SPRAWOZDANIE z działalności Stowarzyszenia „Sieć Solidarności” w Krakowie
za okres od 31 sierpnia 2012 roku do dnia 28 stycznia 2017 roku.
Stowarzyszenie „Sieć Solidarności” w Krakowie
ul. Cieszyńska 2
30-015 Kraków
www.sss.net.pl
KRS 0000458842.
NIP - 677-237-49-85
REGON - 122844090
Bank Pekao S.A. o. Kraków NRB: 66 1240 4719 1111 0010 5101 3852
A. Powstanie Sieci Solidarności
W dniu 31 sierpnia 2012 r. na Placu Szczepańskim w Krakowie, spotkała się grupa
działaczy Solidarności i innych struktury opozycyjnych z lat ’80. Inicjator spotkania
Edward E. Nowak wygłosił krótkie przemówienie i zaproponował zawiązanie SIECI
SOLIDARNOŚCI.
„Sieć Solidarności” byłaby koleżeńską inicjatywą skupiającą ludzi dla których drogie są
ideały ruchu „Solidarność”. Sieć, w szczególności tworzyliby członkowie NSZZ „Solidarność”
pracowniczej i rolniczej, NZS oraz innych organizacji młodzieżowych, opozycji
demokratycznej lat osiemdziesiątych oraz osoby nie zrzeszone. Sieć ma mieć charakter
apolityczny, oznacza to że każdy, dla kogo ideały Solidarności są wciąż ważne, bez względu
na swoją obecną działalność, poglądy, wyznanie oraz inne atrybuty osobowości może
uczestniczyć w tej inicjatywie i może wspierać jej cele w taki sposób i w takim zakresie jaki
uzna za stosowany.” W spotkaniu uczestniczyło kilkanaście osób.
Po tym spotkaniu odbyły się kolejne zebrania osób, które najbardziej zaangażowały się w
urzeczywistnienie tej idei, z postanowieniem utworzenia Stowarzyszenia.
Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Sieć Solidarności, odbyło się dnia 26
października 2012 roku. To jest oficjalna data powołania Stowarzyszenia Sieć Solidarności,
kontynuowane 23 listopada 2012 r.
W dniu 17.12.2012 r. - złożono wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowanie
Stowarzyszenia Sieć Solidarności.
W dniu 18.04.2013 r. Sąd zarejestrował Stowarzyszenie Sieć Solidarności pod
numerem KRS 0000458842.
W dniu 8 maja 2013 r. Stowarzyszenie Sieć Solidarności otrzymało:
NIP - 677-237-49-85
REGON - 122844090
Bank Pekao S.A. o. Kraków NRB: 66 1240 4719 1111 0010 5101 3852
Jacek Stokłosa opracował nowe logo Stowarzyszenia Sieć Solidarności.
B. Członkowie
W Zebraniu założycielskim Stowarzyszenia Sieć Solidarności wzięło udział ponad 67 osób
(kilka osób wyszło w trakcie zebrania), przy czym deklaracje przystąpienia zgłosiło 54 osoby.
Lista Członków Założycieli liczyła 66 osób powiększona w dniu 5 grudnia 2012 do 94 osób.
Na koniec 2013 roku Sieć liczyła 128 członków, na koniec 2014 - 119 członków, na koniec
2015 r. 113 członków, zaś na koniec 2016 r. 115 członków.
Stowarzyszenie na dn. 28.01.2017 r. (odbycia ZWZC) liczy 116 członków, w tym 28 kobiet i
88 mężczyzn. 90 członków mieszka w Krakowie, natomiast 8 osób mieszka poza
Małopolską, zaś 4 osoby za granicą (B.Magott, P.Parużnik, J.Petlicki, J.Sychut,).
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C. Organizacja
Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Sieć Solidarności, odbyło się dnia 26
października 2012 roku, na ul. Krowoderskiej 8 w Krakowie, w budynku YMCA.
Podjęto uchwałę o utworzeniu Stowarzyszenia oraz wybrano trzy osoby: Edwarda E.
Nowaka, Macieja Macha i Stanisława Kracika do występowania w imieniu założycieli.
Rozpoczęto dyskusję nad Statutem. Po czym ogłoszono przerwę w Zebraniu.
W dniu 23.11.2012 r. odbyła się druga część zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Sieć
Solidarności. Przyjęto Statut Stowarzyszenia.
Podczas I kadencji działalności Sieci Solidarności odbyło się osiem Walnych Zgromadzeń
Członków:
 Zgromadzenie Założycielskie w dniach 26.10 kontynuowane 23.11.2012 r.
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21.02.2013 r.
 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (Programowe) w dniu 27.03.2013 r.
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 20 grudnia 2014 r.,
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 18 maja 2015 roku,
 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (Programowe) w dniu 19 grudnia 2015 r.,
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków - 22 kwietnia 2016 r.
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 28 stycznia 2017 roku.
W wyniku glosowania podczas Walnego Zgromadzenia członków w dniu 23 listopada 2012
roku podjęta została uchwala o wyborze Prezesa Stowarzyszenia – Edwarda E. Nowaka,
siedmiu członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej – 3 osobowej, a także 3-osobowy
skład Sądu Koleżeńskiego.
W dniu 5 grudnia 2012 roku na posiedzeniu Zarządu podjęto UCHWAŁĘ Zarządu o
wyborach i podziale funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia:
a. Wiceprezes – Maciej Mach
b. Skarbnik – Monika Karlińska – Nawara
c. Członkowie zarządu:
i. Piotr Fugiel
ii. Józef Lassota
iii. Przemysław Markiewicz
iv. Andrzej Stawiarski
Zarząd odbył 40 posiedzeń. Ponadto odbywały się liczne spotkania komisji (zasadniczo
pierwszy tydzień miesiąca), zespołów doraźnych w różnych sprawach programowych.,. W
siedzibie Stowarzyszenia były pełnione dyżury, głownie przez członków Komisji
Organizacyjnej, ale po rozwiązaniu umowy o prace (trzy miesiące) z kol. Jerzym Stichem,
zaniechaliśmy tej formy pracy bowiem zainteresowani pojawiali się jedynie sporadycznie.
Zarząd Stowarzyszenia działał wg. następującego podziału zakresu odpowiedzialności:
a. Edward E. Nowak - Prezes – ogólny nadzór i kierowanie organizacją,
reprezentowanie jej na zewnątrz oraz współpraca z organizacjami i instytucjami
krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach, Medal „Dziękujemy za wolność”;
b. Maciej Mach – Wiceprezes - sprawy organizacyjne, struktury, kontaktów
wewnętrznych oraz organizacja uroczystości w których Sieć bierze udział, udzielanie
pomocy prawnej, zbieranie składek członkowskich;
c. Monika Karlińska Nawara, następnie Barbara Swałtek a obecnie Robert Kubicz Skarbnik – odpowiedzialny za prowadzenie spraw finansowych, majątkowych i
gospodarczych, fundraising oraz sprawowanie nadzoru nad księgowością
Stowarzyszenia;
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d. Piotr Fugiel a następnie Lesław Chruścik - Członek Zarządu odpowiedzialny za
sprawy działalności socjalnej i charytatywnej a także organizację i współpracę z
Wolontariatem;
e. Przemysław Markiewicz - Członek Zarządu odpowiedzialny za prowadzoną
działalność gospodarczą: klaster solidarności (ekonomiczno-społeczny),
przedsiębiorstwa społeczne itp. do chwili złożenia rezygnacji;
f. Andrzej Stawiarski a następnie Jacek Swałtek - Członek Zarządu odpowiedzialny
za sprawy działalności informacyjnej oraz dokumentacji historycznej,
upowszechnianie wiedzy o Ludziach i Ruchu Solidarność (wydawnictwa), działalność
edukacyjna i kulturalna;
g. Barbara Swałtek - Członek Zarządu odpowiedzialna za przedsięwzięcia dot.
zachowania pamięci – Lista Pamięci, Akcja Znicz, Zaduszki, pogrzeby, rocznice
pamięci;
h. Józef Lassota - Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy współpracy z
administracją rządową i samorządową;
Zarząd ustanowił Pełnomocników Zarządu ds.:
a. Adama Gliksmana – Pełnomocnika Zarządu – Przewodniczącego Komisji
Dokumentacji i Pamięci ds. dokumentacji historycznej, upowszechnianie wiedzy o
Ludziach i Ruchu Solidarność a także edukacji
b. Mariana Banasia – Pełnomocnika Zarządu – Przewodniczącego Komisji ds.
współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych
celach, który złożył rezygnację.
c. Piotra Kalisza a następnie Andrzeja Łaptasia jako Administratora Internetu,
który jest wspomagany przez kol. Jacka Boronia (zdjęcia, filmy itp.).
d. Andrzeja Stawiarskiego a następnie Krystynę Ryczaj Marchewczyk jako
Redaktora Biuletynu Informacyjnego.
Członkowie Komisji Rewizyjnej działali w składzie:
Julian Baczyński (zm. 22.09.2014) a następnie Jan Ciesielski – Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
Zbigniew Przygoda – Wiceprzewodniczący
Józef Ratajczak – Członek
Skład Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia:
Przewodniczący : mec. Krzysztof Bachmiński
Wiceprzewodnicząca: Krystyna Starzyńska
Członek : Zbigniew Ferczyk
Od dnia 01.12.2012 – Wynajęto siedzibę Stowarzyszenia w Krakowie przy ul. Cieszyńskiej 2,
w budynku Instytutu Rozwoju Miast.
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D. Działalność Stowarzyszenia Sieć Solidarności
Stowarzyszenie Sieć Solidarności jest autentyczną, aktywnie działającą organizacją
społeczno patriotyczną, której celem głównym jest kultywowanie ideałów i wartości oraz
tradycji ruchu społecznego Solidarność powstałego w wyniku podpisania Porozumień
Sierpniowych 1980 roku. Stowarzyszenie koncentruje swoją działalność na kilku
strategicznych kierunkach:
1) SOLIDARNOŚĆ czyli kultywowanie ideałów i wartości Ruchu Społecznego Solidarność,
m.in. poprzez wspólne występowanie podczas uroczystości państwowych i samorządowych
m.in.: w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, składając kwiaty pod pomnikiem Hugo
Kołłątaja w Krakowie, w dniu 11 Listopada 2015 r. biorąc udział w uroczystości składania
kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza.
Szczególne znaczenie ma dla naszego Stowarzyszenia rocznica podpisania Porozumień
Sierpniowych 31 sierpnia i związana z tym data powstania Solidarności. Każdego roku
staramy się w wyjątkowy sposób uczcić tę rocznicę. Idea utworzenia Sieci Solidarności
została zaprezentowana nieprzypadkowo w dniu 31 sierpnia 2012 roku, na Placu
Szczepańskim w Krakowie. Pierwsze publiczne wystąpienia tworzącej się Sieci
Solidarności miały miejsce w dniach 21-22.09.2012 w Nowej Hucie podczas uroczystości
XXX lecia powstania Tajnej Komisji Robotniczej Hutników, które zorganizował Maciej Mach
z pomocą życzliwych osób i instytucji.
Stowarzyszenie Sieć Solidarności stara się współpracować od samego początku z Zarządem
Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” a także z Komisja Robotniczą Hutników. Służą
temu liczne wspólne spotkania. Dzięki temu możliwe było podjęcie wielu wspólnych
przedsięwzięć. Najważniejsza jest wspólna, coroczna organizacja obchodów podpisania
Porozumień Sierpniowych i powstania „Solidarności”. W minionych latach 2013 – 16 udało
się organizować obchody tej najważniejszej dla naszego ruchu daty wspólnie.
Przedstawiciele władz NSZZ „Solidarność”, na czele z Wojciechem Grzeszkiem (ZRM) oraz
Władysławem Kielianem (KRH) są częstymi gośćmi naszych wydarzeń.
Począwszy od 2014 roku staramy się organizować Koncert Wolności i Solidarności
połączony z uroczystością wręczenia odznaczeń państwowych, w tym Krzyża Wolności i
Solidarności oraz Medalu „Dziękujemy za wolność”. 29 sierpnia 2014 r., z okazji 34.rocznicy
podpisania Porozumień Sierpniowych” uroczystość odbyła się w Sali Krakowskiej
Filharmonii im. Karola Szymanowskiego. Podobnie, obchody 35-lecia powstania
„Solidarności” w 2015 roku, które rozpoczęły się 27 sierpnia. W 2016 roku koncert miał
miejsce w Nowohuckim Centrum Kultury w dniu 30 sierpnia i był połączony z wręczeniem
Medali „Dziękujemy za wolność” dla ludzi kultury niezależnej Małopolski.
Szczególnie bogaty był program obchodów 35. Rocznicy powstania Solidarności. Poza
wymienionym powyżej koncertem odbył się także plenerowy koncert muzyczny w Nowej
Hucie pt. „Sierpień wolności” w dniu 30 sierpnia zorganizowany wspólnie z Nowohuckim
Centrum Kultury a 13 września wspólnie z Zarządem Regionu Małopolska NSZZ
„Solidarność” zorganizowaliśmy lekcję śpiewania piosenek Solidarności na Placu
Szczepańskim w Krakowie. Przedstawiciele zarządu Sieci Solidarności uczestniczyli także w
regionalnych obchodach oficjalnych czyli Walnym Zebraniu Delegatów NSZZ „Solidarność” w
Wieliczce w dniu 5 września 2015 r.
W 2016 roku, poza uroczystością wręczenia Medali „Dziękujmy za wolność” ludziom kultury
niezależnej Małopolski z lat 80 wraz z koncertem w Nowej Hucie, nieco wcześniej 28
sierpnia w m. Swojczany k. Miechowa odbyła się regionalna uroczystość jubileuszu
Porozumień Sierpniowych zorganizowana przez Zarząd Regionu Małopolska NSZZ
„Solidarność”. W Swojczanach został odsłonięty pomnik „Bibuły”, który honoruje ludzi
„Biuletynu Małopolski” drukowanego w tej miejscowości.
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Autorem pomnika jest Jacek M. Stokłosa – członek naszego stowarzyszenia. Następnie w
Charsznicy odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych przez Wojewodę
Małopolskiego Jerzego Pilcha , odznak przyznanych przez ZRM za zasługi dla „Solidarności”
oraz 10 medali „Dziękujemy za wolność”.
Składanie kwiatów pod pomnikiem Solidarności na Placu Centralnym w Nowej Hucie oraz
pod tablicą upamiętniającą "Naszą drogę do wolności" umieszczoną na Bramie Głównej Huty
Sendzimira (dawniej HiL) wraz z przedstawicielami ZRM, KRH oraz działaczami Solidarności
z tamtych oraz obecnych lat stało się tradycją. Składaliśmy także wiązanki kwiatów w innych
miejscach ważnych dla Solidarności, jak np. pod tablicą w Nowej Hucie, upamiętniającą
utworzenie Tajnej Komisji Robotniczej Hutników, pod tablicą „Nie oddamy Sierpnia” na
Rynku Głównym w Krakowie, czy pod tablica upamiętniająca powstanie Solidarności
Małopolskiej na ul. Karmelickiej w Krakowie.
Trwałymi pamiątkami naszej działalności pozostaną dwie tablice stalowe powstałe staraniem
Sieci Solidarności, a to Tablica „Nasza droga do wolności” wraz z odnowionym
oryginalnym emblematem Komisji Robotniczej Hutników, znajdująca się na Bramie Głównej
Huty Tadeusza Sendzimira oraz Tablica „Duszpasterstwa Hutników” umieszczona obok
historycznej kaplicy przy kościele na os. Szklane Domy z okazji 30 lecia działalności
Duszpasterstwa Hutników. Wykonanie tych tablic to duża zasługa kol. Stanislawa Handzlika
oraz Macieja Macha. Wcześniej, z inicjatywy Macieja Macha powstała tablica w Nowej Hucie
na os. Centrum „B”, upamiętniająca utworzenie Tajnej Komisji Robotniczej Hutników.
Na ul. Siennej 5 w budynku Klubu Inteligencji Katolickiej w Krakowie gdzie mieścił się sztab
Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego ufundowano tablicę pamiątkową w 25. rocznicę
wyborów 4 czerwca 1989 roku.
Sieć Solidarności była inicjatorem i usilnie zabiegała o to aby uhonorować Komisję
Robotniczą Hutnikowi za jej zasługi w okresie od 1980 roku do chwili obecnej. W rezultacie
tych starań na uroczystej gali w Operze Krakowskiej w dniu 6 czerwca 2013 r. osoby i
