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BIULETYN INFORMACYJNY STOWARZYSZENIA SIEĆ SOLIDARNOŚCI
ZE STATUTU
Statut stanowi, że Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób
fizycznych, dla których drogie są ideały i wartości Ruchu
Społecznego Solidarność powstałego w sierpniu 1980 roku.
Tworzą je członkowie NSZZ „Solidarność” (pracowniczej i rolniczej), organizacji opozycji demokratycznej, organizacji studenckich i młodzieżowych oraz osoby nie
zrzeszone, działające w latach 1980-89 a także osoby fizyczne i prawne pragnące wspierać realizację celów Stowarzyszenia.
Zdecydowano, że Stowarzyszenie jest organizacją pluralistyczną i apolityczną co oznacza, że każdy, dla kogo ideały Ruchu Solidarność są ważne, bez względu na swoją
obecną działalność i poglądy może uczestniczyć i wspierać cele Stowarzyszenia.
Zaczęło się 31 sierpnia 2012 r. na Placu Szczepańskim w Krakowie. Z inicjatywy Edwarda Nowaka, w rocznicę podpisania
Porozumień Sierpniowych, spotkała się grupa działaczy Solidarności i innych struktury opozycyjnych z lat ’80.
Na świętowaniu się nie skończyło. Edward Nowak przedstawił pomysł by utworzyć „Sieć Solidarności”, koleżeńską inicjatywę skupiającą ludzi, dla których drogie są ideały ruchu „Solidarność”. Po tym spotkaniu odbyły się kolejne zebrania osób,
które najbardziej zaangażowały się w urzeczywistnienie tej idei. Postanowiono powołać stowarzyszenie.
W dniach 26 października oraz 23 listopada 2012 r. odbyło się w Krakowie Zebranie Założycielskie STOWARZYSZENIA
SIEĆ SOLIDARNOŚCI. Na listę członków założycieli wpisały się 94 osoby. Przyjęto Statut Stowarzyszenia i wybrano władze.
11 grudnia 2012 r. Komitet Założycielski SSS złożył w Sądzie wniosek o zarejestrowanie Stowarzyszenia.

Alfabetyczna lista członków założycieli Stowarzyszenia Sieć Solidarnosci:
Bachmiński Krzysztof, Baczyński Julian, Banaś Marian, Barczyk Kaziemierz, Blok Zdzisław, Bobela Józef, Bogdańska Kamila, Bogusz Bożena, Boroń Jacek, Chmielewski Stanisław, Cholewka Marek, Chruścik Lesław, Ciesielska Wiesława, Ciesielski
Jan, Czerwiński Fryderyk, Drwal Tadeusz, Dziewulski Lech, Ferczyk Zbigniew, Franczyk Jan, Fugiel Piotr, Gawlikowski Maciej, Gąsowski Tomasz, Gębara Andrzej, Gil Mieczysław, Giza Bogusław, Gliksman Adam, Goncerz Adam, Graczyk Roman,
Gugała Tomasz, Handzlik Stanisław, Hertig Piotr, Horodyski Miłosz Rafał, Jasiński Antoni, Jurczak Marian, Kalisz Piotr ,
Kałuża Jarosław, Karlińska-Nawara Monika, Kasprzyk Adam, Kawalec Anna M., Klich Bogdan, Kowalski Grzegorz, Kracik
Stanisław, Kruk-Strzeboński Zbigniew, Kubicz Robert, Kula Janusz, Kuliga Edward, Kunaszyk Rafał, Lasota Marek, Lassota
Józef, Legutko Tadeusz, Łapczyński Kazimierz, Łaptaś Andrzej, Łenyk Zygmunt, Mach Maciej, Marchewczyk Jacek, Marchewczyk Wojciech, Markiewicz Przemek, Mazurkiewicz Wiesław, Mąka Mirosław, Narecki Andrzej, Nowak Edward E.,
Nowak Halina, Opeter - Łenyk Anna, Orzeł Jerzy, Pach Henryk A., Pacuła Andrzej, Parużnik Piotr, Pękalski Michał, Piekło
Dariusz, Pikulicki Tadeusz, Przygoda Zbigniew, Ratajczak Józef, Rogala Artur, Roliński Adam, Rusek Jerzy, RyczajMarchewczyk Krystyna, Sikora Henryk, Skoczylas Jerzy, Starzyńska Krystyna, Stasielak Tadeusz, Stawiarski Andrzej, Stokłosa Jacek Maria, Swałtek Jacek, Sychut Jerzy, Szczupak Marek, Szczurek Robert, Szewczuk Czesław, Then Artur, Tyrański
Władysław, Załuski Andrzej, Zamorski Przemysław, Zieliński Leszek, Zientarska Barbara, Zięba Stanisław.
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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia
1. Na podstawie § 24 pkt. 2 Statutu, zwołuje się Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w dniu 26
marca 2013 roku o godz. 17.00, w siedzibie Stowarzyszenia.
2. Porządek obrad powinien obejmować, co najmniej:
a. Powołanie Sądu Koleżeńskiego, na podstawie § 21 pkt. 3
Statutu Stowarzyszenia,
b. Sprawozdanie zarządu z dotychczasowej działalności
Stowarzyszenia,
c. Uchwalenie Planu Stowarzyszenia na 2013 r.
3. Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia przewiduje się
spotkanie świąteczne członków SSS oraz ich rodzin, a także
sympatyków.

