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W Katyńskim lesie 
puste krzesła krzyczą 
i krzyk ich niemy 
całą Polskę rani. 
Panie Prezydencie 
Twój Naród w bólu 
Głosuje zniczami…. 

                                 Tomasz Wasilczuk 
 

 

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” pogrąża się w żałobie wraz z całą Polską,  
po największej tragedii jaka dotknęła nasz kraj po II wojnie światowej. 

W katastrofie lotniczej na ziemi katyńskiej 10.04.2010 r. zginął  
Prezydent Rzeczypospolitej Polski wraz z Małżonką 

i towarzyszącymi Mu Przedstawicielami Władz Państwowych, Sił Zbrojnych, 
Duchowieństwa, Rodzin Katyńskich. 

Składamy hołd Prezydentowi Rzeczypospolitej Polski  
Ś†P 

Profesorowi dr hab. Lechowi Aleksandrowi Kaczyńskiemu 
za trud i męstwo w walce o polską rację stanu,  

za godne reprezentowanie Polski. 
Łączymy się w cierpieniu i modlitwie z Rodziną Pana Prezydenta. 

Przewodniczący KSN NSZZ „S” 
Janusz Sobieszczański   

 
 
 

W 70. rocznicę mordu katyńskiego w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10.04.2010 r. zginęli 
Ś†P 

Najlepsi Przedstawiciele Narodu Polskiego 
Dziękujemy wszystkim Ofiarom: Reprezentantom Władz Państwowych, Sił Zbrojnych, 

Duchowieństwa, Rodzin Katyńskich, Załodze samolotu za Ich trud i odważną pracę na rzecz Polski. 
Łączymy się w modlitwie z rodzinami Ofiar i składamy Im wyrazy serdecznego współczucia. 
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Z wielkim żalem żegnamy 
Ś†P 

Ryszarda Kaczorowskiego 
ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, 
męczennika sowieckich łagrów, żołnierza armii generała Andersa. 
Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy serdecznego współczucia.  
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Ryszard Kaczorowski - 26.11.1919-10.04.2010 r. 
(Gazeta Białostocka) 

Ostatni prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na 
uchodźstwie, bohater II wojny światowej, instruktor 
harcerski, białostoczanin, honorowy obywatel 
Białegostoku. Urodził się w 1919 roku. Przed wojną 
był instruktorem harcerskim w dzisiejszej stolicy 
województwa podlaskiego. Harcerstwo było osią jego 
życia. Z nim najmłodszy syn rodziny pieczętującej się 
szlacheckim herbem Jelita związał się jeszcze przed II 
wojną światową. Za harcerstwo - konkretnie tworzenie 
konspiracyjnych Szarych Szeregów pod sowiecką 
okupacją - trafił w 1940 r. do celi śmierci w sowieckim 
więzieniu. Sto dni oczekiwał na wykonanie wyroku. 
Wojskowy sąd karę najwyższą zmienił na 10 lat 
łagrów.  

Karę odbywał w Dolinie Śmierci nad Kołymą, 
wyrywając dla Stalina z wiecznej zmarzliny złoto. 
Wolność odzyskał dwa lata po aresztowaniu, po 
podpisaniu układu Majskiego. Potem był mundur II 
Korpusu, upał i cholera w Palestynie. Półwysep 
Apeniński. Pod Monte Cassino Kaczorowski dowodził 
jednym z ośrodków łączności w 2. Brygadzie 
strzelców. Przeszedł z Andersem cały szlak bojowy. 

Po zakończeniu wojny pozostał w Wielkiej 
Brytanii. Powrócił też do harcerstwa. Jako absolwent 
londyńskiej szkoły handlu zagranicznego aż do 
przejścia na emeryturę zajmował się księgowością w 
przemyśle. Równocześnie aktywnie działał w 
organizacjach emigracyjnych, budując harcerstwo na 
obczyźnie. Naczelnikiem, a następnie 
przewodniczącym emigracyjnego ZHP był przez ponad 
30 lat, od 1955 do 1988 r. W 1986 w rządzie na 
emigracji został ministrem do spraw krajowych, w 
1989, po nagłej śmierci Kazimierza Sabbata, objął 
stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na 
uchodźstwie. Rok później w grudniu urząd i insygnia 
władzy, wśród nich insygnia Orderu Orła Białego i 
Orderu Odrodzenia Polski przekazał na Zamku 
Królewskim w Warszawie Lechowi Wałęsie. W 2004 
r. Elżbieta II za zasługi na rzecz Polonii Brytyjskiej 
uhonorowała go orderem św. Michała i św. Jerzego. 