instytucje szczególnie zasłużone dla Małopolski odebrały z rąk marszałka Marka Sowy i
przewodniczącego sejmiku Kazimierza Barczyka Medale Honorowe, w tym: Srebrnym
medalem honorowym wyróżniono Komisję Robotniczą Hutników NSZZ "Solidarność"
a medal odebrali: członek KRH z lat 1980-81 Edward Nowak, Maciej Mach - jako szef
tajnych struktur KRH oraz obecny przewodniczący Władysław Kielian.
18 września miała miejsce Uroczysta Sesja Rady m. Krakowa dla wręczenia Srebrnego
Medalu CRACOVIAE MERENTI” dla Komisji Robotniczej Hutników NSZZ
„Solidarność”. Prezydent. M. Krakowa prof. . Jacek Majchrowskim mówił m.in.
„…Wyrażamy wdzięczność twórcom nowohuckiej „wiosny Solidarności”, hutnikom i
działaczom opozycyjnym, którzy uczynili kombinat noszący wówczas imię Lenina – a wraz z
nim cała Nowa Hutę – bastionem walki o wolność…”
W minionych czterech latach Sieć Solidarności była inicjatorem oraz głównym organizatorem
kilku ważnych wydarzeń regionalnych związanych z Solidarnością:
w 2013 roku:
- 25 lecia strajków kwietniowo–majowych w Nowej Hucie: „WIOSNA SOLIDARNOŚCI ‘88”
- 30 lecia działalności Duszpasterstwa Hutników
w 2014 roku:
- 25. rocznicy wyborów do Sejmu i Senatu RP w 1989 roku wraz z wizytą Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego.
w 2015 roku:
- 35. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych oraz powstania „Solidarności”
w 2016 roku:
- 40. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników – KOR (KSS KOR).
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WIOSNA SOLIDARNOŚCI ’88
W 25 rocznicę strajków w nowohuckim kombinacie znanych pod nazwą „WIOSNA
SOLIDARNOŚCI” , w oddziale Muzeum Historycznym Miasta Krakowa w os. Słoneczne 6, w
dniu 25 kwietnia 2013 r. otwarta została wystawa pt. „Początek końca komunizmu w Polsce
– strajk w Hucie im. Lenina 26 kwietnia – 5 maja 1988 r. W dniu następnym otwarta została
kolejna wystawa w holu Sali Teatralnej Huty Sendzimira.
W samo południe 26 kwietnia 2013 r. odprawiona została uroczysta Msza św. w kościele pw.
Matki Bożej Częstochowskiej w os. Szklane Domy, po której pochód w asyście pocztów
sztandarowych przemaszerował al. Solidarności pod Bramę Główną Huty Sendzimira uczestnicy szli symbolicznie w odwrotną stronę aniżeli wielotysięczne manifestacje z lat 80tych, które zaczynały się spod Bramy Głównej Huty. Tutaj na jednym z filarów bramy
wejściowej Agnieszka Różycka, która urodziła się w 1989 roku oraz Monika Roznerska –
dyrektor personalny ArcelorMittal Poland S.A. pełniąca rolę gospodarza, odsłoniły
pamiątkową tablicę „NASZA DROGA DO WOLNOŚĆI”, która zawiera najistotniejsze daty i
opisuje wydarzenia z życia hutniczej „Solidarności”. Po czym rozpoczęła się konferencja
historyczna oraz wręczenie odznaczeń państwowych oraz medali za zasługi dla małopolskiej
„Solidarności”. Uczestnicy spotkania mieli także okazję zapoznać się z filmem pt. „Strajk na
Zgniataczu”, którego producentem jest Komisja Robotnicza Hutników i Stowarzyszenia Sieć
Solidarności. Z okazji jubileuszu staraniem Sieci Solidarności ukazało się specjalne
wydanie „Sowińca” w całości poświęcone sprawom strajku wiosennego 1988 roku w
Nowej Hucie. Biuletyn Stowarzyszenia Sieć Solidarności oraz Nowohucki Biuletyn
Solidarności także zostały poświęcone tym wydarzeniom. Wieczorem było wspólne
śpiewanie w al. Róż z artystami Loch Camelot. Pomagały w tym specjalnie na tę okazję
przygotowane przez Sieć Solidarności śpiewniki, zaprojektowane przez kol. St.Handzlika.
Na zakończenie odbył się koncert otwarty dla publiczności, nowohuckiego zespołu Wu-Hae.
30 lecie DUSZPASTERSTWA HUTNIKÓW
28 września 2013 r. na os. Szklane Domy w Nowej Hucie, obchodziliśmy jubileusz 30 lecia
działalności Duszpasterstwa Hutników. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia wieńców
pod pomnikiem Solidarności i Samorządu. Potem Irena Włosik oraz Zbigniew Ferczyk
dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Duszpasterstwu
Hutników i jego twórcom, umieszczonej na kaplicy, która była świadkiem tej działalności.
Zbigniew Ferczyk, powiedział: „Jesteśmy tu od 30 lat” i dziękował o. Niwardowi i swoim
współpracownikom z duszpasterstwa. Przypomniał także, że działali w ścisłej współpracy,
jako jeden z członów Tajnej Komisji Robotniczej Hutników oraz Społecznego Funduszu
Pomocy Pracowniczej. Stanisław Handzlik i Wojciech Grzeszek wręczyli medale „Polonia
Minor”, którymi uhonorowano o. Niwarda Karsznię oraz Zbigniewa Ferczyka. Przew.
Małopolskiej „Solidarności” Wojciech Grzeszek wręczył także medale „Zasłużony dla
Małopolskiej Solidarności” dla zasłużonych hutników oraz członków DH, a Edward E. Nowak
i Stanisław Handzlik wręczyli pamiątkowe odznaki Duszpasterstwa Hutników.
Z okazji Jubileuszu ukazał się pierwszy numer Zeszytów Historycznych Sieci Solidarności,
który został poświęcony Duszpasterstwu Hutników oraz Zbigniewowi Ferczykowi. Poza tym
wydaliśmy ulotkę poświęconą historii Duszpasterstwa Hutników, znaczek okolicznościowy
dla członków DH a także dedykowaliśmy im numer naszego Biuletynu.
25. rocznica wyborów do Sejmu i Senatu RP w 1989 roku wraz z
wizytą Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Krakowie – Nowej Hucie
Nasze Stowarzyszenie opracowało kompleksowy program obchodów 25.rocznicy wyborów
do Sejmu i Senatu 1989 roku, który w zasadzie w całości stał się oficjalnym programem
obchodów w Województwie Małopolskim.
Prezydent Bronisław Komorowski przybył do Nowej Huty - 8 czerwca 2014 r. w 25. rocznice
wyborów do Sejmu i Senatu Polski w 1989 roku. Zwiedził wystawę „Krakowska drużyna
Wałęsy” zorganizowaną przez „Muzeum PRL-u”. Następnie delegacja przybyła na Plac
Centralny. W imieniu organizatorów powitał dostojnego gościa Edward Nowak – Prezes Sieci
Solidarności oraz Zygmunt Kolenda w imieniu działaczy Komitetu Obywatelskiego z 1989 r.
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Prezydent Bronisław Komorowski wraz z Marszałkiem Markiem Sową, Wojewodą Jerzym
Millerem, Prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim zasadzili „Dąb Wolności” dla
uczczenia 25 lecia Wolności Polski, po czym Prezydent Komorowski złożył kwiaty pod
pomnikiem Solidarności. Obok oczekiwali przywódcy trzech pokoleń Solidarności:
Mieczysław Gil – przywódca Solidarności z lata 1980-81, Maciej Mach – lider Tajnej Komisji
Robotniczej Hutników, Władysław Kielian – przewodniczący obecnego związku oraz
Wojciech Grzeszek – Przewodniczący ZR Małopolska NSZZ „Solidarność”. Potem był czas
na spotkania i rozmowy z mieszkańcami. Koło repliki kiosku informacyjnego jaki 25 lat temu
postawił na Rynku Głównym w Krakowie kol. Wojciech Słaboń z przyjaciółmi, prezydent
oglądał plakaty, znaczki poczty Nowa Huta , książki i tzw. bibułę. Barbara Swałtek
podarowała Prezydentowi oryginalne pamiątki z 1989 roku. Po wystawie fotograficznej
„Ludzie 4 czerwca” na której zgromadzono prawie 250 zdjęć krakowskich fotografów,
oprowadzał prezydenta Jacek Maria Stokłosa, który był autorem scenariusza wystawy.
Wreszcie Prezydent udał się na „Spotkanie z ludźmi 4 czerwca”. Spotkanie otworzył
gospodarz naszego miasta Prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski, witając dostojnego
gościa. Następnie rozpoczęła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla
uczczenia 25. rocznicy wyborów do Sejmu i Senatu Polski w czerwcu 1989 roku oraz
ceremonia wręczenia pierwszych Medali „Dziękujemy za wolność”, które zostały przyznane
28 osobom, w tym posłom i senatorom z Regionu Małopolski wybranym z list Komitetu
Obywatelskiego. Oficjalna cześć spotkania zakończyła się a goście spotkali się na
„rozmowach po latach”, pierwszym tego typu spotkaniu parlamentarzystów Sejmu i Senatu,
wybranych z list komitetów obywatelskich z Małopolski.
Koncert muzyczny prowadziła Pani Magda Drohomirecka, a grali i śpiewali: Paweł Orkisz z
zespołem, poeta i raper Tadeusz Polkowski oraz znany zespół z Nowej Huty WU-HAE.
W ramach obchodów 25.rocznicy przewidziano kilka spotkań działaczy Małopolskiego
Komitetu Obywatelskiego w rocznice ważnych spotkań sprzed 25 lat:
- 9 lutego 2014 r. w rocznice pierwszego jawnego spotkania organizacyjnego Regionalnego
Komitetu Solidarności (28.01.1989) msza św. w kościele oo. Dominikanów, a następnie
spotkanie działaczy MKO „S” 1989 w Kapitularzu, które prowadził Prof. Zygmunt Kolenda;
- 6 kwietnia 2014 r. z okazji 25 lecia powołania Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego
(10.04.1989), odprawiona została msza św. w kościele oo. Bernardynów, a następnie
spotkanie w Auli św. Szymona, działaczy MKO „S” 1989, pn. „Program MKO – 25 lat
później”. Prowadzenie prof. Andrzej Zoll.
- 4 czerwca 2014 r. - Pochód Rektorów wraz z młodzieżą oraz orkiestrą AGH - dla uczczenia
25 –lecia wyborów ‘89 - z Collegium Maius na Rynek Główny Krakowa a następnie przejście
na ul. Sienną 5, gdzie w siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej prowadził działalność
Małopolski Komitet Obywatelski w Krakowie. Odsłonięta została tablicy pamiątkowa na
ścianie kamienicy przy ul. Siennej 5 (proj. Z.Dousa) przez prof. Z.Kolendę.
5 – 8 czerwca, Marszałek Województwa Małopolskiego zorganizował koncerty z okazji
Święta Małopolski pod hasłem ‘DZIEKUJEMY ZA WOLNOŚĆ”: w Operze Krakowskiej, w
Chrzanowie, Nowym Sączu, Tarnowie, Nowym Targu.
Polska Akademia Umiejętności zorganizowała MAŁOPOLSKĄ SESJĘ NAUKOWĄ z
inicjatywy i w wg. programu Sieci Solidarności. Złożyły się na nią:
- 24 maja 2014 r.: Debata PAU pt. "Nasze 25-lecie - Blaski i cienie oczami
korespondentów prasy zagranicznej" z udziałem dziennikarzy relacjonujących wydarzenia
1989 w mediach zagranicznych: K.Bobiński, E.Overbeek, P.Johansson, G.Lesser,
M.Sibierski. Prowadzenie: Adam Szostkiewicz i Katarzyna Kolenda Zaleska.
- 30 maja 2014 r. : Polska Akademia Umiejętności zorganizowała konferencję pn. "Czerwiec
89 ", analizując aspekty: historyczny, socjologiczny, prawny. Uczestnicy: profesorowie
Andrzej Friszke, Andrzej Paczkowski, Andrzej Zoll, Jerzy Stępień. Prowadzenie Sesji
Naukowej – Prezes PAU – prof. Andrzej Białas.
- 13 września 2014 r. : Polska Akademia Umiejętności zorganizowała konferencję
"Transformacja ekonomiczna 89 - w 25 rocznice powołania rządu Tadeusza
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Mazowieckiego". Udział w debacie wzięli prof. L. Balcerowicz i jego goście: prof. Witold
Orłowski, prof. Stanisław Gomułka, prof. Andrzej Wojtyna, prof. Jerzy Hausner. W debacie
prawników udział wzięli profesorowie Andrzej Zoll, Jerzy Stępień, Zbigniew Ćwiąkalski oraz
dr. Łukasz Chojniak z Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzenie Sesji Naukowej – Prezes
PAU – prof. A. Białas.
Podczas jubileuszu otwarte zostały trzy wystawy:
- 27 maja 2014 r.: Wystawa „ Wybory 1989 – skreślenie systemu”. Wystawa w Krakowie na
Placu Szczepańskim organizowana przez Archiwum Narodowe w Krakowie przy
współudziale Prezydenta m. Krakowa ( w terminie 26.05-11.06.2014)
- 1 czerwca 2014 r. : Wystawa „Solidarni w drodze do wolności” pokazująca wydarzenia,
jakie doprowadziły nasz kraj (z uwzględnieniem wydarzeń w regionie małopolskim) do
wyborów parlamentarnych 1989 roku w b. kaplicy na os. Szklane Domy w Nowej Hucie
- 8 czerwca 2014 r.: Wystawa „Ludzie 4 czerwca”, która składała się z trzech ekspozycji:
pierwsza była reportażem fotograficznym z przygotowań do wyborów, druga ukazywała ulice,
sytuacje codzienne, walkę wyborczą na murach, plakaty, itp., trzecia - spotkania wyborcze
kandydatów. Wystawa objęła niemal 250 fotogramów.
40. rocznica powstania Komitetu Obrony Robotników – KOR (KSS KOR)
Sieć Solidarności włączyła się aktywnie w ogólnopolskie, społeczne obchody 40. Rocznicy
powstania KOR.
24 czerwca 2016 r. delegacja Stowarzyszenia Sieć Solidarności udała się do Radomia aby w
40. Rocznicę Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec `76. Uczestniczyliśmy w
uroczystości nadania ulicy imienia Zbigniewa Romaszewskiego, który wielce przyczynił się
wraz ze swoją żoną Zofią, do pomocy represjonowanym. Na gmachu dawnego urzędu
wojewódzkiego PZPR (obecnie Dyrekcja Regionalna Lasów Państwowych) jeden z
represjonowanych Stanisław Kowalski (przewodniczący Stowarzyszenia Radomski Czerwiec
'76") oraz oficjele odsłonili tablicę pamiątkową poświęconą wydarzeniom 25 czerwca 1976 r.
Kolejnym elementem obchodów tej rocznicy było spotkanie z jednym z twórców KOR a
następnie KSS KOR – kolegą Mirosławem Chojeckim. Spotkanie odbyło się 29 września
2016 r. w Muzeum PRL-u. Innym punktem krakowskich obchodów była Lekcja śpiewania na
krakowskich Plantach w dniu 8 października 2016 r. Śpiewali aktorzy Lochu Camelot pod
kierownictwem i aranżacją Ewy Korneckiej a uczestniczyło wiele znanych osób, w tym
członkowie Sieci Solidarności. Otwarcie wystawy „Bibuła 1976 – 1980” w Muzeum PRLu w
Nowej Hucie zorganizowanej przez Sieć Solidarności w dniach od 15.10.2016 do 28.02.2017
r. było najważniejszym akcentem naszego wkładu w obchody 40. lecia powstania KOR.
Kuratorem wystawy jest kolega Leszek Jaranowski. Na stronie na facebooku, przez cały rok
2016 prezentowane były materiały o KOR oraz o jego ludziach.
Medal „DZIĘKUJEMY ZA WOLNOŚĆ”
Jedną z najważniejszych inicjatyw Sieci Solidarności, inspirowaną 25.rocznicą wolności,
jest ustanowienie Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Sieci Solidarności w dniu 7 kwietnia
2014 roku, Medalu „Dziękujemy za wolność” . MEDAL MA STANOWIĆ SYMBOLICZNE
WYRAŻENIE WDZIĘCZNOŚCI I PODZIĘKOWANIA DLA MOŻLIWIE SZEROKIEGO
KRĘGU LUDZI, KTÓRZY W OKRESIE PO 13 GRUDNIA 1981 ROKU BRALI UDZIAŁ W
TWORZENIU WOLNOŚCI, NIEPODLEGŁOŚCI, DEMOKRATYCZNEJ I SAMORZĄDNEJ
RZECZPOSPOLITEJ POLSKI. Poza Medalem, ustanowiono także Plakietę nagrobną, którą
można umieszczać na nagrobku, za zgodą rodziny. Wydawana jest także miniatura Medalu.
Autorem projektu jest Jacek Maria Stokłosa © Stowarzyszenie Sieć Solidarności. Wręczenie
Medalu dokonywane jest w uroczystej formie, podczas świąt państwowych i samorządowych
Województwa Małopolskiego, podczas rocznic oraz innych ważnych wydarzeń, dla państwa
lub samorządu terytorialnego Województwa Małopolskiego.
Po raz pierwszy medale zostały wręczone w dniu 8 czerwca 2014 r. w Nowej Hucie podczas
„Spotkania Ludzi 4 czerwca” uświetnionego obecnością Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego. Pierwszy Medale zostały przyznane Prezydentom Polski: Lechowi Wałęsie,

