
 
X Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” rozpoczęło się od uroczystej mszy św. w 

Sanktuarium Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Łagiewnikach. W kazaniu skierowanym do zebranych 

ks. Władysław Palmowski, duszpasterz Małopolskiej „Solidarności” apelował do członków związku, 

by wypełniali swą misję, która została im powierzona przez Stwórcę: by „Solidarność” świadczyła o 

miłości Boga do ludzi pracy. 
 
Cytując Ojca Św. Jana Pawła II ks. Palmowski przypominał, że służba narodowi musi być zawsze 

ukierunkowana na dobro wspólne, które zabezpiecza dobro każdego obywatela. Podczas kazania 

przypomniano słowa Jana Pawła II skierowane do parlamentarzystów podczas spotkania w Sejmie RP 

w 1999 r.: „Wykonywanie władzy politycznej czy to we wspólnocie, czy to w instytucjach 

reprezentujących państwo powinno być ofiarną służbą człowiekowi i społeczeństwu, nie zaś 

szukaniem własnych czy grupowych korzyści z pominięciem dobra wspólnego całego narodu.” Ks. 

Palmowski zwracał uwagę, że dziś – zwłaszcza wśród polityków – brakuje takich ludzi: „Dwadzieścia 

pięć lat temu skończył się w opinii niektórych czas zakłamania, manipulacji człowiekiem i dyktatura 

proletariatu partii rządzącej. Ale trzeba sobie postawić pytanie, czy skończył się czas dyktatury 

rządzących, czy tylko zmieniły się tam osoby?” 
 
Na koniec ks. Władysław zaapelował: „Wy macie przenieść ku przyszłości to całe olbrzymie 

doświadczenie dziejów, któremu na imię „Polska”. Jest to doświadczenie trudne. Chyba jedno z 

najtrudniejszych na świecie. Tego trudu się nie lękajcie. Lękajcie się tylko lekkomyślności i 

małoduszności. Z tego trudnego doświadczenia, które nosi nazwę „Polska”, można wydobyć lepsza 

przyszłość, ale tylko pod warunkiem uczciwości, trzeźwości, wiary, wolności ducha i siły przekonań. 

Pozostańcie wierni temu dziedzictwu! Uczyńcie je przedmiotem szlachetnej dumy!  
Przechowujcie to dziedzictwo! Pomnóżcie to dziedzictwo! Przekażcie je następnym pokoleniom! 
 
I dopowiem, bo tylko wy możecie tego dokonać.” Po mszy św. – w asyście ponad 30 pocztów 

sztandarowych, które uświetniły uroczystość przewodniczący Małopolskiej „Solidarności” Wojciech 

Grzeszek i przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda odsłonili pamiątkową 

tablicę wmurowaną w kościele dolnym, stanowiącą wyraz podziękowania za kanonizację Ojca Św. 

Jana Pawła II oraz upamiętniającą X WZD, obradujące w dn. 27-28 czerwca br. 

 
„Solidarność” musi pozostać ruchem społecznym 
 
Obrady WZD odbywały się w niedawno otworzonym Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym „Solne 

Miasto” w Wieliczce. Radości z tego faktu nie krył gospodarz miejsca Artur Kozioł, burmistrz 

Wieliczki, który przypomniał, że zjazd „Solidarności” odbywa się w okresie, w którym w Polsce 

świętowano 25. rocznicę wyborów kontraktowych. Niestety w oficjalnych obchodach zabrakło 

miejsca dla „Solidarności”, która przemiany w Polsce uosabia. „Każde miasto buduje swoją tożsamość 

i historię. I dziś także Wasze zebranie wpisuje się w historię Wieliczki i będzie znakiem w naszych 

dziejach”. Do zebranych zwrócił się również senator Mieczysław Gil, który także nawiązał do 

niedawnych obchodów: „Nie ma wolności bez solidarności. 25. lat temu nie tak wyobrażaliśmy sobie 

tę wolność, ale chcę podkreślić, że bez „Solidarności” nie byłoby tych zmian. Oddaliśmy niestety 

szybko władze partiom politycznym i straciliśmy wpływ na przemiany. Życzę Wam jednak 

wszystkim, byście nie ustawali w działaniu na rzecz dobra Polski. „Solidarność” musi pozostać 

ruchem społecznym i powinna być w centrum zainteresowania społeczeństwa”. 
 

 

Mamy obowiązek kontrolować polityków 
 
Z dużą uwagą delegaci wysłuchali również przemówienia przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” 

Piotra Dudy, który podkreślał wyjątkowość „Solidarności”: „Moi drodzy, jesteśmy jedynym 

związkiem w Polsce i w Europie, który reprezentuje wszystkich pracowników, wszystkie zawody i 

wszystkie branże. To jest olbrzymie wyzwanie, ale i poczucie, że naprawdę spełniamy swoją misję, że 



 
nie występujemy tylko w imieniu pojedynczych grup zawodowych. Jeśli w szpitalu negocjujemy, to 

nie tylko w imieniu lekarzy, ale także pielęgniarek, salowych, portierów, konserwatorów i innych.” 