Na swoje 90. urodziny przyjechał do 
rodzinnego Białegostoku. W ciągu ostatnich 20 lat 
chętnie tu wracał. Miasto przyznało mu honorowe 
obywatelstwo, on lokalnemu uniwersytetowi 
podarował swój księgozbiór. 
- Mam dwie takie pamiątki, bardzo dla mnie ważne, 
które czekają na to, żebym zabrał je ze sobą do grobu. 
To skała z Monte Cassino i garść ziemi spod dębów w 
parku na Zwierzyńcu. Tych dębów, które tworzą 
pomnik Konstytucji 3 Maja i pod którymi kilkadziesiąt 
lat temu składałem przyrzeczenie harcerskie - mówił 
wówczas Ryszard Kaczorowski, jedna z ofiar 
dzisiejszej katastrofy lotniczej w Smoleńsku. 

Trudno byłoby w mieście znaleźć osobę, która 
nie wie, kim był dystyngowany, ale bardzo 
sympatyczny starszy pan. Mało kto dawał mu 90 lat. 
Prezydent zawsze trzymał się prosto, mówiąc jasno, 
klarownie i na temat. 

Kilka godzin po tragedii z wdową po 
Ryszardzie Kaczorowskim rozmawiał prezydent 
Tadeusz Truskolaski. 
- Spytałem, czy wybrała już miejsce ostatniego 
spoczynku prezydenta. Usłyszałem, że jego wolą było 
spocząć wraz z małżonką w jednym grobie. Ale gdzie 
on będzie o tym w najbliższych dniach zadecyduje 
rodzina. 
- Ostatni raz widziałem się z nim w środę (07.04). 
Przyjechałem do Londynu, żeby popracować z 
prezydentem nad trzecim wydaniem jego biografii. 
Znamy się do 20 lat, a wciąż się od niego czegoś uczę, 
wciąż muszę tę biografię uzupełniać. Mieliśmy razem 
napisać na nowo rozdziały o procesie przed sowieckim 
sądem wojskowym i o celi śmierci. Znalazły się jakieś 
nowe materiały, jakieś zeznania jednej ze skazanych 
wówczas. Umówiliśmy się na kontynuowanie 
rozmowy na kolejną środę - historyk Czesław 
Dobroński nie może uwierzyć, że pisząc o 
Kaczorowskim, nie będzie mógł już pytać u samego 
źródła. 

*** 
 



 

Wyrażamy podziękowanie 
Ś†P 

Profesorowi dr hab. Januszowi Kurtyce 
poległemu w katastrofie lotniczej na ziemi katyńskiej 10.04.2010 r. 

za nieoceniony wkład w przywracanie pamięci historycznej Polakom. 
Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy serdecznego współczucia. 

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”  

Jan Żaryn:    Janusz Kurtyka, mój szef      10 kwietnia 2010 r. 
Zginął kwiat narodu polskiego, pod 

Smoleńskiem – w miejscu naznaczonym śmiercią 
tysięcy Polaków. W tym wszystkim, co się stało, trzeba 
znaleźć właściwy sens; dla każdego z nas, ale także dla 
narodu. Zginęli bowiem nasi przywódcy, ludzie, których 
wybraliśmy po to, by służyli sprawie polskiej. Ta służba 
właśnie – wypełniana na tak różnych polach aktywności 
społecznej i politycznej – zaprowadziła ich wszystkich 
do Pana Boga, przez nagłą i niespodziewaną śmierć. W 
drodze. 