8

śp. Lechowi Kaczyńskiemu, Bronisławowi Kaczyńskiemu, Prezydentowi USA śp. Ronaldowi
Reagan’owi oraz posłom i senatorom wybranym z List Komitetu Obywatelskiego w 1989 r.
Druga edycja medali została wręczona w przeddzień Święta Wolności i Solidarności w
Filharmonii Krakowskiej w dniu 29 sierpnia 2014 r.. Trzecia edycja Medalu była związana z
Dniem Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i była wręczana w dniu 30 listopada 2014 r.
w Sali Obrad Rady m. Krakowa . Medale zostały wręczone, w pierwszym rzędzie osobom ,
które po rozbiciu strajków grudniowych 1981 roku jako pierwsze przystąpiły do tworzenia
struktur konspiracyjnych, więźniom politycznym oraz internowanym. W dniu 21 listopada
2014 r. podczas Walnego Zgromadzenia Naczelnej Rady Adwokackiej, medale zostały
wręczone dla wybitnych prawników a w szczególności adwokatów – obrońców w procesach
politycznych okresu po 13 grudnia 1981 roku.
Kolejne Medale wręczyliśmy w dniu 25 kwietnia 2015 r . w Sali Obrad Rady m. Krakowa dla
działaczy opozycji młodzieżowej, następnie w dniu 3 maja w Sali Miedzianej Muzeum
Historycznego m. Krakowa. Następna edycja medali „Dziękujemy za wolność” dedykowana
była działaczom samorządowym tworzącym zręby samorządności 25 lat temu. Mieliśmy
zaszczyt uhonorować działaczy samorządowych w dniu 29 Maja podczas Małopolskiego
Dnia Samorządu Terytorialnego w Starym Sączu, a następnie w dniu 10.06.2015 r. podczas
Święta Małopolski w Niepołomicach. W dniu 27 sierpnia2015 r., wspólnie z Instytutem
Pamięci Narodowej zorganizowaliśmy Koncert Wolności i Solidarności w Filharmonii
Krakowskiej gdzie wręczyliśmy kolejne Medale, w szczególności działaczom opozycji
przedsierpniowej, np. działaczom Studenckiego Komitetu Solidarności, którzy kontynuowali
działalność po 13 grudnia 81. Ostatnia uroczystość w 2015 roku wręczenia medali, tym
razem dla działaczy opozycji nurtu niepodległościowego miała miejsce 11 listopada 2015 r. w
Sali Obrad Rady m. Krakowa z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
W 2016 r. zorganizowaliśmy kilka uroczystości wręczenia Medali „Dziękujemy za wolność”.
Z okazji 153. Rocznicy Powstania Styczniowego 1863 – 1864 roku, podczas XXXIII
Pielgrzymki do Czernej 17 stycznia 2016 r. odbyła się uroczystość uhonorowania osób z
Duszpasterstwa Hutników Medalami "Dziękujemy za wolność". W dniu 3 maja 2016 roku, w
Sali Obrad Rady miasta Krakowa wręczono medale dla osób prowadzących działalność
podziemną. Podczas uroczystości zostały przypomniane dzieje podziemnego radia
Solidarność” nadawanego w Małopolsce i wyemitowane zostały fragmenty audycji radiowej,
ponieważ znaczna część uhonorowanych działała w podziemnym radiu.
3 czerwca 2016 r., w Sali Ratusza w Nowym Sączu uhonorowani Medalami „Dziękujemy za
wolność” zostali działacze Solidarności z Sądecczyzny.
W dniu 30 sierpnia 2016 r. sala koncertowa Nowohuckiego Centrum Kultury zgromadziła
około 500 osób, na XI edycji wręczenia Medali „Dziękujemy za wolność” dla ludzi kultury
niezależnej Małopolski. Małopolskie obchody 36. Rocznicy podpisania „Porozumień
Sierpniowych” oraz powstania „Solidarności”, odbywały się tego roku, w miejscowościach
Swojczany oraz Charsznica koło Miechowa, gdzie odbyła się uroczystość wręczenia Medali
„Dziękujemy za wolność” dla działaczy „Solidarności” z tego rejonu oraz ludzi, którzy w
pobliskich Swojczanach prowadzili w stanie wojennym podziemną drukarnię, wydając
„Biuletyn Małopolski”.
W Sali Obrad Rady miasta Krakowa, 19 grudnia 2016 r., zebrało się bardzo liczne grono
ludzi Solidarności i opozycji na kolejnej uroczystości wręczenia Medali „Dziękujemy za
wolność”, w szczególności dla osób działających i wspierających podziemny ruch
wydawniczy.
Do końca 2016 roku przyznano 506 medali „Dziękujemy za wolność”, w 13 edycjach.
Idea przyznawania medalu „Dziękujemy za wolność” spotkała się z bardzo życzliwym
przyjęciem w środowisku ludzi Solidarności oraz opozycji. Nadawanie medalu ma bardzo
uroczysty charakter, uświetnione jest koncertem muzycznym i poetyckim. Przybywają osoby
wyróżnione medalem wraz z rodzinami, bliskimi a nawet przedstawicielami zakładów pracy,
czy też środowiska , w którym prowadzili działalność opozycyjną. Zwraca uwagę liczne grono
dzieci i młodzieży, odbierając lekcje żywej historii najnowszej naszego kraju. Na uroczystości
zapraszani są i często uczestniczą ważne osoby życia publicznego, niejednokrotnie
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towarzysząc przy wręczaniu medali. Zdarzało się przekazanie medalu „Dziękujemy za
wolność’ podczas uroczystości pogrzebowych zmarłej osoby. Warto dodać, że na wielu
nagrobkach osób nieżyjących umocowane zostały Plakiety nagrobne tego medalu.
Z okazji wręczania medali wydawane są wkładki do biuletynu Sieci Solidarności, w których
zamieszczane są skrócone biogramy wyróżnionych osób. W biuletynie, na stronie
internetowej i na facebook’u ukazują się relacje oraz fotorelacje z uroczystości. Czasami w
mediach ukazują się relacje z tych uroczystości. Całość projektu prowadzi Edward E. Nowak
a uroczystości wspomagane są przez kol. Macieja Macha, Jakuba Kosiniaka, Annę Kowynia,
Wiesławę Ciesielską, Halinę Nowak, Barbarę Swałtek.
2) PAMIĘĆ o ludziach szeroko rozumianej Solidarności regionu Małopolski.
Głównymi przedsięwzięciami Sieci Solidarności dla zachowania pamięci o ludziach
Solidarności i opozycji, są przede wszystkim akcje „Znicz Solidarności” organizowane przed
Świętem Zmarłych; już pięciokrotnie od 2012 roku. Prowadzona jest także Lista Pamięci
Solidarności na której znajduje się aktualnie 252 nazwiska. Czterokrotnie organizowaliśmy
Zaduszki Solidarności w okresie pomiędzy 1 a 11 listopada. Publikujemy Listy Pamięci
Solidarności Małopolskiej, ukazują się artykuły i wspomnienia o ludziach. Odwiedzamy groby
zmarłych członków Sieci Solidarności oraz ludzi naszego ruchu.
Sieć Solidarności uczestniczy w pogrzebach ludzi Solidarności nadając im godny
solidarnościowy charakter oraz stara się pomagać w organizacji pogrzebów, tam gdzie to
jest potrzebne lub życzy sobie tego rodzina. Odpowiedzialna kol. Barbara Swałtek.
Lista Pamięci Solidarności Małopolski
Ta inicjatywa Sieci Solidarności polega na prowadzeniu i aktualizowaniu danych na tzw.
Liście Pamięci Solidarności umieszczając tam podstawowe dane o ludziach Solidarności,
którzy nie żyją (imię, nazwisko, data urodzenia i śmierci, miejsce pochówku). Obecnie Listę
prowadzi kol. Barbara Swałtek z pomocą innych osób. Na Małopolskiej Liście Pamięci
prowadzonej przez Stowarzyszenie Siec Solidarności jest 254 osoby, których groby znajdują
się na wszystkich krakowskich i podkrakowskich Cmentarzach. Na Cmentarzu Rakowickim
mamy 71 grobów , w Grębałowie - Nowej Hucie 27 grobów , na Cmentarzu w Batowicach Czerwonym Prądniku 27 grobów , na Cmentarzu Podgórskim 8 grobów , na Cmentarzu
Salwatorskim 15, by wymienić te największe. Nasi koledzy i przyjaciele są również
pochowani na cmentarzach w: Tyńcu, Prokocimiu, Pychowicach , Woli Duchackiej ,
Bieżanowie, Pastewniku, Mogile, Miodowej, na cmeantarzach w całym województwie, w
kraju ale także za granicą. Lista Pamięci jest publikowana w biuletynie Sieci Solidarności, na
stronie internetowej oraz na facebooku. Każdego miesiąca a także z okazji bardziej
znaczących rocznic, przypominamy o zmarłych ludziach Solidarności publikując ich listy,
dane o miejscu pochówku oraz artykuły i wspomnienia. Projekt prowadził Kazimierz Kubrak a
obecnie Barbara Swałtek.
Akcja ZNICZ SOLIDARNOŚCI
Przed Dniem Wszystkich Świętych członkowie Sieci odwiedzają od pięciu lat i zapalają
znicze, zawieszając pamiątkową plakietkę „Dziękujemy za wolność”, obecnie na ponad 150
grobach ludzi Solidarności i opozycji, których nazwiska znajdują się na Małopolskiej Liście
Pamięci Solidarności. Obecnie posiadamy dobrze zidentyfikowane miejsca pochówku prawie
wszystkich osób z Listy Pamięci i staramy się odwiedzać niemal wszystkie groby zapalając
znicze na cmentarzach krakowskich: Rakowice, Batowice, Salwator, Podgórze, Grębałów,
jak i na mniejszych cmentarzach oraz w regionie, np. w Wieliczce, Bochni. Odwiedziliśmy
również cmentarz żydowski. Wciąż nie udało nam się dotrzeć do wielu grobów zmarłych
kolegów i koleżanek, szczególnie z terenu województwa, a także włączyć w te działania
młodzież, pomimo podejmowanych prób. Podczas akcji Znicz Solidarności zapalamy także
znicze bohaterom narodowym. Projekt prowadzi kol. Maciej Mach.
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ZADUSZKI SOLIDARNOŚCI
Czterokrotnie zebraliśmy się w Kamieniołomie przy kościele św. Józefa w Rynku
Podgórskim, aby wspominać zmarłych ludzi Solidarności.
Pierwsze Zaduszki Solidarności odbyły się 9.11.2012 r. , w Kamieniołomie przy kościele św.
Józefa w Rynku Podgórskim w Krakowie. Przy wejściu do pięknej sklepionej kolebkowo
piwnicy stał krzyż przepasany biało - czerwoną szarfą, pod nim bukiet kwiatów. Obok wisiał
zwój z Listą Pamięci a na niej wypisanych 107 nazwisk ludzi Ruchu Solidarność z Regionu
Małopolska, którzy zmarli po 31 sierpnia 1980. Z każdym rokiem swój z nazwiskami
wydłużał się, bo uzupełnialiśmy naszą Listę Pamięci. W zaduszkach uczestniczyli kapłani z
miejscowego kościoła.; ks. Antoni Bednarz, czy Tadeusz Kołacz.
Swoimi wspomnieniami o zmarłych dzielili się z nami przyjaciele, członkowie rodzin ale także
dalsi znajomi, np. z organizacji podziemnej, z pracy.
Wspominaliśmy nie tylko ludzi Solidarności i opozycji ale także inne ważne dla nas postacie,
jak św. Jana Pawła Ii, św. ks. Jerzego Popiełuszkę, premiera śp. Tadeusza Mazowieckiego symbol rozpoczętych przemian ustrojowych naszego kraju, zmarłych duszpasterzy
Solidarności: Kazimierza Jancarza, Adolfa Chojnackiego, Stanisława Koniecznego. Brora
Hanssona – człowieka który przywoził dla nas pomoc z zagranicy.
Zaduszki miały także oprawę muzyczno - poetycką.
Jeden raz Zaduszki zorganizowaliśmy wspólnie z Konfederacją Polski Niepodległej.
W 2016 roku nie zorganizowaliśmy Zaduszek, gdyż najbliżsi naszych zmarłych kolegów, nie
byli na to przygotowani psychicznie. Powstaje pytanie czy będziemy kontynuować tę
inicjatywę w następnych latach ?
Inne uroczystości Pamięci
Jako, że pamięć jest jednym z ważnych wyznaczników kultywowania tradycji przez Sieć
Solidarności, jej przedstawiciele uczestniczą także w innych uroczystościach związanych z
zachowaniem pamięci o zmarłych, jak np. X. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II, składając
wieniec na grobie śp. Lecha Kaczyńskiego Prezydenta RP oraz oddając hołd
dziewięćdziesięciu sześciu tragicznym ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, co roku
7 maja w Krakowie na ul. Szewskiej 7 gdzie znaleziono ciało śp. Stanisława Pyjasa,
corocznie 13 października zapalając znicze pod pomnikiem upamiętniającym tragiczną
śmierć Bogdana Włosika, albo 13 grudnia pod tablicą symbolizującą ofiary stanu wojennego
przy kościele oo. Jezuitów na ul Kopernika, w rocznicę powstań narodowych, ważnych
wydarzeń historycznych związanych z ruchem Solidarność lub opozycją a także innych, jak
np. po listopadowych zamachach 2015 roku w Paryżu składając kwiaty pod Konsulatem
Francuskim w Krakowie.
POGRZEBY Ludzi Solidarności
Sieć Solidarności uczestniczy oraz stara się pomagać w organizacji pogrzebów ludzi
Solidarności. Składamy także kwiaty z szarfą „Dziękujemy za Wolność – Sieć Solidarności”.
Zmarli w okresie 2013 - 2016 roku, ludzie Solidarności:
 Marian Pryga (ur. 6.06.1943, zm. 13.08.2013)
 Konstanty Miodowicz (ur. 9.01.1951, zm. 23.08.2013)
 Andrzeja Ciesielski (ur. 7.07.1947, zm. 13.09.2013)
 Wiesław Kukla (ur. 20.11.1945, zm. 28.10.2013)
 Julian Włosik (ur. 1931, zm. 21.11.2013)
 Jan Pacula (ur. 17.10.1941, zm. 02.12.2013)
 Barbara Niemiec (ur. 13.07.1943, zm.8.01.2014)
 Bożena Huget (ur. 26.10.1958, zm. 24.02.2014)
 Halina Kutyba (ur. 18.01.1946, zm. 02.03.2014)
 Jerzy Hlebowicz (ur. 3.01.1936, zm 16.03.2014)
 Andrzej Narecki (ur. 7.03.1945, zm. 15.04.2014)
 Zofia Skowrońska (ur. 3.01.1931, zm. 06.05.2014)
 Roman Laskowski (ur. 17.02.1936, zm. 21.06.2014)
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Liliana Mienicka-Kowalik (ur. 1945, zm. 22.07.2014)
Julian Baczyński (ur. 29.01.1943, zm 22.09.2014)
Stanisław Palczewski (ur. 21.06.1935, zm. 30.09.2014)
Tadeusz Stasielak (ur. 2.01.1952, zm. 07.10.2014)
Stanisław Szendera (ur. 1.06.1956, zm. 26.10.2014)
Andrzej Kowal (ur. 21.04.1938, zm. 12.03.2015)
Jacek Skrobotowicz (ur. 18.04.1944, zm. 22.04.2015),
Jerzy Uczkiewicz (ur. 12.04.1934, zm. 29.05.2015)
Józef Jungiewicz (ur. 7 II 1936, zm. 20.07.2015)
Hanna Gorazd Zawiślak (Ur. 26.03.1932, zm. 12.08.2015)
Tomasz Szewczyk (ur. 20.07.1960, zm. 23.10.2015)
Bronisław Kowynia (ur. 5.02.1940, zm. 12.01.2016)
Jacek Marchewczyk (ur.18.01.1941, zm. 13.04.2016)
Zbigniew Hir (ur. 18.07.1960, zm. 12.05.2016)
Wiesław Mazurkiewicz (ur. 6.04.1939, zm. 12.09.2016)
Andrzej Wajda (ur. 6.03.1926 , zm. 9.10.2016)
Tadeusz Nitka (ur. 25.03.1952, zm. 8.12.2016)
oraz kardynał Franciszek Macharski (ur. 20 maja 1927, zm. 2 sierpnia 2016).