W dniu 05.12.2012 r. ukonstytuowały się władze Stowarzyszenia (SSS) i określono
zakres odpowiedzialności wśród członków zarządu.
Edward Nowak – prezes
ogólny nadzór i kierowanie organizacją, reprezentowanie
jej na zewnątrz.
Maciej Mach – wiceprezes
sprawy organizacji, struktury, kontaktów wewnętrznych,
funkcjonowanie komisji, kół, klubów, oraz organizacja
uroczystości.
Monika Karlińska Nawara – skarbnik
odpowiedzialna za prowadzenie spraw finansowych,
majątkowych, fundraising, sprawowanie nadzoru nad
księgowością Stowarzyszenia.
Piotr Fugiel - członek zarządu
odpowiedzialny za działalność socjalną i charytatywną,
udzielanie pomocy prawnej oraz związanej z tym
działalności gospodarczej , w szczególności powstanie
Domu Solidarności a także organizację i współpracę z
wolontariatem.
Józef Lassota - członek zarządu
odpowiedzialny za współpracę z administracją rządową i
samorządową oraz z organizacjami i instytucjami – także
zagranicznymi - o podobnych celach.
Przemysław Markiewicz - członek zarządu
odpowiedzialny za prowadzenie działalności gospodarczej,
klaster solidarności (ekonomiczno-społeczny), przedsiębiorstwa społeczne itp.

Andrzej Stawiarski - członek zarządu
odpowiedzialny za politykę informacyjną oraz
dokumentację historyczną, upowszechnianie wiedzy o
Ludziach i Ruchu Solidarność a także sprawy edukacji.
Zarząd ustanowił także pełnomocników zarządu
Adam Gliksman – pełnomocnik zarządu
Przewodniczący Komisji ds. dokumentacji historycznej,
upowszechnianie wiedzy o Ludziach i Ruchu Solidarność a
także edukacji.
Marian Banaś – pełnomocnik zarządu
Przewodniczący Komisji ds. współpracy z organizacjami i
instytucjami krajowymi a także zagranicznymi o
podobnych celach.
Krystyna Ryczaj-Marchewczyk
Odpowiedzialna w Stowarzyszeniu za Public Relations.
Piotr Kalisz
Administrator strony Internetowej
Komisja Rewizyjna będzie działać w składzie:
Julian Baczyński - przewodniczący
Zbigniew Przygoda - wiceprzewodniczący
Józef Ratajczak - członek.