Wśród tych wspaniałych Polaków, którzy zginęli 
w katastrofie lotniczej, było wielu, których znałem, 
szanowałem i podziwiałem osobiście. Pracowałem z 
nimi. Z ks. prof. Ryszardem Rumiankiem, rektorem 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jako 
wykładowca akademicki tej uczelni; z prezesem 
Sławomirem Skrzypkiem, jako przewodniczący Rady 
Historyków NBP; z Januszem Krupskim, gdy pełnił 
funkcję pierwszego wiceprezesa IPN, wreszcie z jego 
następcą, prezesem Januszem Kurtyką. Poznałem go 
bliżej dopiero w końcu 2005 r., gdy zaproponował mi, 
bym pokierował Biurem Edukacji Publicznej IPN. Ponad 
trzyletnia – bardzo bliska – współpraca i wcześniejsze 
sporadyczne kontakty pozwoliły mi rozpoznać wielkość 
Janusza. Był przede wszystkim wybitnym historykiem. 
Jednym z najlepszych, między innymi dlatego, że był 
badaczem renesansowym; potrafił doskonale łączyć w 
sobie pasję mediewisty, znawcę czasów nowożytnych, 
jak i dziejów najnowszych. Doktorat i habilitację 
zdobywał zgłębiając tajemnice wieków XV-XVII, a 
jednocześnie przez wiele lat tworzył wokół siebie 
wspaniałe środowisko historyków upamiętniających 
„żołnierzy wyklętych”. Był zatem twórcą i redaktorem 
„Zeszytów Historycznych WiN”, jednego z najlepszych 
periodyków naukowych w Polsce. Z tym dorobkiem 
zaangażował się w prace Instytutu Pamięci Narodowej, 
najpierw jako dyrektor Oddziału IPN w Krakowie, a od 
końca 2005 r. jako szef całego Instytutu. Moje pierwsze 
z nim kontakty i spotkania w gmachu głównym IPN 
uzmysłowiły mi od razu, że będę miał do czynienia z 
szefem wymagającym, a jednocześnie niesamowicie 
kompetentnym. Brzmi to może banalnie, ale proszę 

pamiętać, że IPN to instytucja – delikatnie mówiąc – 
wielobranżowa. Pion śledczy z prokuratorami 
przygotowuje dokumentację pozwalającą na 
opracowanie aktu oskarżenia przeciwko ludziom, którzy 
stawali w latach 1939–1989 w poprzek polskim 
dążeniom niepodległościowym. Pion archiwalny zajmuje 
się gromadzeniem, porządkowaniem i udostępnianiem 
ponad 90-kilometrowego zasobu aktowego, samo BEP 
to z jednej strony placówka badawcza, z drugiej 
wystawienniczo-edukacyjna, w końcu wydawnictwo 
naukowe stojące na bardzo wysokim poziomie. A 
jeszcze w trakcie jego kadencji pojawił się kolejny pion 
– lustracyjny. W IPN pracuje kilka tysięcy osób. Janusz, 
jak nikt inny, doskonale ogarniał całość prac Instytutu, 
panował nad nim i nad wszystkimi polami jego 
aktywności, a jednocześnie potrafił zadzwonić do 
„najmniejszego” specjalisty pracującego w jednym z 
Oddziałów i przekazać mu swoje polecenie, by napisał 
stosowny artykuł, i przypomnieć ostatnią rozmowę. Jego 
wszechstronność i błyskotliwość widać było choćby 
podczas posiedzeń sejmowych czy senackich komisji, 
kiedy to przez kilka godzin potrafił odpowiadać na 
wszystkie pytania obejmujące kwestie śledcze, naukowe, 
lustracyjne, ale także konkretne przypadki, książki, 
artykuły, które wyszły z logo IPN. Było w tym coś 
fascynującego, gdy podczas cotygodniowych narad 
kierownictwa potrafił w ciągu godziny omówić 
kilkadziesiąt spraw, podjąć tyleż samo albo i więcej 
decyzji. W jego rękach cały czas pracował miecz 
Aleksandra Wielkiego, przecinający węzły – wydawać 
by się mogło nie do rozplątania. 

Był człowiekiem niezwykle silnym, 
opanowanym. Potrafił być uroczym, ale także groźnym 
szefem wobec swoich pracowników, niezależnie od ich 
miejsca w strukturze urzędu. Chciał być i był 
gospodarzem Instytutu Pamięci Narodowej, który to 
urząd – pod jego kierownictwem – stał się jedną z 
istotniejszych instytucji polskiego życia społecznego i 
politycznego. Po tej ciężkiej pracy teraz odpoczywa i z 
bliska ogląda Pana Boga. Po ludzku za wcześnie, ale 
Stwórca tak chciał. 