3) WIĘZI i DIALOG: Odbudowywanie więzi koleżeńskich Ruchu Solidarność oraz
podejmowanie inicjatyw na rzecz dialogu i solidarności oraz współpraca z innymi
środowiskami o podobnych celach w kraju i za granicą.
Taki był zamysł i idea utworzenia Sieci Solidarności, aby poprzez działalność wewnątrz
naszej struktury, otwartość działań, ale także poprzez współpracę oraz konkretne projekty
sieciować, łączyć, integrować środowisko.
Na Spotkania Świąteczne Sieci Solidarności, podczas których składamy sobie życzenia i
dzielimy się opłatkiem lub jajeczkiem Wielkanocnym zapraszani są zarówno członkowie,
sympatycy, osoby wspierające, osoby którym pomagamy, rodziny. Pierwsze spotkanie
odbyło się 19.12.2012 i wzięło w nim udział ponad 60 osób. Potem były kolejne spotkania
Bożonarodzeniowe i Wielkanocne. Do chwili obecnej radowaliśmy się na dziewięciu takich
spotkaniach świątecznych, na które każdy przynosi co ma.
Począwszy od 2015 roku organizujemy PIKNIKI - imprezy towarzyskie. Pierwszy Piknik
odbył się 5 lipca, Jesienny Piknik 10 października, natomiast w 2016 roku – 14 maja. Pikniki
są organizowane we Wróblowicach, na skraju lasu, w ogrodach Barbary i Jacka Swałtków.
Obchodziliśmy także szumnie urodziny: 90-tkę kol. Zbigniewa Ferczyka, w b. Kinie
Światowid w Nowej Hucie (01.10.2015) oraz 90. urodziny Anny Staniec z Duszpasterstwa
Hutników.
Współpraca z organizacjami solidarnościowo - opozycyjnymi
W 2013 r. z inicjatywy i w siedzibie Sieci Solidarności odbywały się spotkania organizacji o
rodowodzie solidarnościowo-opozycyjnym, działających w Krakowie i Regionie:
Stowarzyszenia Maj 77, Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego,
Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Stowarzyszenia NZS 80,
Stowarzyszenia Federacja Młodzieży Walczącej Stowarzyszenia Solidarności Walczącej,
Duszpasterstwa Hutników.
Podczas tych spotkań określiliśmy obszary wspólnych działań: głównie współpraca w
dziedzinie pomocy społecznej, informowanie się o planowanych wydarzeniach.
Ważnym obszarem współpracy było uzgodnienie stanowiska i poprawek do inicjatyw
legislacyjnych dotyczących naszego środowiska. A szczególnie wobec projektu „Ustawy o
pomocy działaczom opozycji demokratycznej i osobom represjonowanym z powodów
politycznych”, ale także nowelizacji ustawy o „Krzyżu Wolności i Solidarności”.
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Zgodnie z ustaleniami z innymi organizacjami, początkowo postanowiliśmy skupić nasze
wysiłki na próbie odzyskania Oleandrów przez miasto Kraków, gdzie mogłyby znaleźć lokum
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ale także inne organizacje o
patriotycznym rodowodzie. Uczestniczyliśmy w wypracowywaniu stanowiska oraz
rozmowach z władzami miasta oraz Związku Legionistów. W projekt zaangażował się Piotr
Kalisz. Później powstała obywatelska inicjatywa OKNO (Obywatelski Komitet Na Rzecz
Oleandrów), która kontynuuje ten temat, ale Sieć nie jest informowana o działaniach.
Pomimo podejmowanych przez Sieć wysiłków tego typu spotkania przestały się odbywać a
dochodzi jedynie do incydentalnej współpracy np. w sprawach pomocy socjalnej dla
członków tych organizacji, w sprawie medali „Dziękujemy za wolność” ; nie ma natomiast
form stałej współpracy. Poniżej wymienione zostały organizacje z którymi była lub trwa jakaś
współpraca.
Związek Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego.
Od początku powstania Sieci Solidarności uczestniczymy w corocznych spotkaniach
Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego. Wielu członków Sieci jest
równocześnie członkami tego Związku, dlatego uczestniczymy w pewnym zakresie
wspólnego działania. W 2015 r. kol. Adam Kramarczyk był głównym organizatorem spotkania
w Niepołomicach. W 2016 roku, spotkanie odbyło się w dniu 9 lipca w Skawinie.
Stowarzyszenie Federacji Młodzieży Walczącej.
Współpraca ze Stowarzyszeniem FMW polega głównie na wspólnym organizowaniu pomocy
socjalnej a szczególnie paczek w okresach świątecznych. Ponadto Stowarzyszenie FMW,
przedstawia swoich kandydatów do medalu „Dziękujemy za wolność”.
Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem FMW uzgodniliśmy współpracę z Fundację
FROGOS, której nazwa została zmieniona na Fundacja Rozwoju Gospodarczo –
Społecznego „Sieć Solidarności”, co umożliwia nam otrzymywanie 1% dotacji z PIT.
Przejęcie tej fundacji miało także służyć prowadzeniu działalności gospodarczej ale pomimo
opracowania kilku koncepcji np. „Złota Rączka”, „Eko-targ”, „Dom Solidarności”, dotychczas
nic takiego nie udało się zrealizować.
Stowarzyszenie Maj 77
Współpraca jest incydentalna. Nieco ściślejsza była gdy przygotowywaliśmy medale dla
działaczy m.in. SKS-, którzy są członkami Stowarzyszenia Maj 77. Bogusław Sonik, był
gościem niektórych inicjatyw Sieci. Tragiczna śmierć Jacka Skrobotowicza także połączyła
nasze wysiłki. Poza tym zapraszamy się wzajemnie na organizowane przez nas wydarzenia.
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego.
Współpraca z CDCN dotyczy nade wszystko spraw wydawniczych oraz organizacji wystaw
bowiem Fundacja posiada bardzo bogaty zbiór dokumentów dotyczący Solidarności i
opozycji. Dzięki temu stowarzyszenie wypożycza czasami eksponaty na organizowane przez
siebie wystawy albo korzysta z dokumentów i konsultacji. Poza tym udało się wydać dwa
numery „Sowińca” poświęcone „Strajkowi w Nowej Hucie 1988” (grudzień 2012) oraz nieco
wcześniej poświęcony „30. Rocznicy utworzenia Tajnej Komisji Robotniczej Hutników”
(czerwiec 2012). Fundacja CDCN była także wydawcą książki Edwarda E. Nowak „Moja
Solidarność. Lata 1980-81 w Nowej Hucie”.
Stowarzyszenie NZS 80
Współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem NZS 80 zapowiadała się bardzo obiecująco. Ich
przedstawiciele uczestniczyli w pierwszych spotkaniach mających na celu integrowanie
działań organizacji i solidarnościowo-opozycyjnych korzeniach. Wraz z NZS 80
zorganizowaliśmy uroczystość wręczenia medali „Dziękujemy za wolność” dla młodzieży
opozycyjnej. Dzięki ich wsparciu uroczystość ta miała wspaniała oprawę muzyczną Zespołu
„Trio łódzko-chojnowskie”. Próbowaliśmy zorganizować wspólnie ze Stowarzyszeniem NZS
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’80, obchody 35. rocznicy powstania NZS ale plany upadły. Także inne inicjatywy nie
powiodły się, obserwujemy z ich strony nieprzychylne wypowiedzi.
Konfederacja Polski Niepodległej.
Współpracowaliśmy z Konfederacją Polski Niepodległej szczególnie pod koniec 2015 roku,
przygotowując wspólnie Zaduszki, akcję Znicz Solidarności, czy uroczystość wręczenia
Medali „Dziękujemy za wolność” dla środowisk opozycji o charakterze niepodległościowym.
Współpraca ta jednak zakończyła się po krótkim okresie.
Duszpasterstwo Hutników.
Dobrze układa się współpraca z Duszpasterstwem Hutników, chociaż jest to grono już
nieliczne i na ogół w bardzo podeszłym wieku. Sieć Solidarności podjęła próbę wzmocnienia
Duszpasterstwa Hutników delegując do niego kilku sowich członków. Organizowane były
spotkania w DH, odremontowaliśmy nawet kaplicę na Szklanych Domach w której
urządziliśmy wystawę w 2013 roku „Nasza droga do wolności”. Sieć Solidarności
zorganizowała 30. rocznicę działalności Duszpasterstwa Hutników, w bardzo szerokim
zakresie, honorując ludzi i cała działalność DH a szczególnie kol. Zbigniewa Ferczyka. Na
kaplicy odsłonięto stalową tablice upamiętniająca działalność Duszpasterstwa Hutników.
Odbyło się także koleżeńskie spotkanie ludzi z Duszpasterstwa Hutników, z okazji 90 urodzin
Ani Staniec z udziałem Edwarda E. Nowaka – Prezesa Sieci.
W wydarzeniach organizowanych przez Sieć często uczestniczą członkowie DH.
Czerna – Pielgrzymki Ludzi Pracy
Sieć Solidarności od trzech latach przejęła role głównego organizatora Pielgrzymek do
Czernej, chociaż Duszpasterstwo Hutników bierze udział w tych działaniach. Dotychczas
zorganizowaliśmy trzy pielgrzymki do Czernej a teraz przygotowujemy wspólnie czwartą
pielgrzymkę w dniu 29 stycznia 2017 roku.










20 stycznia 2013 r., po raz 30-ty hutnicy z Nowej Huty uczestniczyli w Pielgrzymce
Ludzi Pracy do Czernej k. Krzeszowic. Organizatorem Pielgrzymki było jak zawsze
Duszpasterstwo Hutników oraz Komisja Robotnicza Hutników NSZZ „Solidarność”.
W Pielgrzymce uczestniczyła Sieć Solidarności, która od 2014 roku przejmuje funkcję
organizatora tych pielgrzymek.
XXXI Pielgrzymkę Ludzi Pracy do grobu św. Rafała Kalinowskiego w Czernej w 151
rocznicę Powstania Styczniowego 1863-64 roku, po raz pierwszy zorganizowało
Stowarzyszenie Sieć Solidarności wraz z wieloletnimi organizatorami z
Duszpasterstwa Hutników w Nowej Hucie oraz Komisją Robotniczą Hutników.
W dniu 19 stycznia 2014 r. oddaliśmy hołd Powstańcom 1863 roku św. Rafałowi
Kalinowskiemu, św. Albertowi Chmielowskiemu i innym bohaterom kolejnych pokoleń
spoczywających na cmentarzu klasztornym oo. Karmelitów. Uczestniczyło w
uroczystościach ponad 300 osób.
W 150 rocznicę stracenia Romualda Traugutta – dyktatora Powstania Styczniowego
oraz innych członków Rządu Narodowego Sieć Solidarności w dniu 5 sierpnia 2014 r.
złożyła wieniec pod tablicą na ul. Pijarskiej w Krakowie, upamiętniającą ich
bohaterską śmierć. Było to symboliczne zamknięcie obchodów 150.rocznicy
Powstania Styczniowego 1863-64.
XXXII Pielgrzymka Ludzi Pracy do grobu św. Rafała Kalinowskiego w Czernej w 152
rocznicę Powstania Styczniowego 1863-64 roku, która odbyła się 18 stycznia 2015 r.
Szacujemy, że uczestniczyło w uroczystościach ponad 400 osób, było dziewięć
pocztów sztandarowych.
XXXIII Pielgrzymka Ludzi Pracy do grobu św. Rafała Kalinowskiego w Czernej w 152
rocznicę Powstania Styczniowego 1863-64 roku, odbyła się 17 stycznia 2015 r.
Kolejna pielgrzymka rozpoczęła się przykrymi wydarzeniami, które rzutowały na cały
przebieg uroczystości. Grupa osób obkleiła mury sanktuarium obraźliwymi plakatami
skierowanymi przeciwko niektórym organizatorom pielgrzymki, wznoszono także
wrogie okrzyki. Uroczystą mszę św. celebrował o. Leszek Starczewski – przeor
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Karmelitów Bosych z Czernej wraz z ojcami i braćmi z Karmelu oraz ks. Tadeusz
Isakowicz Zaleski, przybyły z grupą pielgrzymów z Fundacji św. Alberta, który głosił
homilię. Mszę uświetnił krzeszowicki chór „Akord”, śpiewając piękne polskie kolędy.
Po uroczystościach pielgrzymkowych, w nowoczesnej sali konferencyjnej Domu
Pielgrzyma rozpoczęła się uroczystość wręczenia Medali „Dziękujemy za wolność”.
Kol. Piotr Warisch, przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą działalności
Duszpasterstwa Hutników, która związana jest z organizowanymi Pielgrzymkami
Ludzi Pracy do Czernej. Z okazji 153. Rocznicy Powstania Styczniowego 1863 –
1864 roku, w miejscu do którego po raz 33-ci pielgrzymują hutnicy z Nowej Huty w
sanktuarium w Czernej, Kapituła Medalu „Dziękujemy za wolność”, na wniosek
Stowarzyszenia "Sieć Solidarności", a także z wniosku osób, które już posiadają
Medal, szczególnie Zbigniewa Ferczyka – inicjatora Duszpasterstwa Hutników oraz
Macieja Macha przywódcy Tajnej Komisji Robotniczej Hutników, postanowiła
przyznać Medal „DZIĘKUJEMY ZA WOLNOŚĆ” członkom duszpasterstwa, którzy w
największym stopniu byli zaangażowani w jego działalność, w tym także
4) POMOC - Działalność charytatywna i pomoc socjalna na rzecz członków Stowarzyszenia
oraz innych osób Ruchu Solidarność znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Działalność socjalna, pomoc wzajemna, i charytatywna to jeden z pięciu priorytetów
strategicznych Sieci Solidarności. Tymi sprawami zajmuje się Komisja Socjalna, którą kieruje
kol. Leszek Chruścik a najaktywniej działają w niej Wiesława Ciesielska i Halina Nowak.
Sieć Solidarności obejmuje opieką stałą ponad dwadzieścia osób, natomiast okazjonalną,
blisko siedemdziesiąt osób. Podstawowe formy działalności socjalnej i charytatywnej Sieci
Solidarności:
a. Fundusz Socjalny. Dzięki utworzeniu Funduszu Socjalnego udaje nam się pozyskać
środki finansowe oraz w postaci naturalnej na prowadzona działalność socjalną
stowarzyszenia. Jest kilka osób, które systematycznie przekazują różne sumy
pieniędzy na pomoc socjalną. Niektórzy przekazują środki finansowe bezpośrednio
tam gdzie ta pomoc jest konieczna. Zdarzają się także przypadki przekazywania
konkretnych rzeczy. Osobom darczyńcom przekazujemy podziękowania, najczęściej
przy okazji świąt, składając im osobiście życzenia, przyznajemy dyplomy,
zapraszamy na ważne wydarzenia organizowane przez Sieć Solidarności. Można
powiedzieć, że mamy już pewne niezbyt liczne ale wierne grono darczyńców.
b. Paczki żywnościowe dostarczamy dla naszych koleżanek i kolegów znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej. Obecnie dostarczamy blisko 400 paczek rocznie.
Obecnie dostarczamy 25 paczek miesięcznie a przed świętami przygotowujemy 70
paczek. Poza tym przekazujemy paczki w indywidualnych sytuacjach. Cześć naszych
członków przygotowuje paczki, robi niezbędne zakupy uzupełniające, pakuje paczki,
inni rozwożą po domach osób potrzebujących, największa grupa dyżuruje w
sklepach, zbierając dary od ludzi. Akcje koordynuje kol. Leszek Chruścik z pomocą
Macieja Macha, Wiesławy Ciesielskiej oraz Haliny Nowak. Ostatnia, grudniowa akcja
świątecznej paczki (podobnie jak w ub.roku) była bardzo atrakcyjna, a to dzięki
Stowarzyszeniu FMW z którym wspólnie organizujemy akcje paczek
Bożonarodzeniowych i kontaktom z Fundacją „Wspólnota Pokoleń” oraz z PZU S.A.
(2016 r.). Dzięki staraniom kol. W. Ciesielskiej mamy od dłuższego czasu poważne
finansowe wsparcie anonimowego darczyńcy.
c. Zbiórki żywności. Dotychczas Stowarzyszenie oraz wolontariusze z nami związani,
w tym członkowie naszych rodzin, uczestniczyli w dwunastu akcjach zbiórki żywności
organizowanych przez Bank Żywności w Krakowie. Pierwsza akcja w której braliśmy
udział odbyła się w końcu 2013 roku. Do chwili obecnej uzyskaliśmy od darczyńców
łącznie około 18,4 tony żywności. Zbieraliśmy żywność w czterech, a ostatnio w 2016
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roku, w trzech sklepach na terenie Krakowa: AVITA (Rynek Podgórski
14), BIEDRONKA (ul. Lipska 28) , LIDL (ul. Węglarska 4). Uczestniczyło w nich
każdorazowo 30 - 40 osób, członkowie Sieci Solidarności oraz wolontariusze, w kilku
przypadkach udział brały osoby które same taką pomoc otrzymują. Koordynatorem
akcji jest kol. Piotr Gawlik z pomocą Anny Wszołek.
d. Pomoc indywidualna. Niezwykle cenną działalność prowadzi w tym zakresie
Komisja Socjalna, w której bardzo aktywną rolę pełnią: Wiesława Ciesielska, Halina
Nowak oraz Kinga Piechnik. Dzięki dużej aktywności i zapobiegliwości tych osób
udało się pozyskać środki finansowe na obiady i paczki ale także indywidualne formy
pomocy. Polega ona nade wszystko na utrzymywaniu osobistych kontaktów
(odwiedziny, telefony) z naszymi osobami którymi się opiekujemy i pomocy w różnych
sprawach od remontu i naprawy sprzętu, uzupełnieniu potrzebnego wyposażenia,
porządkach w domu (sprzątanie, mycie okien), poprzez pomoc w dotarciu do usług i
sprzętu medycznego (np. zakup okularów) aż po pomoc prawną. Członkowie Sieci
wykazali się także dużą solidarnością wobec naszych kolegów, którzy znaleźli się w
trudnej sytuacji, szczególnie chorobowej. Nierzadko było to odwiedziny w domach,
szpitalach a nawet hospicjach.
e. Dla Tomka Bielawskiego. Wyjątkowym przykładem pomocy jest ta świadczona dla
Tomka Bielawskiego. Osoby, które nie chcą ujawniać swoich nazwisk, od długiego
już czasu, regularnie przekazują niemałe środki finansowe na pomoc Tomaszowi,
który jest niepełnosprawny fizycznie i umysłowo i wymaga całodobowej opieki. Stan
Tomasza Bielawskiego znacznie pogorszył się od czasu śmierci ojca śp. Piotra
Bielawskiego, działacza FMW. Opiekuje się nim matka która nie ma środków na jego
rehabilitację i na czasową opiekę a sama jest w bardzo złym stanie zdrowia.
f.