Uchwała Zarządu w sprawie składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia Sieć Solidarności.
1. Na podstawie 30. pkt.1 Statutu ustala się następujące zasady dotyczące składek członkowskich dla członków zwyczajnych:
a. Podstawowa składka członkowska wynosi 10 złotych miesięcznie,
b. Każdy członek zwyczajny może zadeklarować wyższą składkę niż podstawowa na dany okres,
c. Zarząd może, w indywidualnych przypadkach, podjąć decyzję o zmniejszeniu lub zwolnieniu ze składki członka
zwyczajnego,
d. Składka członkowska jest płacona kwartalnie z góry, przed rozpoczęciem danego kwartału.
e. Początek okresu składkowego rozpoczyna się 01.01.2013 r.
f. Składki są odnotowywane w Rejestrze Składek Członkowskich prowadzonym przez Skarbnika.
2. Członkowie wspierający, na podstawie § 13 pkt. 1 mogą zadeklarować wsparcie finansowe lub rzeczowe na rzecz
Stowarzyszenia. Przez wsparcie rzeczowe rozumie się także wykonaną pracę na rzecz Stowarzyszenia.
3. Wszelkie świadczenia finansowe i rzeczowe na rzecz Stowarzyszenia będą odnotowywane w Rejestrze Świadczeń
Finansowych i Rzeczowych SSS, prowadzonym przez Skarbnika.

Szanowni Państwo, Członkowie Stowarzyszenia Sieć Solidarności!
Serdecznie dziękuje za zaufanie i wybranie mnie do Zarządu, gdzie – zgodnie z rekomendacją Prezesa Edwarda Nowaka –
powierzono mi rolę Skarbnika Stowarzyszenia! Ambitnie rozpoczynam podejście do powierzonych zadań i dlatego wysyłam
już pierwszego maila dotyczącego oczywiście - pieniędzy.
Mamy już ustaloną składkę: 10 zł na miesiąc od stycznia 2013 r.
· Prośba do wszystkich o wpłaty przed rozpoczęciem każdego kwartału w kwocie 30 zł za kwartał .
· Mile widziane wpłaty roczne.
· Dla tych, co mogą wpłacić więcej – bardzo, bardzo oczekiwana postawa!
· Dla tych, którzy chcieliby z różnych przyczyn wpłacić mniej – muszą porozmawiać w tej sprawie z Zarządem.
Mam już druki KP! Można więc już wpłacać składki członkowskie! Niebawem podam terminy moich dyżurów w naszej
siedzibie. Niestety nie mamy jeszcze stowarzyszeniowego konta, więc pieniądze trzymamy na razie w sakiewce.
Dla tych co wolą operacje bankowe wykonywać przez komputer mam propozycję ułatwiająca życie:
· Proszę składkę przesłać na moje konto z tytułem wpłaty: składka członkowska SSS za X miesięcy 2013 r.:
92 1240 4706 1111 0000 5165 3648
Monika Karlińska-Nawara, ul. Krowoderskich Zuchów 12/39
· Równocześnie proszę przesłać informację mailową o dokonanej wpłacie.
· Ode mnie otrzymają Państwo skan druku KP, który „fizycznie” będzie do odbioru w siedzibie Stowarzyszenia.
Serdecznie pozdrawiam Monika Karlińska-Nawara - Skarbnik Stowarzyszenia tel. 604-294-146, 602-512-221.