Przewodniczący przypomniał, że mimo zdecydowanych prób zwalczania związków zawodowych, 

„Solidarność” odnosi coraz więcej sukcesów w walce o lepsze warunki pracy dla wszystkich. „Teraz 

walczymy o wzrost płacy minimalnej – chcemy, by jeśli PKB będzie wzrastało, to wraz z nim rosła 

płaca minimalna. Niestety nasz projekt utknął w „zamrażarce sejmowej”. Przewodniczący 

przypomniał również o inicjatywie „Solidarności” dotyczącej wprowadzenia w Polsce minimalnej 

stawki godzinowej dla tych kategorii zatrudnionych, którzy nie posiadają umowy o pracę. „W 

minionej kadencji upomnieliśmy się o młodych, którzy przyszli do nas i powiedzieli, że już nie chcą 

być pracownikami drugiej kategorii i zaczynać ciągle od zera. Akcja „Syzyf” była odpowiedzią na te 

postulaty. Wówczas domagaliśmy się ograniczenia stosowania i oskładkowania „umów 

śmieciowych”. Ten wylansowany przez nas termin przyjął się i dziś już wszyscy i politycy i 

pracodawcy nim się posługują.” Dziś rząd podjął działania w tym zakresie, a premier Tusk chwali się, 

że to jego pomysł. „Mamy dość lekceważenia społeczeństwa, będziemy przygotowywać kolejny 

projekty aktów prawnych, nie chcemy za nie tantiemów” – mówił P. Duda. Przewodniczący KK 

przypomniał również inne postulaty „S”, które zaczynają być realizowane: większa ochrona 

pracowników na umowach na czas określonych (m.in. poprzez okres wypowiedzenia, wprowadzenie 

konsultacji ze związkami zawodowymi, itd.). Zdaniem szefa „Solidarności” związek musi 

przygotować również ofertę skierowaną dla młodych na „umowach śmieciowych”. P. Duda 

przypomniał, że wiele rozwiązań, które rząd przedstawia jako pomoc dla młodych pracowników – jest 

w rzeczywistości działaniem pozorowanym. 
 
Przewodniczący KK grzmiał: „Cóż z tego, że wprowadzono urlop rodzicielski, skoro 75% młodych 

ludzi nie może z niego skorzystać. Program „Mieszkanie dla Młodych” również dla większości nie jest 

dostępny – bo albo nie spełniają warunków, albo kredyt jest dla nich za drogi.” Przewodniczący KK 

odniósł się również do batalii o wiek emerytalny: „Trzeba jasno powiedzieć, że samo podniesienie 

wieku emerytalnego nic rządzącym nie da. Nie uratuje to budżetu, do którego nie wpływają składki za 

młodych pracowników. 
 
Ilu w Polsce mamy młodych, którzy nie zgromadzili jeszcze ani grosza na swoich kontach 
emerytalnych?” 
 
Przewodniczący nie zostawił suchej nitki na rządzących, wypominając im, że skupieni są wyłącznie 

na sobie. „Niedawno liczono ile to związki zawodowe kosztują spółki skarbu państwa i jakim to są 

obciążeniem, a dziś po ujawnieniu nagrań rozmów polityków z PO, jasno widać, kto kradnie”. 

Związek coraz więcej osiąga dzięki podejmowanym działaniom prawnym – które o tyle są łatwiejsze, 

że rządzący za nic mają Konstytucję i inne akty prawne obowiązujące w Polsce. „To wszystko nie 

byłoby możliwe bez naszych składek i te działania są kosztowne. Muszę jednak zapytać jak to jest, że 

Prezydent podpisuje ustawy niezgodne z Konstytucją, choć ma swoich doradców, opłacanych przez 

nas wszystkich?” 
 
Dziś morale grupy rządzących pokazały społeczeństwu nagrania, ale dla „Solidarności” to nie jest 

zaskoczenie. Teraz próbuje się odwrócić uwagę od istoty ujawnionych materiałów, w stronę ustalenia 

kto dokonał nagrań. „Jaki rząd, taki zamach” – skomentował ten fakt Piotr Duda. Przewodniczący KK 

przypomniał także o akcji „Sprawdzam polityka”: „Mamy prawo do kontroli polityków i ich działań i 

będziemy to robić. Prezes Kaczyński deklaruje, że po dojściu do władzy przywróci rozwiązania 

dotyczące emerytur – i to też sprawdzimy i będziemy egzekwować.” 



Wybory 
 
Po wystąpieniu Piotra Dudy, przystąpiono do właściwych obrad, które rozpoczęły się od 

przedstawienia sprawozdań z działalności Zarządu Regionu, zaprezentowanego przez 

przewodniczącego Wojciecha Grzeszka i z prac RKR, które przedstawił Czesław Gamrat. 
 