Jan Żaryn 
Instytut Pamięci Narodowej 

 



 

Wyrażamy podziękowanie 
Ś†P 

Annie Walentynowicz 
poległej w katastrofie lotniczej na ziemi katyńskiej 10.04.2010 r. 

za niewymierny wkład w powstanie „Solidarności” oraz nieustającą walkę  
w obronie godności człowieka i sprawiedliwości społecznej. 
Rodzinie Pani Ani składamy wyrazy serdecznego współczucia 

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”  

Gdańsk: Ostatnie pożegnanie Anny Walentynowicz 
awo/maz, Gdańsk, 2010-04-21 

Prorokini „Solidarno ści” - tak o tragicznie zmarłej w katastrofie pod Smoleńskiem Annie 
Walentynowicz mówił abp Sławoj Leszek Głódź. Metropolita gdański przewodniczył Mszy pogrzebowej w 
Gdańsku-Wrzeszczu.  

Jak podkreślił w kazaniu biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej Ryszard Kasyna, Anna Walentynowicz 
była jedną z najznamienitszych mieszkanek Gdańska, zasłużona dla regionu. - Kobieta skromna, nieugięta, uczciwa – 
po prostu dobry, prosty człowiek – wspominał zmarłą bp Kasyna. Zaznaczył też, że „wierność i oddanie widoczne było 
w jej codziennej pracy”. - Stoczni Gdańskiej poświęciła całe swoje życie. Poświęciła je człowiekowi, któremu starała 
się służyć poprzez swoją pracę i starania o sprawiedliwość – dodał. Bp Kasyna podkreślił, że Anna Walentynowicz 
„służyła ludziom i ducha służby rozsiewała wokół siebie”. – W roku 1970 zaangażowała się w tworzenie Wolnych 
Związków Zawodowych, i istotnie wpłynęła na powstanie Solidarności. Wielu wspomina ją jako legendę i matkę 
„Solidarności” – przypomniał. 

Zdaniem gdańskiego biskupa pomocniczego, ze stron rodzinnych wyniosła „pasję walki o swoje i innych, 
człowieczeństwo, pasję walki o sprawiedliwości”. - Nie była to walka przeciw komuś. Obce jej były intryga, donos, 
pogarda – tym się brzydziła, a tak wiele tego widziała wokół siebie – zauważył bp Kasyna. Bp Kasyna wspomniał też, 
że ideałów „Solidarności” broniła na wszystkich etapach swojego życia i pracy. W sposób nieoczekiwany 
przypieczętowała tę posługę swoim życiem. Zginęła oddając hołd ofiarom mordu katyńskiego – dodał. 

Msza św. za działaczkę „Solidarności” została odprawiona z ceremoniałem wojskowym. Miejsce w jednym z 
ostatnich rzędów w kościele zajął były prezydent Lech Wałęsa, skonfliktowany z Walentynowicz. 

Anna Walentynowicz miała 81 lat. Zginęła 10 kwietnia w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem. Po południu 
zostanie pochowana na gdańskim Cmentarzu Srebrzysto. 

*** 

Z głębokim żalem żegnamy Naszą Koleżankę 
Ś†P 

Teresę Walewską-Przyjałkowską 
Nauczyciela Akademickiego Politechniki Warszawskiej 

Prezesa Fundacji „Golgota Wschodu”, bez reszty oddaną prawdzie o Katyniu.  
WYRAZY WSPÓŁCZUCIA I SOLIDARNOŚCI RODZINIE I BLISKIM  

składa Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II Mi ędzynarodowa Konferencja Prawda, Pamięć, Tożsamość Katynia                      Spotkanie w Fundacji „Golgota Wschodu”, 2008 r. 