„Odmalujmy Polskę” to akcja studentów krakowskich uczelni, skierowana do osób,
które działały w przeszłości w „ Solidarności”, walczyły o wolną Polskę, a dziś są w
trudnej sytuacji materialnej. Młodzi ludzie we współpracy ze Stowarzyszeniem Sieć
Solidarności odmalowują i remontują takim kombatantom mieszkania. Sami wykonują
wszystkie prace remontowe. Organizatorem akcji jest Fundacja „Lepsza Polska”. W
br. wyremontowano mieszkanie kol. Fryderykowi Czerwińskiemu, natomiast w ub.
roku, kol. Jadwidze Samek oraz kol. Zbigniewowi Kruk Strzebońskiemu. W ciągu
kilku dni pracy uczestniczyło po kilkanaście osób, głównie z KoLibra Kraków, oraz
„Młodej Prawicy”.

g. Odszkodowania. Oddzielną kategorią jest pomoc prawna, w szczególności w
uzyskaniu odszkodowań za represje, więzienia, internowania, uszczerbek na
zdrowiu itp. Zauważamy stosunkowo małe zainteresowanie osób którym takie
odszkodowanie przysługuje. Przyczyną mogą być także wlokące się i skomplikowane
procedury. W końcu 2016 r. Zarząd podpisał porozumienie z jeszcze jedną kancelarią
prawną, która specjalizuje się w tego typu sprawach, więc jest nadzieja , że te sprawy
ruszą w nowym roku. Pomimo tego na konto stowarzyszenia wpłynęła kwota 4 tys. zł.
od naszych członków, którzy takie odszkodowanie uzyskali.
h. Status działacza opozycji antykomunistycznej i/lub osoby represjonowanej.
W związku z wejściem w życie „Ustawy o pomocy działaczom opozycji
demokratycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych” która została
uchwalona 20 marca 2015, Stowarzyszenie pomaga osobom uprawnionym o
uzyskanie statusów, odznaki honorowej i legitymacji, co może być droga do
uzyskania pomocy socjalnej. Powołane zostały wojewódzkie rady konsultacyjne
związane z wejściem tej ustawy w życie. W Małopolskiej Radzie Konsultacyjnej,
której przewodniczy nasz członek kol. Kazimierz Barczyk, delegatem Sieci
Solidarności jest kol. Jan Ciesielski.
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i.

DOM SOLIDARNOŚCI to był jeden z najbardziej ambitnych celów Stowarzyszenia.
W związku ze zdobytymi informacjami, nabytymi doświadczeniami ale przede
wszystkim po poznaniu realnych oczekiwań środowiska, przebudowaliśmy
zdecydowanie koncepcje tego „Domu”, odchodząc o charakteru placówki
opiekuńczo-leczniczej.
Wychodziliśmy także z inicjatywą utworzenia Klubu Solidarności. Pomimo wielu
rozmów i prezentacji koncepcji a także biznes planu Zarząd Regionu Małopolska nie
zaakceptował projektu.

5) EDUKACJA - Upowszechnianie idei i historii Ruchu Solidarność, to ważna część naszej
działalności.
W podczas kilkuletniej działalności stowarzyszenia mamy w tym zakresie dosyć sporo
osiągnięcia, które można podsumować następująco:
 7 Zeszytów historycznych Sieci Solidarności,
 2 albumy („Ksiądz Kazimierz”, „Zapis zdarzeń”),
 1 broszura („Transformacja 1989”),
 2 broszury angielska i francuska o 35. leciu Solidarności Małopolskiej,
 2 numery półrocznika „Sowiniec” Fundacji CDCN,
 8 filmów dokumentalnych (w tym prezentacje video),
 4 wystawy (Solidarni w drodze do wolności, Filatelistyka podziemna 1980-85, Bibuła
1976-80, Ludzie 4 czerwca),
 18 debat i spotkań,
 19 folderów: Małopolski Szlak Solidarności , opis ponad 300 miejsc,
 3 edycje Konkursu dla młodzieży o historii Solidarności,
 40 lekcji Solidarności,
 Tysiące książek, bibuły , znaczków, kopert w bibliotece oraz archiwum,
 26 numerów biuletynu Sieci,
 Strona internetowa,
 Portal społecznościowy na faceboook’u.
a. WYDAWNICTWA SIECI SOLIDARNOŚCI
Stowarzyszenie prowadzi działalność wydawniczą mająca na celu upowszechnianie wiedzy
o etosie, historii, tradycji ruchu społecznego Solidarność.
 W ramach tej działalności wydaliśmy dotychczas siedem Zeszytów Historycznych
Sieci Solidarności:
o Zeszyt nr. 1: „Duszpasterstwo Hutników” – Andrzej Malik, Jerzy Skoczylas
o Zeszyt nr. 2: „Ludzie 4 czerwca” – Tomasz Gąsowski, Paweł Stachnik, Dorota
Strojnowska.
o Zeszyt nr. 3: „Nowohucka Solidarność. Polski fenomen lat 80” – A. Malik
o Zeszyt nr. 4: „Niech Prawo zawsze prawo znaczy” wraz z płytą CD z filmem
„Czas próby „ – Adam Gliksman.
o Zeszyt nr. 5: „Budowanie samorządu Krakowa” – Janusz Baster
o Zeszyt nr. 6: „Kronika kultury niezależnej Małopolski w latach 80 XX w.” –
Edward E. Nowak, Łucja Marek
o Zeszyt nr. 7: „Gawędy o znaczkach, pieczątkach i kopertach”- Barbara i Jacek
Swałtek
Zespól Redakcyjny stanowią: Maciej Mach, Edward E. Nowak, Adam Roliński.
Zeszyty Sieci mają wspólną formę graficzną projektowaną przez Jacka M. Stokłosę.
Objętość zeszytu to co najmniej 60 stron, w tym zdjęcia (czarno-białe lub kolorowe).
Ukazują się one w nakładzie 500 egzemplarzy . Są one dystrybuowane do ponad 70
bibliotek w województwie, w tym m.in. szkolnych.
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Polska Akademia Umiejętności we współpracy z Siecia Solidarności wydała w 2015 r.
broszurę pt. „Transformacja 1989. W 25-lecie powołania rządu Tadeusza
Mazowieckiego” będącą zapisem materiałów z seminarium zorganizowanego przez
PAU, Wojewodę Małopolskiego i Stowarzyszenie Sieć Solidarności w ramach
obchodów 25-lecia odzyskania niepodległości (Kraków, 13 września 2014 r.. Zawiera
referaty : Leszka Balcerowicza, Stanisława Gomułki, Jerzego Hausnera, Andrzeja
Wojtyny, Andrzeja Zolla i Jerzego Stępnia.



"Ksiądz Kazimierz" to album wydany przez Wydawnictwo FRODO Studio wraz ze
Stowarzyszeniem Sieć Solidarności w końcu 2014 roku. Koordynatorem projektu i
redaktorem był Piotr Warisch. Współpraca: Piotr Hlebowicz, Anna Kaszewska, Paweł
Stachnik.
Książka przybliża postać ks. Kazimierza Jancarza (1947–1993),
legendarnego kapelana „Solidarności” w Nowej Hucie, działacza opozycji
demokratycznej, obrońcę praw człowieka i społecznika. Wsparcie finansowe
Województwa Małopolskiego.



„Zapis zdarzeń” –album wydany przez Sieć Solidarności we współpracy z ZRM
„Solidarność” (2015) ukazujący przemiany społeczne, polityczne i kulturowe w latach
1980 – 1989 w obiektywach fotografików krakowskich”. Wydanie albumu wsparło
finansowo Województwo Małopolskie. Album, to historia Polski w latach 1980-1989
opowiedziana za pomocą ponad 350 zdjęć wykonanych przez 11 autorów
związanych z Krakowem. W albumie swoje fotografie prezentuje 11 autorów : Piotr
Augustynek, Józef Bobela, Jakub Bodziony, Jacek Boroń, Waldemar Czyż, Bogusław
Dąbrowa-Kostka, Zbigniew Galicki, Stanisław Iskra, Stanisław Markowski, Jacek
Maria Stokłosa i Jacek Wcisło. Obok zdjęć w albumie znalazły się także krótkie
wywiady z każdym z autorów. Redaktorem tomu jest Adam Gliksman.



„Razem możemy więcej” to publikacje wydane (2015) przez SSS wraz z ZRM
„Solidarność” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, opisującą
historię 35. lecia Solidarności w regionie Małopolska, w dwóch wersjach językowych:
angielskiej „Together, we can do more!” i francuskiej „Ensemble nous pouvons plus!”.
Autorem publikacji jest kol. Adam Gliksman. W 2016 roku wydana została
analogiczna publikacja w języku polskim. Jej premiera przewidziana jest w styczniu
2017 roku.



Z okazji jubileuszu staraniem Sieci Solidarności ukazało się specjalne wydanie
„Sowińca” w całości poświęcone sprawom strajku wiosennego 1988 roku w Nowej
Hucie.

b. FILMY SIECI SOLIDARNOŚCI
Stowarzyszenie Sieć Solidarności jest w chwili obecnej producentem lub współproducentem
pięciu filmów dokumentalnych:
 „Strajk na Zgniataczu” reż. Jerzy Ridan; prod. SSS wraz z Komisją Robotniczą
Hutników oraz Zarządem Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność";
 „Czas próby” – adwokaci krakowscy – obrońcy w procesach politycznych w latach
1980-1989 – reż. Andrzej Lelito, zdjęcia Piotr Augustynek; prod. SSS oraz Naczelna
Rada Adwokacka;
 "Krakowska Solidarność. Geneza" rez. Miłosza Horodyskiego, prod.: SSS oraz TVP
Kraków
 "Od Solidarności do samorządności" - reż. Miłosza Horodyskiego; prod. SSS
 "Ciężarówki nadziei" reż Piotra Augustynka; prod. SSS oraz Apia film.
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W dotychczasowych produkcjach SSS, zespół merytoryczny stanowili: Stanisław Handzlik,
Maciej Mach, Edward E. Nowak, Kazimierz Barczyk.
Film dokumentalny STRAJK NA ZGNIATACZU uzyskał nagrodę GRAND PRIX na
Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Dokumentalnych "Radom 76".
Do tego zestawu można dodać ponadto filmy dokumentalne – prezentacje multimedialne
wydane staraniem Stowarzyszenia Sieć Solidarności i FRODO Studio. :
 „Pielgrzymki do Czernej” - film opr. Piotr Warisch, w którym przedstawił wywiad ze
Zbigniewem Ferczykiem oraz innymi osobami z Duszpasterstwa Hutników
ilustrowane zdjęciami z Pielgrzymek Ludzi Pracy do Czernej.
 „Ksiądz Kazimierz” to film opr. Przez Piotra Warisch, będący multimedialną
prezentacją albumu pod tym samym tytułem.
 "Kolekcjonerzy wolności" to film jaki przygotował kol. Piotr Warisch na wystawę:
„Filatelistyka podziemna 1980 - 1985". Wypowiadają się w nim dwaj znani
kolekcjonerzy filatelistyki podziemnej z Krakowa: Jacek Swałtek - kustosz wystawy
oraz kol. Adam Słupek. Ich opowieści tworzą barwne, żywe tło do wystawy.
c. WYSTAWY SIECI SOLIDARNOŚCI




„Solidarni w drodze do wolności” - Wystawa otwarta 4 czerwca 2014 roku w b.
kaplicy na os. Szklane Domy w Nowej Hucie pokazująca wydarzenia, jakie
doprowadziły nasz kraj (z uwzględnieniem wydarzeń w regionie małopolskim) do
wyborów parlamentarnych w czerwcu 1989 roku. Wystawa była czynna do czerwca
2015 roku, po czym została przeniesiona do Muzeum PRLu.
„Solidarni w drodze do wolności”, przeniesiona z b. kaplicy na os. Szklane Domy,
ponownie otwarta od września 2015 r. w Muzeum PRLu.
Wystawa pokazuje historię Solidarności Nowohuckiej na ośmiu dużych banerach. Do
tego w gablotach eksponowane były liczne, interesujące, autentyczne eksponaty. Na
ścianach natomiast wisiały plakaty wyborów w czerwcu 1989 roku.
Oceniamy, że zarówno w b. Kaplicy jak i w Muzeum PRLu wystawa była dosyć
licznie odwiedzana, średnio przez ok. 400 osób miesięcznie, szczególnie chętnie w
weekendy, albo w ramach akcji typu „Zajrzyj do Nowej Huty” , „Noc Muzeów”, itp..
Na wystawie odbywały się także lekcje historii, odwiedzana były przez wycieczki
zagraniczne (znany przykład wycieczki młodzieży norweskiej, która w sposób
świadomy przyjechała do Nowej Huty aby poznać historię Solidarności).
W 2016 roku wystawa został ograniczona jedynie do banerów na holu, natomiast
przestrzeń w tzw. małej sali został dedykowana na kolejne wystawy organizowane
przez Sieć Solidarności.



„FILATELISTYKA PODZIEMNA 1980 -85” w zbiorach Sieci Solidarności –
wystawa, którą otworzyliśmy 28 stycznia 2016 r. w Muzeum PRL-u w Nowej Hucie.
Kuratorem wystawy był kol. Jacek Swałtek.
W kilkunastu gablotach zostało wyeksponowanych kilkaset znaczków i kopert wraz z
opisami objaśniającymi. W szczególności pokazaliśmy rarytasy poczty podziemnej z
więzień i obozów internowania, niektóre egzemplarze to zupełne unikaty. Pośrodku
tej ekspozycji były także tzw. ramki, rakle, nasz prosty sprzęt drukarski. Na ścianach
opisaliśmy tematykę znaczków, czasami jakieś niezwykłe epizody. Wystawa
„FILATELISTYKA PODZIEMNA 1980 – 1985” była otwarta od 28 stycznia do 30
czerwca 2016 r.. "Kolekcjonerzy wolności" to film jaki przygotował kol. Piotr
Warisch na wystawę: Filatelistyka podziemna 1980 - 1985".



„Bibuła 1976 – 1980”. Wystawa została zorganizowana w ramach społecznych
obchodów 40. Rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników – KOR.
Kuratorem wystawy jest kol. Leszek Jaranowski, koncepcja Edward E. Nowak a
zbiory pochodzą w m.in. od Jacka Swałtka oraz L. Jaranowskiego. Wystawa składa
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się z pięciu części. W pierwszej, na planszach przedstawiona jest historia KORu oraz
zaprezentowano sylwetki jej członków. Kolejna część wystawy, ta najważniejsza , to
zaprezentowane w gablotach przykłady bibuły i książek wydawanych w tzw. drugim
obiegu. Staraliśmy się aby były reprezentatywne dla różnych nurtów prasy
podziemnej. Część wystawy to prezentacja sprzętu technicznego, w
zaimprowizowanej drukarni podziemnej, czyli maszyn drukarskich, powielaczy,
ofssetów, sitodruków, stosowanego wyposażenia, farb, matryc itp. akcesoriów a
także opis różnych technik drukarskich. Wystawie towarzyszy film "Kolekcjonerzy
wolności". Podczas wystawy można było osobiście albo przy pomocy kolegi Leszka
wydrukować sobie własna ulotkę na plakacie towarzyszącym wystawie. Wystawa
będzie otwarta do dnia 28 lutego 2017 roku.


