała bez większych zakłóceń. Ze strony Banku
Żywności pojawił się w niedzielę przed południem problem z dowozem ulotek do sklepu Biedronka.
Wszystkim uczestnikom należą się serdeczne podziękowania a szczególnie kierujących akcjom tj. Ani
Wszołek i Piotrowi Gawlikowi.
Kalendarium najbliższego miesiąca przedstawia się następująco:

1

 Akcja „Paczka Wielkanocna”
Akcja „Paczka Wielkanocna jest dobrze przygotowana. Trzeba poinformować, że dzięki staraniom kol.
Roberta Kubicza otrzymaliśmy 5.500 złotych od Fundacji Wspólnota Pokoleń na paczki żywnościowe
dla potrzebujących. Paczki przygotowują kol. Wiesława Ciesielska i Halina Nowak. Kieruje akcją kol.
Lesław Chruścik. Planujemy przygotować co najmniej 40 paczek żywnościowych.
Dzięki posiadaniu magazynku żywności zdecydowanie łatwiej jest przechowywać żywność oraz
przygotowywać paczki.



07.04 – Św. Dzień Służby Zdrowia.
10.04 – Rocznica tragedii Smoleńskiej 2010r. Śmierć 96 wybitnych osobistości w tym Prez.
L.Kaczyńskiego
 10.04 (pon) – Spotkanie Wielkanocne Sieci Solidarności
Postanowiono, tak jak planowaliśmy zorganizować Wielkanocne Spotkanie Sieci Solidarności w dniu
10 kwietnia (poniedziałek) o godz. 17:00. Dla oszczędności zrobimy spotkanie w biurach Sieci; co
prawda będzie mniej komfortowo (przewidujemy obecność około 20 osób) ale powinniśmy się
zmieścić. Spotkanie przygotowuje Komisja Socjalna.
Warto przypomnieć , że w tym okresie będziemy obchodzić
 14.04 – Rocznica deklaracji założycielskiej Ruchu „Wolność i Pokój” 1985 r.
 16-17.04 Święta Wielkanocne
Zostanie to odnotowane na stronie Sieci na Facebooku oraz życzenia na stronie internetowej.
Kol. Krystyna Marchewczyk przygotowuje biuletyn Sieci, tak aby był na spotkaniu Wielkanocnym.
Ad 3) W związku z inauguracją Centrum Edukacji Historycznej IPN „Przystanek Historia” ,w dniu 13.
Marca kol. Edward E. Nowak i Piotr Gawlik spotkali się z dyr. IPN o. Kraków dr. Filipem Musiałem przedstawiając
mu koncepcję współpracy SSS z IPN na „Przystanku Historia”.