Teresa Walewska-Przyjałkowska – wspomnienie przez łzy 

Niezwykle trudno wspominać kogoś, kogo się dobrze znało, z kim, jeszcze 
kilka dni temu, snuło plany na przyszłość, kogo już nie ma, kto już nie zadzwoni, nie 
przyjdzie. O kim trzeba nauczyć się mówić w czasie przeszłym i pogodzić się z tym... 

Teresa była bardzo życzliwą i serdeczną, wciąż zabieganą i niezwykle 
energiczną osobą. Nie było dla Niej rzeczy niemożliwych, wszystko potrafiła 
zorganizować z uśmiechem i radośnie, bo tylko tak umiała. Swoją pracowitością 
potrafiła zarazić wszystkich. Była samotna, ale zawsze otoczona ludźmi... 

Wychowana w rodzinie o patriotycznych  tradycjach swój czas dzieliła 
pomiędzy dwóch wielkich Polaków, jeden to Święty Andrzej Bobola, a drugi Ksiądz 
prałat Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski i Jego Fundacja Golgota Wschodu. 

Dla spraw Andrzejowych i dla Fundacji była gotowa  zrobić wiele i wiele 
poświęcić. Przewodnicząc Towarzystwu Krzewienia Kultu Św. Andrzeja Boboli była 
inicjatorem i uczestnikiem wielu pielgrzymek Jego śladami, wspólnie odkrywając 
wciąż nowe lub zapomniane. Latem 2009 roku przyczyniła się do odnalezienia jeszcze 
jednego wizerunku Świętego. 

Dla Księdza Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego i wspomagania działalności  Fundacji Golgota 
Wschodu pracowała bez wytchnienia przez wiele lat. Świadoma szczególnej roli jaką Ksiądz Prałat Profesor odgrywał 
w naszym społeczeństwie zainicjowała  starania o przyznanie Mu pokojowej nagrody Nobla, organizowała konferencje 
katyńskie. Byłą wiceprezesem Fundacji Golgota Wschodu, którą Ksiądz prałat założył w 1999 roku. Troskliwie 
zabiegała o Jego zdrowie, była przy Nim do ostatniej chwili życia. 

Po śmierci Księdza dalej niestrudzenie prowadziła Fundację, wspomagana pomocą Pana Prezydenta Ryszarda 
Kaczorowskiego zdobyła dla Fundacji nową siedzibę, i wciąż pracowała dla Katynia: dla Prawdy, Pamięci, Prawa, 
Przebaczenia i Pojednania - idei Księdza Prałata. W Warszawie, na Jasnej Górze, w Sanoku, w Krynicy – wszędzie 
gdzie spotkała ludzi chętnych posłuchania o Księdzu i o Jego Katyniu.  

Z wielką radością przyjęła zaproszenie pana Prezydenta na uroczyste obchody 70. Rocznicy Zbrodni 
Katyńskiej. Mówiła: to dla mnie wielki zaszczyt i to mój wielki obowiązek 

10 kwietnia  2010 roku poleciała do Katynia... 
Halina Kurpi ńska 

Wspomnienie o Teresie Walewskiej-Przyjałkowskiej 
wygłoszone w kościele Św. Andrzeja Boboli, w dniu 22 kwietnia 2010 r. 

Nagle zabrakło słów    i coś dławi. 
Trochę wiemy co się stało, ale jeszcze nie potrafimy zrozumieć. 
Pani Profesor – „Solidarność” Politechniki Warszawskiej przyszła pokłonić się Tobie, „Solidarność” Krajowej Sekcji 
Nauki przyszła pokłonić się Tobie, 
Droga Tereso, zakładałaś z nami „Solidarność” w Politechnice Warszawskiej. Byłaś Przewodniczącą instytutowego 
koła „Solidarności”. Otwieraliśmy drogę do prawdy, niepodległości, wolności, demokracji, do normalności. Należałaś 
do tych, którzy uparcie szli tą drogą.  
Wśród wielu zadań, którym się poświęcałaś, jednemu zadaniu poświęciłaś się bez reszty. To Katyń. To prawda o 
Katyniu.  
Byłaś wielkim wsparciem dla Ks. Prałata Zdzisława Peszkowskiego w jego niestrudzonych staraniach. W założonej 
przez księdza Zdzisława Peszkowskiego Fundacji Golgota Wschodu objęłaś funkcję wiceprzewodniczącej.  
Byłaś człowiekiem działania. Konkretnego działania. Seminaria, konferencje, pielgrzymki, pukanie do różnych drzwi. 
Szukałaś wielu ścieżek by świat pochylił się nad Katyniem.  
Zawsze byłaś pogodna i nigdy nie ustawałaś. 
Zginęłaś wraz z wieloma i z Prezydentem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej na wysuniętym polskim posterunku. Nie 
tylko polskim, to także posterunek człowieczeństwa. 
Zginęłaś w czasie wykonywania zadania dla Polski, dla prawdy. 
Niech świat się nie dziwi, że pamiętamy, że czerpiemy siły od tych, co zginęli, bo to jest nasz krzyż, bo to jest nasza 
realistyczna konieczność, byśmy żyli godnie. 
Tereso, przyjacielu, dziękujemy za Twoje życie. Spoczywaj w pokoju.  