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ ZARZĄDU BARDZO PROSIMY O UREGULOWANIE SKŁADKI
CZŁONKOWSKIEJ ZA I KWARTAŁ 2013 DO KOŃCZ GRUDNIA 2012.
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Cele powołania Stowarzyszenia Sieć Solidarności można ująć w konkretne hasła:
*SOLIDARNOŚĆ - kultywowanie i upowszechnianie ideałów oraz wartości Ruchu Solidarność.
Wspólne występowanie podczas uroczystości państwowych i samorządowych jako Stowarzyszenie Sieć
Solidarności, w szczególności w dniu 31 Sierpnia, 3 Maja oraz 11 Listopada. Dzień 31 Sierpnia ustanowiony jako
Święto Wolności i Solidarności, będzie głównym świętem Stowarzyszenia.
*POMOC - działalność charytatywna i pomoc prawna na rzecz członków Stowarzyszenia oraz innych osób
Ruchu Solidarność znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Organizowanie pomocy członkom Stowarzyszenia na zasadzie wolontariatu oraz samopomocy. Wsparcie
materialne oraz działania na rzecz zapewnienia godnych warunków życia dla członków Stowarzyszenia
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Świadczenie pomocy prawnej dla członków Stowarzyszenia.
Współpraca z administracją rządową i samorządową dla realizacji celów Stowarzyszenia oraz inicjowanie działań
prospołecznych.
*PAMIĘĆ - dokumentowanie i upowszechnianie dokonań Ludzi i Ruchu Solidarność.
Archiwizowanie list osób działających w Ruchu Solidarność oraz wydawanie poświadczeń Stowarzyszenia o takiej
działalności, gromadzenie danych i dokumentów dotyczących Ruchu Solidarność. Otaczanie pamięcią osób
zmarłych, w szczególności prowadzenie Księgi Pamięci Solidarności, która będzie dokumentować czyny
nieżyjących ludzi Ruchu Solidarność zmarłych po 31 sierpnia 1980 r., a także
opieka nad ich grobami. Popularyzowanie wiedzy i prowadzenie działalności edukacyjnej oraz promowanie postaw
prospołecznych w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez upowszechnianie ideałów i wartości oraz
dokonań Ruchu Solidarność.
*WIĘZI i DIALOG SPOŁECZNY - odbudowa więzi koleżeńskich Ruchu Solidarność, podejmowanie
inicjatyw na rzecz dialogu i solidarności oraz współpraca z innymi środowiskami o podobnych celach w
kraju i za granicą.
Organizowanie spotkań, imprez kulturalnych podtrzymujących więzi koleżeńskie, tworzenie sieci kontaktów
pomiędzy członkami Stowarzyszenia, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Informowanie o
działalności Stowarzyszenia, w tym za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz Internetu (m.in.
wydawanie biuletynów). Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami kierującymi się celami zbieżnymi
z celami Stowarzyszenia.
*BIZNES SPOŁECZNY
Pozyskiwanie majątku i środków, w tym finansowych umożliwiających samodzielne i niezależne prowadzenie
działalności przez Stowarzyszenie. Prowadzenie działalności gospodarczej, np. klaster społeczno-ekonomiczny,
przedsiębiorstwa społeczne, fundraising.
* PLANOWANE JEST POWOŁANIE:
Klubów Środowiskowych przykładowo: prawników, kultury, oświaty, nauki, zdrowia. Możliwe jest utworzenie Kół
Regionalnych SSS w Nowym Sączu, Tarnowie, Oświęcimiu.

NASZA AKTYWNOŚĆ
9 listopada 2012 r. Zaduszki Solidarności
W Kamieniołomie przy kościele św. Józefa w Rynku Podgórskim w Krakowie, Sieć Solidarności zorganizowała swoją
pierwszą publiczna uroczystość - Zaduszki Solidarności. Podczas spotkania wspominano osoby związane z Ruchem
Solidarność z Regionu Małopolska, które zmarły po 31 sierpnia 1980. W krypcie stał krzyż przewiązany biało- czerwoną szarfą
a wokół niego zapalone znicze. Obok wisiał zwój z Listą Pamięci a na niej wypisanych 107 nazwisk. Listę Pamięci otwierały
nazwiska naszych koleżanek i kolegów, którzy odeszli w 2012 roku: Krystyny Kydryńskiej, Marka Łosia, Pawła Kozioła,
Wojciecha Oberca, Stefana Jurczaka, Romana Hnatowicza, Andrzeja Szczeklika. Wspominano m.in. Edwarda
Kubisiowskiego, Danutę Suchorowską Śliwińską, Marka Nawarę, Cezarego Kuleszyńskiego, Józefa Srokę, Tadeusza
Janika, Bogusława Wordliczka, Janka Dziadonia, Kazimierza Fugla, Władysława Masłowskiego, Tadeusza Piekarza,
Wiesława Roga, Janusza Snopa, Marka Bendo.Program artystyczny wykonali Alicja Kondraciuk i Grzegorz Kowalski.

11 listopada – Święto Niepodległości
Grupa członków Sieci Solidarności (około 20 osób) uczestniczyła w mszy św. w Katedrze na Wawelu, a potem w pochodzie ze
Wzgórza Wawelskiego. Złożyliśmy kwiaty pod Krzyżem Katyńskim a potem przeszliśmy pod Pomnik Grunwaldzki i Grób
Nieznanego Żołnierza, gdzie uczestniczyliśmy w Apelu Poległych.Niektórzy członkowie brali udział w uroczystościach w
delegacjach innych partii i organizacji.