Stowarzyszenie „Sieć Solidarności” powitało z radością otwarcie Centrum Edukacyjnego „Przystanek
Historia”. Jesteśmy przygotowani do wsparcia działalności Centrum, w którym nie może zabraknąć
dowodów pamięci o Ruchu Społecznym „Solidarność”. Podjęliśmy wstępne rozmowy z władzami
Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, w osobach prof. Tomasza Gąsowskiego
i p. Adama Rolińskiego (członków Stowarzyszenia „Sieć Solidarności”), dotyczące współpracy z
Fundacją w zakresie prowadzenia czytelni Centrum Edukacyjnego „Przystanek Historia”.
Proponujemy Oddziałowi Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie współpracę w zakresie :
 wspólnego z Fundacją CDCN prowadzenia czytelni Centrum Edukacyjnego „Przystanek
Historia”, polegającego na pełnieniu dyżurów w czytelni przez członków Stowarzyszenia;
 udostępniania w czytelni zbiorów Biblioteki Historycznej „Sieci Solidarności”;
 ekspozycji i udostępniania na terenie Centrum wydawnictw „Sieci Solidarności”;
 organizacji na terenie Centrum wystaw poświęconych historii szeroko rozumianej
„Solidarności”;
 organizacji na terenie Centrum Edukacyjnego spotkań, debat, projekcji filmów, poświęconych
Ruchowi Społecznemu „Solidarność”.
Mamy nadzieję, że nasza współpraca pozwoli zachować żywą pamięć o „Solidarności”.
Dyr. F.Musiał przyjął nasze propozycje i zaproponował spotkanie z dyr. Biura Edukacyjnego p.
Frazikiem dla uzgodnienia konkretów. Pozostawiliśmy pismo z naszymi propozycjami.
Sprawę prowadzi kol. Piotr Gawlik.
Ad 4) Punkt zdjęto z obrad z powodu braku projektu.
Ad 5) Zarząd dyskutował i w rezultacie przyjął tekst Listu Apelu do parlamentarzystów w sprawie
nowelizacji ustawy o pomocy dla osób represjonowanych. Projekt przedstawił kol. Piotr Gawlik, który
przygotowali: kol. Bolesław Szarkowicz oraz Zenon Borek (szkoda, że nie uczestniczyli w zebraniu).
Przyjęty tekst zostanie przygotowany na papierze firmowym SSS a następie po podpisaniu przez
prezesa zostanie wysłany do biur poselskich i senatorskich wszystkich parlamentarzystów Małopolski.
Odpowiedzialny : kol. Piotr Gawlik.
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Ad 6) Dyskusja nad projektem: SMOG (wynik spotkania z 13.03. i co dalej robimy) - odp. Ad.
Kramarczyk
Ad 5) Składki członkowskie- decyzje o składkach zaległych
Najpoważniejsze zaległości składkowe posiada kol. Piotr Marzec i Czesław Talaga, którzy zalegają od
2014 r. włącznie, przy czym kol. Talaga ma zorganizować piknik dla ludzi Solidarności w maju br., na
swój koszt, spłacając tym samy zaległości składkowe. Ustalenia poczyni kol. Adam Kramarczyk.
Za 2015 rok. Zalega ze składkami 24 osoby, zaś za rok 2016 – 50 osób.
Natomiast jeśli chodzi o kol. Piotra Marca, to nie wykazuje on ani chęci jakiejkolwiek pracy w
stowarzyszeniu (był obecny jedynie na zebraniu założycielskim , nigdy nie uczestniczył w żadnym
przedsięwzięciu i po rozmowie z kol. Kramarczykiem wyrazil się, że jest mu obojętne czlonkowstwo,
wobec czego złożono wniosek o skreślenie go z listy członków Sieci Solidarności.
Prezes przekaże nazwiska osób zalegających ze składkami, zostaną podzieleni na grupy i członkowie
zarządu będą starać się dochodzić zapłaty zaległych składek.
Ad 7) Przyjęcia, skreślenia z listy członków SSS
Zarząd podjął, decyzję o skreśleniu z listy członków Sieci Solidarności kol. Piotra Marca, wobec nie
uregulowania składek od początku działalności stowarzyszenia oraz nie uczestniczenia w pracy Sieci
Solidarności.
Omawiano także sprawę ko Doroty Stec Fus, która nosiła się z zamiarem rezygnacji z członkostwa w
SSS. Prezes Nowak przedstawił jej argumentację oparta m.in. na ich korespondencji mailowej.
Wobec braku stanowczego wniosku o rezygnację postanowiono nie podejmować decyzji o jej
członkostwie. Już po posiedzeniu zarządu a przed kolejnym , prezes rozmawiał z kol. Dorotą Stec
Fus, która wyraziła się jasno, że wstrzymuje się zamiarem rezygnacji z członkostwa w SSS.
Ad 7) Wolne wnioski
W tym punkcie dyskutowano trochę o sprawach socjalnych Sieci. Wśród ważnych spraw było objęcie
opieką kol. Krzysztofa Koszarskiego, m.in. kupując mu potrzebne lekarstwa.
Na tym zebranie zakończono ustalając termin XLV posiedzenia zarządu w dniu 24.04.2017 r. o godz.
17:00 w siedzibie stowarzyszenia.

Edward E. Nowak - Prezes
Stowarzyszenia Sieć Solidarność
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Załącznik do protokołu z XLIV posiedzenia Zarządu SSS w dniu 03.04.1017 r. zawierający
podjęte uchwały.
UCHWAŁA Zarządu
STOWARZYSZENIA SIEĆ SOLIDARNOŚCI
nr SSS-Z_01_04_2017 z dnia 03.04.2017
o skreślenie z listy członków Stowarzyszenia

Na podstawie § 30 pkt. 1, w związku z §16. Statutu skreśla się z listy członków Stowarzyszenia Sieć
Solidarności kol. Piotra Marca, z dniem niniejszej uchwały.

Edward E. Nowak

Prezes Stowarzyszenia
Sieć Solidarności
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