Janusz Sobieszczański 
 

*** 
 



 

W dniu 10 kwietnia 2010 roku nad Lasem Smoleńskim w Rosji 
zginął w służbie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej 

Ś†P 
Ksiądz profesor RYSZARD RUMIANEK  

Rektor - Budowniczy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
wybitny uczony, teolog, biblista, przyjaciel ks. Popiełuszki i „Solidarności”. 

Składamy na ręce rodziny wyrazy głębokiego żalu, smutku i niewypowiedzianej straty 
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” UKSW 

 

Jego Magnificencja 
Ś†P Ks. prof. zw. dr hab. RYSZARD RUMIANEK 

Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
Urodził się w 1947 r. w Warszawie. W roku 1966 rozpoczął studia w Wyższym Metropolitalnym Seminarium 

Duchownym w Warszawie. Studiował na tym samym roku, co czcigodny Sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko. Święcenia 
kapłańskie przyjął w 1972 roku z rąk Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, dzisiejszego Patrona Uczelni.  

Studiował na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, poprzedniczce UKSW, a w latach 1974-77 w 
Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie zdobył licencjat nauk biblijnych. W 1977 roku studiował we 
Franciszkańskim Studium Biblijnym w Jerozolimie. Później przez dwa lata na Papieskim Uniwersytecie 
Gregoriańskim w Rzymie, gdzie obronił doktorat z teologii w 1979 r. 

Po powrocie do Polski przez wiele lat był Wicerektorem Wyższego Metropolitalnego Seminarium 
Duchownego w Warszawie, a potem Ekonomem Archidiecezji Warszawskiej. 

W 1995 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie teologii biblijno-pastoralnej, a w 
1998 roku został profesorem nadzwyczajnym ATK. W roku 2002 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Mu tytuł 
naukowy profesora. W roku 2005 został profesorem zwyczajnym UKSW. 

W latach 2003 – 2005 był Prorektorem, a od 1 września 2005 r. Rektorem UKSW. Za jego kadencji rektorskiej 
Uczelnia wzbogaciła się o kolejne Wydziały i wiele nowoczesnych obiektów dydaktycznych, takie jak Audytorium 
Maximum czy Gmach Wydziałów Filozofii Chrześcijańskiej oraz Nauk Historycznych i Społecznych. 

W dniu 5 października 2009 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej śp. Lech Kaczyński odznaczył Go 
osobiście Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Śp. Ks. Ryszard Rumianek to biblista - starotestamentalista. 
Opublikował wiele książek i artykułów biblijnych. Szczególną pasją śp. Ks. Rektora była Ziemia Święta – był jej 
licencjonowanym przewodnikiem. Poprowadził z Polski wiele pielgrzymek po Ojczyźnie Jezusa. 
 Jako dewizę życiową podawał: „Respice finem” („Bacz końca”). Ostatni artykuł, jaki wysłał do wydawnictwa 
na kilka dni przed śmiercią, nosi tytuł „Finis coronat opus” (Koniec wieńczy dzieło) i wchodzić będzie w skład 
ostatniego tomu edycji Dzieł zebranych Jana Pawła II. 

Jeszcze przed wylotem na obchody do Katynia planował kolejną pielgrzymkę do Ziemi Świętej. 