„Ludzie 4 czerwca” – wystawa fotograficzna, która składała się z trzech ekspozycji:
pierwsza była reportażem fotograficznym z przygotowań do wyborów, druga
ukazywała ulice, sytuacje codzienne, walkę wyborczą na murach, plakaty, itp., trzecia
- spotkania wyborcze kandydatów. Wystawa objęła niemal 250 fotogramów. Była
otwarta od 4 czerwca 2014 r. do końca roku.

Nasze stowarzyszenie było także inspiratorem innych wystaw, np.:
 „Początek końca komunizmu w Polsce – strajk w Hucie im. Lenina 26 kwietnia – 5
maja 1988 r.” wystawa towarzysząca obchodom 25 lecia strajku wiosennego ’88.
W ramach tych uroczystości 25 kwietnia 2013 r. otwarta została wystawa w
nowohuckim oddziale Muzeum Historycznym Miasta Krakowa w os. Słoneczne 6 pt.
 „Na drodze do niepodległej” wystawa w holu Sali Teatralnej w krakowskim oddziale
ArcelorMittal Poland, którą przygotował Leszek Jaranowski.
 „ Wybory 1989 – skreślenie systemu”. Wystawa w Krakowie na Placu Szczepańskim
organizowana przez Archiwum Narodowe w Krakowie przy współudziale Prezydenta
m. Krakowa ( w terminie 26.05-11.06.2014)
d. Debaty Solidarności
Sieć Solidarności wraz z krakowskim oddziałem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
rozpoczęły realizację cyklu debat pod wspólnym tytułem „Solidarność , znaczy…?”.
Ich przesłaniem była 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.
Debaty odbywały się w Sali Fontany, Klubu pod Gruszką :
o 17 kwietnia 2013 r., odbyła się 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
uczestnik niedawnej głodówki w obronie lekcji historii, b. działacz opozycji.
o 27.06.2013 r. , kolejna debata pt.. „Solidarność znaczy…serce”. Formuła była
niezwykle interesująca bowiem zaprosiliśmy jako kluczowych gości młode osoby,
wolontariuszki: Alicję Ryczaj – studentkę UJ, Marię Fus, absolwentkę Psychologii UJ
oraz Piotra Fugla szefa Komisji Socjalnej Sieci Solidarności. Spotkanie prowadził
Edward E. Nowak
o 20 lutego 2104 r. zorganizowano debatę „Solidarność znaczy …praca”. Spotkanie
prowadził kol. Andrzej Stawiarski a gośćmi byli: Prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek, z
Instytutu Spraw Publicznych UJ, mec. Barbara Porzuczek, specjalista od prawa pracy
w Zarządzie Regionu Małopolska NSZZ ”Solidarność” oraz o. Henryk Cisowski,
dyrektor Dzieła Pomocy św. Ojca Pio
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Kolejnym cyklem były spotkania w Duszpasterstwie Hutników, które prowadził kol. Jacek
Boroń.
 WALKA O KRZYŻ w Nowej Hucie - Spotkanie 14 kwietnia 2014 r., którego głównymi
prelegentami byli: Jan Franczyk – Redaktor Naczelny Głosu Nowej Huty oraz dr.
Marek Lasota – dyrektor IPN w Krakowie.
 Strajk Wiosenny 1988 r. - 12 maja 2014 r. Duszpasterstwo Hutników i SSS
zorganizowały kolejną (comiesięczną) dyskusję, tym razem o strajku wiosennym w
Hucie im. Lenina , w 1988 roku.
 Wydarzenie w Radomiu 1976 r. – 9 czerwca 2014 odbyła się dyskusja nt. wydarzeń
w Radomiu. Gościem spotkania była pani Ewa Zając z IPN oraz Bogusław Sonik
działacz SKS-u.
 30.rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki – w rocznicę zabójstwa ks. Jerzego
Popiełuszki w dyskusji , udział wzięli Jacek Smagowicz oraz Grzegorz Kowalski –
osoby związane ze środowiskiem Mistrzejowickim , którzy osobiście poznali ks.
Jerzego. Spotkanie odbyło się 27.10.2014 r.
 33 rocznica wprowadzenia stanu wojennego i pacyfikacji Huty – w b. kaplicy spotkali
się uczestnicy strajku 13 – 16 grudnia 1981 roku w b. hucie im. Lenina, brutalnie
spacyfikowanego przez ZOMO i wojsko. Spotkanie 15.12.2014 r.
Sieć Solidarności prowadziła w 2015 roku, w Muzeum PRLu cykl debat publicznych (Debaty
Solidarności) poświęconych dyskusji o ideałach i wartościach Solidarności. Debaty były
adresowane do każdego zainteresowanego ale szczególnie wobec młodego pokolenia.
 Pierwszą debatę o źródłach powstania Solidarności zorganizowano w dniu 26 lutego
br. a wstępem była premiera filmu "Krakowska Solidarność. Geneza" w reż. Miłosza
Horodyskiego.
 Jacy są młodzi ludzie ? Buntownicy, reformatorzy , a może bierni uczestnicy życia
społecznego ? Czy obecnie możemy mówić o buncie młodzieży. To był główne
pytania debaty pt. „Bunt” jak toczyła się 26 marca. Dyskusję poprzedziła projekcja
filmu Jerzego Ridana „Bunt na zgniataczu”, opowiadającego o strajku pracowników
Huty im. Lenina.
 Kolejna debata pt. „Społeczeństwo obywatelskie” w dniu 23 kwietnia, w której główne
role grali paneliści: - Jerzy Surdykowski - publicysta, dziennikarz, pisarz, dyplomata,
działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL-u, Janusz Baster - w czasach PRL-u
działacz opozycji demokratycznej, potem m.in. dyrektor Instytutu Rozwoju Państwa
Obywatelskiego w Warszawie, Cecylia Malik - zaangażowana społecznie krakowska
artystka, która zainicjowała m.in. modraszkowy protest w obronie Zakrzówka oraz
Jagoda Komusińska - Warsztat Innowacji Społecznych.
 Debata o związkach zawodowych to temat majowy: 28.05.2015 r. Głównymi
interlokutorami debaty byli związkowcy sprzed ponad trzydziestu lat : Mieczysław Gil przewodniczący hutniczej Solidarności oraz szef regionu Małopolska i Adam
Kramarczyk członek ówczesnych władz regionalnych tzw. MKZ-tu. Obecnie
działających związkowców reprezentowali: Wojciech Grzeszek – przewodniczący
zarządu regionalnego Solidarności Małopolskiego, Anna Nowak – przewodnicząca
tychże związków w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) oraz
Agnieszka Tyman reprezentująca ciekawą, nową inicjatywę związkową - OZZ
Inicjatywa Pracownicza.
 Na pytanie o to czy mamy do czynienia w Polsce ze śmiercią inteligencji próbowali
odpowiedzieć Andrzej Celiński – socjolog, były działacz „Solidarności, opozycjonista,
parlamentarzysta, minister kultury w rządzie L.Millera, oraz dwaj młodzi
intelektualiści: Błażej Strzelczyk - dziennikarz działu „ Wiara i Internet " Tygodnika
Powszechnego, Karol Kleczka - Doktorant w Instytucie Filozofii UJ , redaktor
kwartalnika "Pressja " a także czterdziestu uczestników Debaty w Nowej Hucie.
Debata „Śmierć inteligencji” odbyła się w dniu 25.06.2015 ,
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Debaty prowadzili studenci, m.in. Błażej Klag, Wojciech Kowalski. Mateusz Walczyk.
Merytorycznie debaty przygotowywali: Edward E. Nowak i Piotr Gawlik.
W 2016 roku, wraz z dyr. Michałem Niezabitowskim postanowiliśmy nieco zmienić formułę
debat. Uzgodniliśmy naprzemienne organizowanie dyskusji tzw. Kolokwiów Krakowskich
prowadzonych w Sali Miedzianej Muzeum Historycznego m. Krakowa, z osobami
zapraszanymi przez dyrektora muzeum oraz Debaty Solidarności (nowohuckie) odbywające
się na zaproszenie Edwarda E. Nowaka w Muzeum PRL-u.
o

o

o

o

o

25 lutego 2016 r. debata dotyczyła postaw młodzieży w minionych 35 latach,
inspirowana rocznicą rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W dyskusji
udział wzięli Bogdan Klich oraz Jerzy Mielniczuk – ludzie, którzy czynnie uczestniczyli
w tworzeniu ruchu studenckiego, zakładaniu NZS oraz jego konspiracyjnej
działalności a także dr.hab. Henryk Głębocki występujący przede wszystkim jako
historyk ale także uczestnik tzw. II NZS-u.
Siódmą debatą zatytułowaną „Polskość – Polska”, Sieć Solidarności uczciła 1050
lecie chrztu naszej Ojczyzny, w dniu 28 kwietnia 2016 r. To była znakomita
merytoryczna debata, rzec można uczta intelektualna. Krzysztof Budziakowski –
filozof, działacz NZS i przedsiębiorca oraz prof. Janusz Majcherek – filozof i
publicysta, przez niemal dwie godziny dyskutowali o początkach państwa polskiego,
o okolicznościach, uwarunkowaniach oraz konsekwencjach chrztu Mieszka i jego
drużyny dla naszych dziejów, dla nas i naszego kraju.
Ósma debata miała miejsce 23 czerwca 2016 r. i nosiła tytuł „Od Solidarności do
Samorządności”. Dyskusja była poprzedzona emisja filmu dokumentalnego w reż
Miłosza Horodyskiego pod tym samym tytułem. Uczestniczyli w dyskusji Krzysztof
Görlich - b. działacz Solidarności a później wiceprezydent Krakowa oraz Janusz
Baster b. działacz, radny i ekspert samorządowy.
40cznicę powstania KORu - Komitetu Obrony Robotników, Stowarzyszenie Sieć
Solidarności postanowiło uczcić spotkaniem z jednym z twórców KOR a następnie
KSS KOR – kolegą Mirosławem Chojecki. Opowieść o życiu i działalności Mirka
Chojeckiego była swego rodzaju podróżą poprzez historię Polski.
Debata w dniu 1 grudnia, była dziesiątą, zamykająca 2016 rok. Zorganizowana
została przez Sieć Solidarności i Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe. Gościem
debaty był Tadeusz Syryjczyk – działacz Solidarności, polityk i przedsiębiorca,
minister w rządach Tadeusza Mazowieckiego i Jerzego Buzka, poseł na Sejm.
Debata poświęcona była reformom gospodarczym w Polsce, w ostatnich 30 latach.
Głównym przedmiotem spotkania była reforma zwana potocznie Planem
Balcerowicza ale także reformy Wilczka oraz koncepcje Krakowskiego Towarzystwa
Przemysłowego (Mirosława Dzielskiego) oraz działalność T. Syryjczyka w rządach.

Debaty Solidarności w Muzeum PRL-u dotykają ciekawych tematów, z całą pewnością mogły
być sugestią dotyczącą rozwiązywania współczesnych dylematów a także inspiracją. W
debatach górowały wątki praktycznych doświadczeń. Pierwsze debaty prowadzone były
przez młodych ludzi, studentów bowiem chcieliśmy w ten sposób „wymusić” dyskusje nad
najbardziej aktualnymi, współczesnymi dylematami młodzieży. Osobami zapraszanymi do
debat, byli z jednej strony przedstawiciele starszego pokolenia którzy mieli stanowić jakby
bazę doświadczeń oraz ludzie młodzi, dzisiaj działający, pracujący poszukujący rozwiązań,
potykający się z różnymi przeszkodami. Publiczność stanowili ludzie w różnym wieku i
prawdopodobnie zróżnicowanej profesji i wykształcenia. Liczebność na spotkaniach wynosiła
od dwudziestu kilku osób do zdecydowanie ponad stu uczestników. Dyskusje były żywe i na
ogół przeciągały się poza zaplanowane godzinę i trzy kwadranse, często także dochodziło
do żywiołowych dyskusji, przenoszących się w kuluary debat. Czas organizowania debat był
ten sam tzn. czwarty, czwartek miesiąca godzina 18:00. O debatach informowaliśmy w
zasadzie jedynie na forach społecznościowych Muzeum PRL-u oraz Sieci Solidarności,
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niekiedy tylko wspomagani przez zaprzyjaźnione organizacje. Nie było szerszych akcji
informacyjnych.
Wydaje się, że społeczność nowohucka do której debaty były adresowane w szczególności,
nie zaangażowała się w widoczny sposób w udział w debatach. Niekiedy obserwowaliśmy
zwiększone zainteresowanie gdy debata była połączona np. z projekcją filmu lub
uczestniczył w debacie gość bardziej znany publicznie.
Przeprowadziliśmy łącznie dziesięć debat publicznych w których każdej brało udział od 30 –
120 osób, łącznie nieco ponad 350 osób.
 Wspomnienia w 35 rocznice wprowadzenia stanu wojennego.
Wyjątkowy charakter miało spotkanie w 35-rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu
wojennego, jakie odbyło się 13 grudnia 2016 roku. W Muzeum PRL-u. Bodaj pierwszy raz w
ciągu minionych 35 lat zebrano kilkanaście osób, uczestniczących w strajku w b. Hucie im.
Lenina w dniach 13-15/16 grudnia 1981 roku, którzy wspominali publicznie tamte dni.
Spotkanie zostało zarejestrowane w technice video.
W roczniku Muzeum PRLu „Światowid” nr. 3/2016 ukazał się artykuł Edwarda E. Nowak
„Współpraca Stowarzyszenia Sieć Solidarności” z Muzeum PRL-u (w organizacji).
W Informatorze „Wszystko o Muzeum PRL-u” znajduje się także sporo informacji o
działaniach Sieci Solidarności w tymże muzeum.
e. Małopolski SZLAK SOLIDARNOŚCI
Od 2013 roku Sieć Solidarności wraz Zarządem Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”
realizuje projekt „Szlakami Solidarności w Małopolsce”. To nowatorskie przedsięwzięcie,
bodaj jedyne tego typu w kraju. Inicjatorem i szefem projektu jest Adam Gliksman. Obecnie
mamy zidentyfikowane ponad 300 obiektów (pomników, tablic, budynków, przestrzeni
publicznych, obiektów toponimicznych, itd.) związanych z historią „Solidarności” w kilkunastu
powiatach i miejscowościach (Bochnia, Gorlice, Kraków, Nowy Sącz, Tarnów, Wadowice,
Zakopane, Wokół Krakowa, Powiat Suski, Krynica Zdrój, Skawina, Olkusz, ).
Na szczególną uwagę zasługuje bezprecedensowa w skali kraju publikacja. Jest nią edycja 19
folderów z serii "Małopolski Szlak Solidarności" omawiających szczegółowo miejsca i sposoby
upamiętnienia działań małopolskiej opozycji lat 80 w poszczególnych miejscowościach
naszego Regionu. Foldery spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem przez zainteresowanych,
szczególnie, co cieszy najbardziej, przez młodzież szkolną i nauczycieli, dla których foldery
stały się niezbędną pomocą dydaktyczną. Autorem koncepcji i autorem tekstów jest Adam
Gliksman. Nad stroną graficzną czuwa Jacek Maria Stokłosa. Należy rozważyć możliwość
opublikowania Zeszytu Historycznego, który zawierałby materiał zawarty w poszczególnych
folderach oraz materiały i zdjęcia, które nie weszły do folderów.
Każda trasa posiada przystępnie i świetnie graficznie wydany folder w nakładzie od kilkuset
do tysiąca egzemplarzy, uruchomiono także stronę internetową poświęconą Małopolski
Szalki Solidarności – www.solidarnosc.krakow.pl/mss/index.html ; prowadzono fan-page na
profilu facebookowym Sieci Solidarności. Na tych szlakach organizowane są także spacery
Szlakiem Solidarności z młodzieżą szkól krakowskich.
f.