Po zakończeniu prezentacji zarządzono głosowanie, w którym wzięło udział 186 delegatów. Aż 143 

spośród 181 ważnych głosów zostało oddane na Wojciecha Grzeszka, który w ten sposób ponownie 

został wybrany na przewodniczącego ZRM. Przypomnijmy, że Wojciech Grzeszek przewodzi 

Małopolskiej „Solidarności” od pięciu kadencji. Po raz pierwszy na szefa Regionu został wybrany w  
1998 r.  
Po  wyborach  przewodniczącego  Zarządzono  wybory  członków  Zarządu  Regionu,  Regionalnej 
 
Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów. Mimo licznych zgłoszeń wybory 
przebiegły bardzo sprawnie i już w pierwszym dniu dokonano wyboru 29 członków Zarządu Regionu. 

 

Drugi dzień obrad rozpoczęto od informacji na temat wyników wyborów członków Komisji 

Rewizyjnej oraz delegatów na KZD. W kilku przypadków konieczne były drugie tury. Najdłużej 

wybierano ostatniego z delegatów na KZD w Krakowie, do czego potrzebne były aż cztery tury 

głosowań. 

 
Zjazd przyjął również wiele uchwał i stanowisk dotyczących bieżącej sytuacji w kraju, a także w 
wielu dziedzinach życia. 

 

Przewodniczący Regionu podziękował wszystkim za udział w obradach, pogratulował wyboru 

członkom nowych władz. Szczególne podziękowania otrzymał również prowadzący obrady Andrzej 

Szkaradek, legendarny działacz nowosądeckiej i małopolskiej „Solidarności”, który w bieżącej 

kadencji nie ubiegał się już o żadne stanowiska. Wzruszony Wojciech Grzeszek dziękował swojemu 

poprzednikowi na stanowisku przewodniczącego Małopolskiej „Solidarności” za jego pracę dla jednej 

„Solidarności, która działa od 1980 r. 



Wybrani Członkowie Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” w kadencji  
2014-2018 

 

1. Witold Cempel   
2. Waldemar Cieśla   
3. Andrzej Gębara – Przewodniczący Sekretariatu Metalowców   
4. Adam Gliksman   
5. Wojciech Grzeszek – Przewodniczący ZR   
6. Jerzy Jaworski   
7. Barbara Jewuła   
8. Romuald Jewuła   
9. Danuta Kądziołka – Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia   
10. Władysław Kielian   
11. Andrzej Koprowski   
12. Krzysztof Kotowicz - Komisja Międzyzakładowa Solidarność Glinik   
13. Adam Lach   
14. Krzysztof Lichota   
15. Henryk Łabędź   
16. Agata Łyko   
17. Piotr Masłowski   
18. Agnieszka Morawiec   
19. Katarzyna Niewiadomska-Węgrzyniak   
20. Andrzej Piekarz   
21. Ryszard Pietrzyk   
22. Tomasz Podlasek   
23. Leszek Rusek   
24. Henryk Sikora   
25. Anna Skólska   
26. Jerzy Smoła   
27. Tadeusz Stasielak   
28. Jan R. Sułkowski   
29. Zdzisław Szczur   
30. Wojciech Tomal   
31. Adam Wrona   
32. Maria Zielińska-Gorzula  

 

Wybrani Członkowie RKR w kadencji 2014-2018 

 

1. Czesław Gamrat   
2. Leszek Jankowski   
3. Halina Konieczna   
4. Krzysztof Kruk   
5. Ryszard Mitera   
6. Krzysztof Pfister  



7. Roman Łach   
8. Marek Mrochal   
9. Katarzyna Ryblewska-Marewicz   
10. Tadeusz Szumlański   
11. Barbara Wiśniewska-Bodzich  

 

Wybrani Delegaci na KZD NSZZ „Solidarność” w kadencji 2014-2018 

 

1. Marek Bugno - Komisja Międzyzakładowa Solidarność Glinik   
2. Adam Gawlik   
3. Andrzej Gębara   
4. Wojciech Grzeszek – Przewodniczący ZR   
5. Jerzy Jaworski   
6. Romuald Jewuła   
7. Ewa Kantor   
8. Danuta Kądziołka   
9. Władysław Kielian   
10. Józef Kotarba   
11. Stanisław Kurnik   
12. Adam Lach   
13. Agata Łyko   
14. Ryszard Masłowski   
15. Barbara Miszczuk   
16. Henryk Najduch   
17. Janusz Parda   
18. Daniel Pokuta   
19. Katarzyna Ryblewska-Marewicz   
20. Anna Skólska   
21. Jacek Smagowicz   
22. Jerzy Smoła   
23. Jan R. Sułkowski   
24. Zdzisław Szczur   
25. Zbigniew Świerczek   
26. Tomasz Zaborowski  

 
 
 

 

Zdjęcia: 
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