7- 9 grudnia – zbieranie darów
Stowarzyszenie Sieć Solidarności uczestniczyło w akcji zbierania darów dla osób potrzebujących, zorganizowanej przez Bank
Żywności w Krakowie. Koordynacją akcji zajęli się Maciej Mach i Piotr Fugiel. Woluntariuszami byli następujący
członkowie SSS w kolejności dyżurów: Fryderyk Czerwiński, Wiesława Ciesielska, Zbigniew Ferczyk, Wiesław
Mazurkiewicz, Edward E. Nowak, Janusz Kula, Maciej Mach, Krysia Ryczaj Marchewczyk, Józef Ratajczak, Lesław
Chruścik. W sklepie AVITA w Rynku Podgórskim zebraliśmy 325 kg produktów żywnościowych. Towarzyszyło nam 23
młodych ludzi, których udział zorganizował Piotr Fugiel.

11 grudnia - rejestracja
Komitet Założycielski SSS złożył w Sądzie wniosek o zarejestrowanie Stowarzyszenia.
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* Stowarzyszenie zamierza przekazać paczki świąteczne osobom z Ruchu Solidarność, które znajdują się w trudnej sytuacji
życiowej. Prosimy zgłaszać informacje o potrzebujących, ich adresy i dane. Prowadzona jest zbiórka datków na zakup
produktów do paczek. Akcję koordynują Maciej Mach oraz Piotr Fugiel.
* Rocznica wprowadzenia stanu wojennego. 13 grudnia Stowarzyszenie nie organizuje odrębnych uroczystości. 12 grudnia
członkowie SSS wyjadą wspólnie do Wieliczki na grób Janusza Kutyby, którego 6 rocznica śmierci przypada na ten dzień.
13 grudnia zapraszamy członków SSS do wzięcia udziału w mszy św. u oo. Jezuitów o godz. 15.30, przy ul. Kopernika, po
której odbędzie się uroczystość przy tablicy upamiętniającej Solidarność.
* 19 grudnia o godz. 18.30 w siedzibie SSS, przy ul. Cieszyńskiej 2 odbędzie się spotkanie świąteczne członków
Stowarzyszenia i ich bliskich. Prosimy o przygotowanie dań i wypieków na poczęstunek.
* 14 stycznia 2013 o godz. 17 w siedzibie SSS przy ul. Cieszyńskiej 2 odbędzie się spotkanie noworoczne środowisk ruchu
Solidarność z naszego regionu.
* 20 stycznia 2013 jak co roku, od 30 lat pielgrzymka Duszpasterstwa Hutników do Czernej w 150 rocznicę Powstania
Styczniowego.
* 28 stycznia 2013 Komisja Gospodarcza SSS: dyskusja nt. działalności gospodarczej i biznesowej, tworzeniu spółdzielni
socjalnych, klastra ekonomiczno-społecznego, utworzenia (budowy Domu Solidarności)
* Komisja Socjalna przy pomocy prawników oraz innych organizacji charytatywnych o podobnych celach przygotuje
„przewodnik Sieci Solidarności” wykorzystując istniejące możliwości oraz sposoby uzyskania wsparcia dla osób tego
potrzebujących.
* Powołanie Komitetu obchodów 25-lecia strajku kwietniowo-majowego.
* Powołanie Komisji, która przygotuje program obchodów 20-tej Rocznicy Śmierci ks. Kazimierza Jancarza.