Konkurs wiedzy na temat „Solidarności”

Konkursy wiedzy na temat „Solidarności” skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych od 2014 r. organizują wspólnie Kuratorium Oświaty w Krakowie, Region
Małopolski NSZZ „Solidarność” i Stowarzyszenie Sieć Solidarności. Celem konkursu jest
popularyzowanie wiedzy na temat NSZZ „Solidarność” i jego znaczenia dla przemian
społecznych i politycznych w Polsce i w świecie.
Przeprowadzone zostały 3 edycje konkursu. W każdej z nich brało udział po około 300 osób,
młodzież szkół ponadpodstawowych z regionu wraz z nauczycielami. Podczas finału obecni
byli współorganizatorzy: Wojciech Grzeszek, Zdzisław Szczur, jako przedstawiciele
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małopolskich struktur Związku oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Sieć Solidarności:
Edward E. Nowak, Maciej, Mach, Józef Lassota oraz Barbara i Jacek Swałtek.
Szczególne słowa uznania za podjęcie inicjatywy organizowania tego konkursu i ogromne
zaangażowanie w jego realizację należą się p. Kuratorowi Małopolskiemu Aleksandrowi
Palczewskiemu oraz p. dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach Elżbiecie
Kowalczyk a także Adamowi Gliksmanowi – głównemu organizatorowi i kol. Zdzisławowi
Szczurowi.
Z przykrością należy stwierdzić, że obecna Kurator Małopolska p. Barbraa Nowak nie
podjęła chęci kontynuowania tego konkursu z udziałem Sieci Solidarności. Nie wiadomo, czy
konkurs w ogóle będzie kontynuowany.
g. LEKCJE SOLIDARNOŚCI
Lekcje Solidarności to już tradycja od początku powstania Sieci Solidarności. Działacze
Solidarności i opozycji spotykają się w szkołach aby jako świadkowie wydarzeń opowiadać
młodzieży o historii Solidarności o jej ideałach i wartościach, o ludziach.
W ciągu minionych 4 lat odbyło się około 40 lekcji Solidarności.
Przedstawiciele Stowarzyszenia brali udział w lekcjach historii Solidarności organizowanych
w gimnazjach (szkoła nr. 86 w Nowej Hucie) ale głównie w liceach ogólnokształcących.
Szczególnie aktywne są w tym względzie XI LO w Nowej Hucie ale także IX LO, I LO, V LO.
Poza opisanymi powyżej przekładami udało się zorganizować lekcję historii w Domu Kultury
im. Dr. Jordana na ul. Krupniczej w dniu 9 czerwca 2014 r..
30 sierpnia br. miała miejsce lekcja historii O Solidarności, na ulicach Nowej Huty, w ramach
oferty edukacyjnej wystawy "Nowa Huta dla Wolnej i Niepodległej
Dwukrotnie gościliśmy na spotkaniu w Uniwersytecie Dzieci w Krakowie oraz we Wrocławiu.
Solidarnościowa herbatka z młodzieżą. 3 grudnia 2016 r. grupa młodzieży z V Liceum
Ogólnokształcącego z Krakowa odwiedziła w domu Edwarda E. Nowaka. Rozmowa
dotyczyła Solidarności, ale była nie tylko o datach, wydarzeniach, ludziach, ale o ideach i
wartościach o celach i refleksji jak udało się je zrealizować. Przygotowali oni reportaż z tej
rozmowy do późniejszej ekspozycji.
W Muzeum PRLu w Nowej Hucie Sieć Solidarności zorganizowała wystawę na I piętrze tego
b. kina Światowid. Wystawa „Solidarni w drodze do wolności” doskonale nadaje się jako tło
prowadzonych lekcji o historii Solidarności.
Ciekawym przedsięwzięciem było uczestnictwo w międzynarodowym projekcie dla młodych
ludzi z 4 krajów: Polski, Słowacji, Niemiec oraz Rumunii o tematyce roku 1989 r. – „1989:
Fall of Communism in Easter Europe, Develompent of the strategic game for the young
Europeans, którego celem projektu było zachęcenie młodych ludzi do poznawania
najnowszej historii Europy Środkowo - Wschodniej. Temat wydarzenia „Polski zryw ku
wolności - Upadek komunizmu. Od Okrągłego Stołu po wybory parlamentarne w czerwcu
1989”.
Wśród członków Sieci Solidarności najczęściej udział w lekcjach Solidarności biorą udział:
Edward E. Nowak, Maciej Mach, Stanisław Handzlik, Józef Lassota.
h. BIBLIOTEKA SIECI SOLIDARNOŚCI
Z inicjatywy kol. Jacka Swałtka powstała Biblioteka Historyczna Sieci Solidarności.
Aktualnie stan posiadania Biblioteki przedstawia się następująco:
 książki II obiegu - 1474 pozycji,
 książki wydane po 1989 roku - 165 tytułów
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bibuła - 358 tytułów; do tej kategorii włączono, pozyskane czasopisma emigracyjne
(w tym Kulturę 354 szt. oraz rzadki tygodnik Biura Koordynacyjnego NSZZ
„Solidarność” w Brukseli - 42 szt.),
kartki świąteczne - 126 szt.
kalendarze formatu A3 - 46 szt.
kalendarze formatów mniejszych 48 szt.
wpinki (odznaki) - 126 szt.
całostki filatelistyczne (koperty lub kartki okolicznościowe ze znaczkami) - 30 szt.
znaczki – 1575 pozycji skatalogowanych
plakaty i ulotki

Szczególną pozycję stanowi dokumentacja fotograficzna przekazana w formie negatywów
przez Waldemara Czyża, które zostały zeskanowane przez Jacka Stokłosę, opisy
poszczególnych negatywów w oparciu o materiały i notatki autora wykonała Krystyna
Starzyńska. Książki II obiegu oraz bibuła są skatalogowane w formie elektronicznej. Książki
zaopatrzone są w znaki własnościowe (exlibrisy) Biblioteki Historycznej Stowarzyszenia,
zaprojektowane przez Jacka Stokłosę.
Osoby i instytucje, które przyczyniły się do wzrostu zbiorów Biblioteki Historycznej
Stowarzyszenia: Jacek Boroń, Lesław Chruścik, Wiesława i Jan Ciesielscy, Sławomir
Chmura, Fryderyk Czerwiński, Piotr Hlebowicz, Andrzej Jaworski, Robert Kubicz, Maciej
Mach, Wiesław Mazurkiewicz, Hanna Milewska, Edward Nowak, Henryk Pach, Krystyna
Starzyńska, Barbara i Jacek Swałtek, oraz Centrum Dokumentacji Czynu
Niepodległościowego i Fundacja KARTA. W ostatnim okresie, poza tradycyjnymi
„dostawcami” takimi jak Karta czy CDCN (bibuła, książki) pozyskaliśmy, większą ilość
kalendarzy, zapinek, plakatów, ulotek, całostek filatelistycznych.
Wyzwaniem, wciąż pozostaje miejsce składowania i umożliwienia korzystania ze zbioru.
Barbara i Jacek Swałtek przy współudziale Wacława Sokołowskiego z Warszawy
opracowują "Subiektywny katalog znaczków poczt podziemnych wydanych w 1990 roku".
Natomiast warto odnotować, że Barbara i Jacek Swałtkowie przygotowali kolejny Zeszyt
Sieci pt. „Gawędy o znaczkach, pieczątkach i kopertach”, który poza anegdotami, na ponad
120 stronach prezentuje znaczki, pieczątki i koperty poczty podziemnej lat 80 XX wieku.
Sieć Solidarności zamierza utworzyć archiwum cyfrowe, w ramach ogólnopolskiej akcji
Archiwistyka Społeczna ale wymaga to pozyskania znacznych środków finansowych i jest to
raczej projekt przyszłości.
6) INFORMACJA i Promocja – Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej przez
Sieć Solidarności. Działalność informacyjna Sieci Solidarności prowadzona jest w
następujących formach:
 Biuletyn SSS. To podstawowy środek prezentacji naszej działalności.
Dotychczas ukazało się 26 numerów pisma, w 2016 roku - 5 edycji. Posiada ono
własny numer ISSN. Pierwszy numer był przygotowany w grudniu 2012 r., ostatni
wyszedł w grudniu 2016 r. br. Redaktorem Naczelnym był Andrzej Stawiarski, a od
numeru 15 jest Krystyna Ryczaj Marchewczyk, a zespól redakcyjny stanowią: Andrzej
Łaptaś, Maciej Mach, Dorota Stec Fus, Jacek M. Stokłosa, Barbara i Jacek Swałtek,
 Strona www.sss.net.pl
Strona internetowa Sieci Solidarności ruszyła pod koniec 2012 r. Obecnie stroną
administruje kol. Andrzej Łaptaś, ikonografią zajmuje się kol. Jacek Boroń. Obsługę
informatyczną zapewnia nam firma Firma ESC – Roberta Kubicza
 Facebook. Profil Sieci Solidarności prowadzi Edward E. Nowak.
Nie sposób wymienić wszystkich tablic okolicznościowych, plakatów, ulotek, folderów itp,
przygotowanych przez Krystynę Starzyńską i Jacka Maria Stokłosę na różne okoliczności:
wystawy, pielgrzymki, uroczystości, święta, itp.. Kol. Jacek M. Stokłosa wykonuje zdjęcia na
wszystkich ważnych wydarzeniach Sieci Solidarności. Czasami także kol. Jacek Swałtek.
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Od chwili powstania Sieci Solidarności ukazało się wiele artykułów w prasie lokalnej ale
także ogólnokrajowej a nawet wywiady radiowe i telewizyjne. W 2016 roku obserwujemy
wyraźne zmniejszenie ilości publikacji na temat działalności Sieci Solidarności oraz nt.
naszych członków.
7) BIZNES SPOŁECZNY - Pozyskiwanie majątku i środków, w tym finansowych dla
prowadzenia działalności Stowarzyszenia. Realizowaliśmy następując projekty:






Karty Paliwowe ORLEN. Uruchomiliśmy możliwość otrzymania karty paliwowej
zapewniającej rabat dla naszych członków i sympatyków. Wysokość rabatu to 8 gr./1
litr paliwa oraz 1 gr. na cele SSS. Przekazaliśmy około 800 kart. Pozwala to na
uzyskanie wpływów rzędu 2 tys. zł. rocznie. Prowadzi kol. M.Mach.
Odpis 1 %. Dotychczas uzyskiwaliśmy ta drogą nieco ponad 2 tys. zł. rocznie.
Podnajem pomieszczeń biurowych. W 2015 r. Stowarzyszenie podnajmowało
pomieszczenia biurowe dla firmy : Vision Consulting
Wydawnictwa. Niewielkie wpływy Sieć uzyskuje ze sprzedaży wydawnictw

Stowarzyszenie podejmowało liczne próby utworzenia biznesu społecznego , ale wszystkie
nieudane, głównie z powodu braku zainteresowania wśród członków Sieci ale także szerzej
w środowisku ludzi Solidarności. W związku z tym działania w tym zakresie maja charakter
pasywne i polegają na zdobywaniu dostępnego finansowania.
8) WSPÓŁPRACA - współpraca z administracją rządową i samorządową dla realizacji celów
Stowarzyszenia oraz inicjowanie innych działań prospołecznych.
a. Stowarzyszenie Sieć Solidarności ma dobre relacje z władzami Województwa
Małopolskiego. W imieniu władz samorządowych posiadamy kontakty z Członkiem
Zarządu Grzegorzem Lipcem. Dzięki tej współpracy udało nam się w ub. roku
kontynuować projekt Medal „Dziękujemy za wolność” a także wydawać publikacje.
Pracownicy urzędu są bardzo przychylni stowarzyszeniu.
b. Współpraca Stowarzyszenia z Wojewodą Małopolskim nie była i nie jest
zadawalająca. Pomimo spotkania z Wojewodą Józefem Pilchem po jego powołaniu
na stanowisko i deklaracji wsparcia działań Sieci, rzeczywistość jest całkowicie
odmienna. Nie zrealizowaliśmy żadnego wspólnego przedsięwzięcia a nasze
propozycje pozostały bez odpowiedzi. Nie jesteśmy zapraszani a nawet informowani
o żadnych inicjatywach związanych z naszym zakresem działalności. Wojewoda,
mimo wysokiej oceny naszej działalności złożył rezygnację z udziału w Kapitule
Medalu „Dziękujemy za wolność”.
c. Pozytywne relacje Stowarzyszenie posiada z Prezydentem m. Krakowa Jackiem
Majchrowskim oraz jego urzędem. Przewodniczący Rady m. Krakowa – Bogusław
Kośmider jest także przychylny Sieci, często bywa na organizowanych przez nas
uroczystościach i pomaga wszędzie gdzie to możliwe, podobnie p. Anna Okońska
Walkowicz. Ta dobra współpraca wyraziła się przede wszystkim we wspólnej
organizacji obchodów 36. rocznicy powstania Solidarności, a szczególnie w
zorganizowaniu w Nowohuckim Centrum Kultury (duże zaangażowanie dyr.
Zbigniewa Grzyba) uroczystości wręczenia Medali „Dziękujemy za wolność” ludziom
kultury niezależnej z lat ’80 ub.wieku, na którą przybyło ponad 500 osób.
Sieć Solidarności współpracuje z Muzeum PRLu – agenda Muzeum Historycznego
miasta Krakowa. Na terenie Muzeum PRLu organizujemy wystawy, debaty oraz inne
przedsięwzięcia. Dobra współpraca z Ryszardem Kozikiem.
d. Stowarzyszenie współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej. Dyrektor IPN o.
Kraków zasiada w Kapitule Medalu „Dziękujemy za wolność”, dyrektor IPN o. Kraków
uczestniczył osobiście albo poprzez swojego przedstawiciela w uroczystościach
związanych z medalem „Dziękujemy za wolność”. Sieć Solidarności podpisała także
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porozumienie o współpracy z dyrektorem IPN o. Kraków, ale poza incydentalnym
informowaniem nas o pewnych odczytach nic więcej z tego nie wynika.
e. Sieć Solidarności w minionym 2016 roku nawiązała współpracę z Urzędem ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych. Konkretnym , wymiernym tego efektem,
było uzyskanie dwóch dotacji; jednej na Medale „Dziękujemy za wolność” oraz drugiej
na wydanie Zeszytu poświęconego filatelistyce podziemnej.
f. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w ub. latach w działalności legislacyjnej ale w
2016 r. nie było takiej możliwości wobec zmian politycznych zachodzących w naszym
kraju. Upoważnienie do działalności w tych kwestiach posiadają kol. poseł Józef
Lassota oraz kol. senator Bogdan Klich.
Braliśmy wcześniej udział w pracach nad następującymi projektami ustaw:
 „Ustawa o pomocy działaczom opozycji demokratycznej i osobom
represjonowanym z powodów politycznych” została uchwalona 20 marca
2015. Poprawki przygotowane przez Sieć Solidarności zostały uwzględnione
częściowo. Kol. Jan Ciesielski jest przedstawicielem SSS w Wojewódzkiej
Radzie Konsultacyjnej działającej na mocy nin. ustawy.
 Ustawa o Krzyżu Wolności i Solidarności , w którym postulowaliśmy
uchylenie zasad procedencji przy nadawaniu Krzyża Wolności i Solidarności
oraz możliwość nadawania go pośmiertnie została znowelizowana w
oczekiwany przez nas sposób, także dzięki inicjatywie naszych członków.
Prezydent w listopadzie podpisał nowelizację ustawy.
6) INNE INICJATYWY
Stowarzyszenie Sieć Solidarności uczestniczyło oficjalnie lub poprzez uczestnictwo swoich
członków, w różnych przedsięwzięciach związanych z szeroko rozumianym ruchem
Solidarności, jego ideami, tradycją, ludźmi. Poniżej kilka najważniejszych przykładów:












17 października 2013 r., w krakowskim MOCAK-u wystawa "Potrzeba Wolności"
na którą zaproszono m.in. członków Sieci Solidarności, dopisując do zaproszenia,
że nie powinno wśród gości, zabraknąć tych, którzy nam ją , w wymiarze
politycznym, przynieśli".
18 marca 2013 r. w Pałacu Krzysztofory , odbyło się kolejne spotkanie z cyklu
"Krakowskie kolokwium". Debata przypomniała wydarzenia związane ze strajkiem
w Hucie im. Lenina w kwietniu i maju 1988 roku. W dyskusji udział wzięli: prof. dr
hab. Antoni Dudek oraz prof. dr hab. Wojciech Polak. Prowadził spotkanie:
dyrektor MHK Michał Niezabitowski.
29 kwietnia 2013 r. otwarta została wystawa „Nowa Huta na drodze do Wolnej i
Niepodległej” w ramach której ukazano początki budowy miasta i kombinatu w
aktach bezpieki, rolę Kościoła w Nowej Hucie, walki o krzyż w 1960 roku i
fenomen Mistrzejowic, rodzącą się nowohucką opozycję , Solidarność w Nowej
Hucie – Kombinat metalurgiczny i inne zakłady pracy, stan wojenny, strajki i opór
w Nowej Hucie, kończąc na wyborach 1989 roku.
6 sierpnia 2013 r. na zaproszenie Prezesa IPN Łukasza Kamińskiego braliśmy
udział w uroczystościach wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności.
14 września 2014 r. w Muzeum PRL-u w Nowej Hucie miała miejsce dyskusja z
udziałem minister Małgorzaty Niezabitowskiej, min. Tadeusza Syryjczyka oraz
Edwarda E. Nowaka w 25 lecie powstania Rządu Tadeusza Mazowieckiego.
Sieć Solidarności została zaproszona do udziału w projekcie „Skarb Solidarności”
przygotowanym przez Centrum Myśli Jana Pawła II dot. przebaczenia, na
przykładzie problemów z ujawnieniem tajnych współpracowników SB. W projekcie
wzięli udział; St. Handzlik, M.Mach i Edward E. Nowak oraz liczne grono
wskazanych działaczy solidarności.
Sieć Solidarności została zaproszona przez Panią Pełnomocnik Prezydenta
Krakowa do udziału w powstawaniu nowych koncepcji pracy organizacji
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pozarządowych w Krakowie. Braliśmy udział przede wszystkim w budowaniu
koncepcji Centrum Obywatelskiego oraz innych inicjatyw społecznych.
Projekt KINO WOLNOŚĆ, oficjalnie zakończył się 29 stycznia br. 2015 w byłym
kinie „Światowid” w Nowej Hucie. Mogliśmy zobaczyć pokaz specjalny filmu
dokumentalnego (pokaz przedpremierowy) „Adam Michnik. Bądź realistą, chciej
niemożliwego”, w reżyserii Marii Zmarz –Kochanowicz. Po projekcji była dyskusja,
m.in. z udziałem pana Andrzeja Wajdy, Joanny Rożen – Wojciechowskiej,
prowadził pan Adam Szostkiewicz. Obejrzeliśmy cyfrową rekonstrukcję filmu
„Człowiek z żelaza”, reż. Andrzeja Wajdy . W wieczorze brała udział liczna grupa
członków Sieci Solidarności.
Podczas VIII edycji konkursu na reportaż im. Macieja Szumowskiego "Polska zza
siódmej miedzy" (20.03.2015 w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie),
Edward E. Nowak przekazał pośmiertnie Medal „Dziękujemy za wolność” dla
Macieja Szumowskiego na ręce jego syna Wojciecha.
27 Maja 2015 r. w Święto Samorządu Terytorialnego, w krakowskim Magistracie
odsłonięto popiersie Jana Pawła II - Papieża Wolności. Uroczystość zgromadziła
radnych krakowskich i działaczy Samorządowych i Solidarności. Sieć Solidarności
wydała z tej okazji Zeszyt nr.5: „Budowanie samorządu Krakowa”.
W dniu 3 czerwca 2015 r. w przeddzień Święta Wolności nasi członkowie Barbara
Swałtek i Henryk Kowal zostali uhonorowani wysokimi odznaczeniami
państwowymi „Krzyżami Kawalerskimi Orderu odrodzenia Polski” przez prez.
Bronisława Komorowskiego. W związku z tym uczestniczyli w uroczystościach w
Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
ŚWIĘTO MAŁOPOLSKI -10.06.2015 roku na Zamku w Niepołomicach.
Uhonorowano ludzi zaangażowanych w samorządność na szczeblu regionalnym,
w tym medalami „Dziękujemy za wolność”. Stanisław Handzlik - działacz
Solidarności, członek SSS, wyróżniony został Brązowym Medalem za Zasługi dla
Województwa Małopolskiego.
XX Jubileuszowy Bieg Memoriałowy im. Bogdana Włosika 2015, w dniu 10
października 2015 r. w Nowej Hucie. Organizatorem Biegu jest Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. – Kraków
Podczas uroczystej sesji Rady m. Krakowa, prof. Jerzy Buzek otrzymał tytuł
Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego miasta Krakowa.
Przedstawiciele zarządu SSS byli zaproszeni i uczestniczyli w uroczystości w dniu
31.10.2015 r.
W dniu 10 Listopada 2015 r., w przeddzień Święta Niepodległości Prezes IPN
Łukasz Kamiński wręczył Krzyże Wolności i Solidarności m.in. członkom Sieci
Solidarności. Otrzymali je: Kazimierz Barczyk, Jan Ciesielski, Jan Leszek
Franczyk, Maria Grčar, Zdzisław Szczur. Prezes IPN wraz z Markiem Lasota,
Jackiem Swałtkiem i Edwardem E. Nowakiem pojechali do szpitala, gdzie odbyła
się szczególna uroczystość wręczenia Krzyża Wolności i Solidarności w szpitalu
dla kol. Wiesława Mazurkiewicza
20 listopada br. w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka
przy ul. Nadwiślańskiej 4 odbyło się pierwsze historyczne przedstawienie
Sprawdzam! połączone z wernisażem. W wernisażu uczestniczyła grupa osób z
SSS na zaproszenie Jacka M. Stokłosy, który obok, Lesława Janickiego i
Wacława Janickiego uczestniczył w performance przypominające ich ekspozycję
w 1973 roku, w Muzeum Sztuki Współczesnej w Paryżu na 8. Biennale Młodych.
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński wręczył 25 stycznia
2016 r. w Sali Fontany Muzeum Historycznego Miasta Krakowa odznaczenia
państwowe – Krzyż Wolności i Solidarności – działaczom opozycji
niepodległościowej z lat 1981–1989. Krzyżem Wolności i Solidarności
odznaczony został m.in. członek Sieci kol. Piotr Marzec – Wieliczka oraz
pośmiertnie Hanna Gorazd-Zawiślak (1932–2015) – Zielonki.
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W lutym 2016 r. udzieliliśmy wsparcia dla filmowej etiudy o Bogdanie Włosiku:
„Chłopak z osiedla” w opracowaniu Anny Trzemżalskiej, Filipa Boratyna z
Salezjańskiego Gimnazjum Publicznego z Krakowa, którzy nakręcili na konkurs
Filmoteki Szkolnej etiudę filmową poświęconą historii Nowej Huty i Bogdanowi
Włosikowi. Film pt. "Chłopak z osiedla" znalazł się wśród 10 najlepszych filmów z
całej Polski.
W dniu 5 lipca 2016 r. w Auli ASP w Krakowie odbyła się uroczystość nadania
tytułu Doktora honoris causa dla Leszka Sobockiego, artysty, który wspierał nas
duchowo i artystycznie w latach '80, będąc jednym z artystów Ruchu Kultury
Niezależnej.
Wernisaż wystawy GRUPY 'WPROST" w MANGGHA w Krakowie, w dniu 9
września 2016 r. Artyści Grupy "Wprost" zostali niedawno uhonorowani
Medalami "Dziękujemy za wolność" przez "Sieć Solidarności" za udział w Ruchu
Kultury Niezależnej w latach 80 ub. wieku. Grupa Wprost działała w latach 19661986. Jej członkami byli wybitni artyści: Maciej Bieniasz, Zbylut Grzywacz
(nieżyjący), Barbara Skąpska (nieżyjąca), Leszek Sobocki i Jacek Waltoś.
Senator Bogdan Klich zaprosił nas na otwarcie wystawy „Jerzy Giedroyc i jego
dzieło. dorobek biblioteki "Kultury", 14 września 2016 w Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej.
W dniu 8 listopada 2016 r. w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Prezes IPN Jarosław Szarek wręczył Krzyże Wolności i Solidarności ponad 90
zasłużonym działaczom Solidarności, działaczom struktur podziemnych i ruchu
harcerskiego. Wśród uhonorowanych znaleźli się członkowie Sieci Solidarności:
Józef Bobela, Marek Cholewka, Piotr Hlebowicz, Ryszard Lebiest, Andrzej
Łaptaś, Edward E. Nowak, Jan Nowak, Czesław Talaga, Andrzej Trybulski, Piotr
Warisch.
Kilka osób z Sieci Solidarności uczestniczyło w wernisażu zapowiadającym letnią
wystawę "Drugiej Grupy" w Cricotece, który zgromadził 25 listopada spory tłumek
w Galerii ZPAF na Tomasza 24. Jacek M.Stokłosa, Wacław Janicki i Lesław
Janicki utworzyli "Drugą Grupę" w 1967. Grali wówczas u Tadeusza Kantora.
Uczestniczyliśmy w otwarciu wystawy „Głową w ścianę” – Stefan Kisielewski –
historia intelektualnego chuligana” zorganizowanej przez IPN o. Kraków w
Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej.
Medal "Dziękujemy za wolność" także w Ursusie.
Kol. Zbigniew Janas zwrócił się do stowarzyszenia o informacje nt. naszego
Medalu "Dziękujemy za wolność". Koledzy z Ursusa opracowali własną koncepcję
medalu - jak go nazwali "niedźwiadka" oraz plakietki nagrobnej i przygotowują się
do uruchomienia tej inicjatywy. Jesteśmy ogromnie radzi, że idea Medalu
"Dziękujemy za wolność", wyszła poza region Małopolski.
Wzór naszej idei powstaje podobno także w Gdańsku.
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PODSUMOWANIE
Okres I kadencji działalności Stowarzyszenia Sieć Solidarności został zakończony. Niemal
od chwili powstania Sieć Solidarności, najpierw jako grono nieformalne a potem już jako
stowarzyszenie rozpoczęło bardzo aktywną działalność.
Zarząd wyznaczył sobie kilka celów strategicznych i starał się konsekwentnie je realizować:
1) SOLIDARNOŚĆ czyli kultywowanie ideałów i wartości ruchu społecznego Solidarność,
2) PAMIĘĆ o ludziach szeroko rozumianego ruchu społecznego Solidarności
3) WIĘZI I DIALOG – odbudowywanie więzi i dialogu
4) POMOC – działalność charytatywna i socjalna na rzecz ludzi Solidarności
5) EDUKACJA – upowszechnianie idei i historii Solidarności.
Sieć Solidarności podejmuje wiele działań społecznych w obszarze kultywowania idei,
wartości oraz tradycji ruchu społecznego „Solidarność”, co powoduje , że jest organizacją
rozpoznawalną i uchodzi za najbardziej aktywną organizację pozarządową w Małopolsce i
zapewne jedną z bardziej aktywnych w kraju, pośród organizacji o solidarnościowo opozycyjnym rodowodzie i takim profilu działalności.
Najbardziej znanym przedsięwzięciem Sieci Solidarności jest Medal „Dziękujemy za
wolność”. Przyznany został już ponad 500 osobom, Odbyło się kilkanaście uroczystości
wręczania medali, często połączonych ze spektakularnymi wydarzeniami artystycznymi,
koncertami. Uhonorowani zostali ludzie wielu środowisk, ale wiele miejsc i środowisk jeszcze
czeka na wręczenie im tego koleżeńskiego dowodu uznania i wdzięczności.
Niemniej znanym przedsięwzięciem Sieci Solidarności są działania związane z zachowaniem
PAMIĘCI. Prowadzimy „Listę Pamięci Ludzi Solidarności Małopolski”, publikując często
przypomnienia o rocznicach śmierci ludzi, publikując informacje o nich, wspomnienia.
W okresie przed 1 Listopada, odwiedzamy groby zapalając „Znicz Solidarności” z plakietką
„Dziękujemy za wolność”. W ub. roku odwiedziliśmy ponad 150 grobów.
Bardzo ważnym obszarem działalności Sieci Solidarności jest POMOC, czyli prowadzone
akcje socjalne, wspierania koleżanek i kolegów, takiej pomocy potrzebujących. Opieką jest
objętych kilkadziesiąt osób. Polega ona na finansowaniu obiadów, dostarczaniu co
miesięcznych albo okazjonalnych paczek żywnościowych, pomocy w sprawach medycznych,
życiowych, gospodarstwa domowego, utrzymania mieszkań, itp. Niezwykle ważne jest
utrzymywanie kontaktu a w razie potrzeby opieka, wizyty w domach, szpitalach, hospicjach.
Dbamy o godny solidarnościowy udział w uroczystościach pogrzebowych.
Kolejnym obszarem gdzie Sieć Solidarności może pochwalić się sukcesami to EDUKACJA.
Wydajemy książki, zeszyty, biuletyny, a nawet produkujemy filmy dokumentalne oraz
prezentacje multimedialne, organizujemy wystawy, prowadzimy własną bibliotekę, mamy
aktywne strony w Internecie oraz prowadzimy portal społecznościowy na facebook’u.
Organizujemy debaty, spotkania, lekcje dla młodzieży o Solidarności. Sieć Solidarności
wydaje kolejne książki, zeszyty i albumy, organizujemy wystawy. Staramy się wciąż
dyskutować, debatować, odnosić się do naszej przeszłości ale także szukać rozwiązań dla
dzisiejszych dylematów. We współpracy z ZRM „Solidarność” oraz Kuratorem Małopolskim
zorganizowaliśmy dotychczas 3 edycje konkursu wiedzy o Solidarności. Unikatowy jest także
projekt „Małopolski Szlak Solidarności i spacery po nim wraz z młodzieżą.
Sieć Solidarności zorganizowała trzy Pielgrzymki do grobu św. Rafała Kalinowskiego w
Czernej w kolejne rocznice Powstania Styczniowego. To działanie wynika z sukcesji
Duszpasterstwa Hutników, które nie może już organizować tak dużych wydarzeń z powodu
małej ilości swoich członków oraz ich podeszłego wieku.
Świadectwem kultywowania naszych ideałów i wartości oraz tradycji jest udział i
organizowanie wydarzeń z okazji kolejnych rocznic Podpisania Porozumień Sierpniowych,
Porozumień Okrągłego Stołu, czy innych ważnych rocznic związanych z działalnością
Solidarności oraz innych organizacji o podobnym charakterze jak NZS, FMW, WiP, KPN oraz
wielu innych struktur opozycji, komitetów obywatelskich i ruchu samorządowego.
Uczestniczenie w świętach państwowych i samorządowych a szczególnie 3 Maja i 11
Listopada, czy ważnych rocznic jak np. w br. 40. rocznicy powstania Komitetu Obrony
Robotników.
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Sieć Solidarności czyni wciąż starania na rzecz integracji ludzi i środowisk o korzeniach
solidarnościowych. Z całą pewnością efekty byłyby znacznie większe gdyby w kraju nie
panowała tak trudna sytuacja społeczno-polityczna, głębokie podziały w społeczeństwie,
także w środowisku ludzi Solidarności i opozycji. Powoduje to, że samo stowarzyszenie oraz
każda inicjatywa oceniana jest pod kątem politycznym a nie merytorycznym. Z przykrością
trzeba powiedzieć, że niektóre osoby, w tym publiczne wyrażały negatywny stosunek do
Sieci Solidarności. Podobnie, niechętnie a co najmniej asekurancko zachowują się niektórzy
urzędnicy oraz instytucje.
Bierzemy aktywny udział w działalności społecznej Krakowa oraz Małopolski, staramy się
być użyteczni i pomagać innym, o czym niech świadczy ilość innych przedsięwzięć w których
braliśmy udział jako zaproszeni. Bank Żywności w Krakowie systematycznie dziękuje nam za
duży udział w zbiórkach żywności dla potrzebujących.
Stowarzyszenie Sieć Solidarności otrzymało także pierwsze nagrody: Korporacja
Samorządowa Józefa Dietla przyznała nam Dyplom Honorowy Nagrody im. J.Dietla w
kategorii „organizacji pozarządowych”. Nasi członkowie otrzymali Złote Krzyże Małopolski,
Medale Honoris Gratia, tytuł Świadka Historii, dyplomy od Senatu.
Stowarzyszenie jest strukturą stabilną, daje się zaobserwować mały ale wzrost ilości
członków, pomimo naturalnych odejść, rezygnacji, a także skreśleń osób nie aktywnych.
Wśród członków Sieci Solidarności jest coraz więcej osób aktywnych, żyjących działalnością
stowarzyszenia. Niektórzy angażują się w konkretne przedsięwzięcia albo incydentalnie.
Oczywiście jest także grupa osób zupełnie biernych, a nawet takich którzy nie uczestniczyli
w żadnym przedsięwzięciu Sieci Solidarności, co było powodem rozstania się z kilkoma
osobami.
Nie wszystko nam się udało. Dom Solidarności, który miał być ważnym sposobem naszego
działania, okazał się niemożliwy do zrealizowania wskutek braku chętnych w naszym
środowisku. Podobnie nie udało się zrealizować idei klubu Solidarności. Porażkę ponieśliśmy
także w dziedzinie zbudowania biznesu społecznego w oparciu o ludzi Solidarności. To
świadczy o tym , ze wśród ludzi naszego środowiska , czy to z przyczyn wieku, stanu
zdrowia, ograniczeń mentalnych nie udaje się utworzyć bardziej aktywnych form działania.
Wciąż nie potrafimy nawiązać relacji z młodym pokoleniem, które jakby budziło się do
zainteresowania najnowsza historią Polski ale być może formy nie są odpowiednie.
Największą jednak porażką są podziały w społeczeństwie ale także w środowisku ludzi
Solidarności. Sama idea SOLIDARNOŚCI nie wydaje się być zrozumiała wśród naszego
społeczeństwa a ludzie Solidarności jakże często nie są jej nosicielami. Nasze
stowarzyszenie, pomimo wielkiej wykonanej pracy, zapewne także nie jest bez winy.
Kończąca się kadencja powinna być okazją do refleksji nad przeszłą działalnością Sieci
Solidarności i potrzebnych kierunkach działania w najbliższej przyszłości, może także
zostaną wybrane inne niż dotychczas osoby do władz stowarzyszenia. Jedno wydaje się być
bardzo ważne, aby Sieć pozostała organizacją aktywną, koncentrującą się na kultywowaniu
ideałów , wartości i tradycji ruchu społecznego SOLIDARNOŚĆ, aby działała na rzecz
integracji ludzi dla których Solidarność wciąż pozostaje jedną z najważniejszych wartości.
Edward E. Nowak, dnia 9 stycznia 2017 roku
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