Dr Janusz Kutyba - VI Rocznica Śmierci
Janusz Kutyba
Urodził się w roku 1933. Zmarł 12.12.2006.
Lekarz kardiolog I Kliniki Kardiologii Collegium Medicum UJ. Współtworzył pierwszy w
Krakowie ośrodek Reanimacji Kardioiogicznej i Klinikę Rozruszników Serca. W latach 19801989 pierwszy przewodniczący Komisji Zakładowej "Solidarności" w AM. W stanie wojennym
skazany za działalność związkową. Przewodniczący Komisji Zdrowia Rady Miasta.
Inicjator i przewodniczący Krakowskiego Ruchu Antytytoniowego.
Poza pracą zawodową wolny czas lubił spędzać fotografując, uprawiając sport i turystykę. Jego
ulubioną zimową dyscypliną były biegi narciarskie na długich dystansach.
Janusz Kutyba poświęcił większość swojego życia medycynie. W domu roztargniony i niestety często nerwowy, w obcowaniu
z chorymi opanowany spokojny. Zawsze mnie zadziwiała cierpliwość dla chorych u tego impulsywnego człowieka, który
potrafił o godzinie 5 rano tłumaczyć przez telefon zatroskanej córce swojego pacjenta, że jej ojciec z wszczepionym
rozrusznikiem serca ''owszem może jeść banany - tylko w odpowiedniej ilości''. Halina Kutyba.
Janusz Kutyba - człowiek Solidarności.
Zapewne dla większości ludzi, którzy go znali będzie się
kojarzył z gabinetem i poczekalnią w przyziemiu - zawsze
pełną ludzi - kliniki kardiologii na Kopernika. Pewnie
zapamiętają Go jako cierpliwie wysłuchującego ich skarg
na serce, kłopoty z oddychaniem, gdy przeprasza ich i
prosi jeszcze o kilka minut cierpliwości, bo wszystko mu
się poprzesuwało. A może poczują Jego delikatne
głaskanie po dłoni jak uspakaja, tłumaczy co i jak zażywać,
że trzeba rzucić palenie. Przypomną sobie Jego bardzo
nobliwy wygląd, białą brodę, łysinę. Może zobaczą
Janusza w jego czarnym płaszczu i dużym czarnym
kapeluszu.
Ja znam innego Janusza, nie lekarza, ale człowieka
Solidarności. Gdy się zaczynała On już w niej był, jakby
na nią czekał całe życie. Znalazł się w pierwszym
organizującym się zarządzie regionu małopolskiego.
Pomagał zakładać organizacje związkowe Solidarność
głównie w służbie zdrowia.
Bliżej poznałem Janusza w stanie wojennym, najpierw w
areszcie na Mogilskiej gdzie trafił, na szczęście na krótko,
bodaj w styczniu 82-go. Spektakularnym czynem Janusza i
Julka Baczyńskiego, zapewne też innych, było wmurowanie pod koniec września 1982, tablicy na placu przed bazyliką oo. Jezuitów przy ul. Kopernika poświęconej ofiarom
stanu wojennego. SB niemal natychmiast wyrwała tę tablicę. Wracała na swoje miejsce jeszcze dwukrotnie, za każdym razem ponownie niszczona. Na dobre została wmurowana w grudniu ubiegłego roku, dla uczczenia 25-lecia
powstania NSZZ Solidarność. Bazylika Jezuitów to była

przystań Janusza, dla wielu inicjatyw, w tym rocznicowych
mszy za Ojczyznę, organizowanej zawsze z pietyzmem i
wielkim zaangażowaniem całej rodziny Kutybów.
Jego gabinet w klinice był punktem kolportażowym
wydawnictw niezależnych. Gdyby wkroczyła tam esbecja
znaleźliby nieprzebrane zasoby wszelkiej bibuły, na czele z
redagowanym, głównie jego staraniem, Biuletynem
Akademii Medycznej i PSK.
Janusz kipiał pomysłami. Zaangażował się w tworzenie
duszpasterstwa hutników w parafii na Szklanych Domach
w Nowej Hucie. Często uczestniczyłem w organizowanych
w jego mieszkaniu w Nowej Hucie, wieczorach
dyskusyjnych na ważne tematy polityczne. Tam był Klub
Polityczny.
Pamiętam jak bardzo przeżywał wszystkie sukcesy i
porażki Solidarności. W 1988 roku Janusz był inicjatorem
powołania Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność
Akademii Medycznej i Państwowego Szpitala Klinicznego.
Występował do Sejmu domagając się zbadania przez
komisję sejmową przyczyn odrzucenia przez Sąd
Wojewódzki w Krakowie wniosku o ponowną rejestrację
związku. Później, gdy zaczął działać ponownie jawny
Regionalny Komitet Solidarności nie mogło w nim
zabraknąć doktora Kutyby.
Wreszcie nadchodziła wolność. W 1989 roku Janusz
oczywiście działa w komitecie obywatelskim, potem
zostaje radnym miasta Krakowa w pierwszej
demokratycznie wybranej Radzie Miasta. Edward Nowak