Marcin Kozłowski - Rzecznik UKSW 
*** 

Kondolencje jakie przyszły z zagranicy 
 

Otrzymali śmy serdeczne kondolencje od naszych przyjaciół z GRUZJI: 
 
Georgian Teachers’ Union expresses condolence for the death of Polish President, the first lady and other 
accompanying people to the Polish People . President was the first who arrived in Tbilisi during the Georgian Russiaen 
August war of 2008. He was the imitator who condemned the Russian aggression and addressed the international 
leaders and society to express the solidarity towards Georgian Population against the aggression. 
Hundred of Georgians are calling one another to gather in front on the Polish embassy and pay the tributeto the 
casualties. We will pray for the soles of them. 
April 11th is announced to be the mourninig day. In solidarity with 
Educators and Scientists Free Trade Union of Georgia 
Mari Alugishvili, Coordinator for International Affairs 

*** 



To:  National Science Section NSZZ Solidarność                                                                                            April, 12 2010  
KSN „Solidarność”: Mr Janusz Sobieszczański, President; Mr Ryszard Mosakowski, Vice President & International 
Secretary 
Dear Janusz,  Sisters and Brothers, 
On behalf of Georgian teachers and educators, Educators and Scientists Free Trade Union of Georgia is in deep grief of 
the tragedy of the whole Poland and friends. ESFTUG expresses its condolences to the tragic death of the President, 
the first lady and the accompanying persons clergies, military officials to their families and relatives. Since the tragedy 
happened hundreds of Georgians gather in front of the Embassy of Poland to express their condolences, the book of 
Condolences has been opened in the Youth Palace in Tbilisi where governmental officials and civilians are visiting 
among them are Georgian teachers and ESFTUG to respect the casualties. In August of 2008 when the nation of 
Georgia faced the threats of aggression and were stunned, waiting for nothing good from aggressors, they were 
unaware what might have happened, his Excellency Mr. Lech Kaczynski was the first official from the international 
society who addressed to Georgians and gave the confidence with the words: “You are not alone!”  
Georgia and Poland are linked with many years of friendship. Our Nations always struggle for the independence and 
democracy of our countries. We are with Polish people and pray for the soles of the dead. In Solidarity 

Manana Ghurchumalidze                                ESFTUG  President   EI/ ETUCE Vice President 
***  

                                   
                                 ČESKOMORAVSKÝ  ODBOROVÝ  SVAZ 
                                   PRACOVNÍKŮ  ŠKOLSTVÍ  (ČMOS PŠ)    
                                       CZECH AND MORAVIAN TRADE UNION OF WORKERS IN EDUCAT ION 
            
                                  nám. W.Churchilla 2        113 59  Prague 3      Czech Republic 
                                Telephone: + 420 222 721 721                 Fax: + 420 222 722 685 
Dear Colleagues,                    12th of April , Prague 
We would like to express our solidarity and maintenance to you and to all the people in Poland regarding to the big 
tragedy which afflicted you on Saturday. We would like to assure you, that we have been thinking of you, during these 
difficult days for you. Kind regards, 

 
Frantisek Dobsik       -      President of Czech and Moravian Trade Union of Workers in Education 
 

*** 
 
Wysłano: 12 kwietnia 2010 13:39; Do: ksnsolidaronsc@gmail.com                                      Data: 2010-04-12 11:39 
Temat: Fw: Condolences On The Death Of Polish President Lech Kaczynski 
Nadawca: „Tatiana Babrauskiene“ tania.bab@gmail.com 
Adresat: edukacja@solidarnosc.org.pl; ksn@interia.pl; znp@znp.edu.pl;  
Związek Nauczycielstwa Polskiego ZNP Mr Sławomir Broniarz, President; National Education Section NSZZ 
Solidarność SKOIW  “Solidarno ść”; Mr Stefan Kubowicz, President - National Science Section NSZZ Solidarnost 
KSN „Solidarność“ – Mr Janusz Sobieszczański, President; Mr Ryszard Mosakowski, Vice President & International 
Secretary 
Dear Colleagues, 
It is with the deepest sorrow that we have learnt of the tragic death of President Lech Kaczyński, his wife and the party 
that were with them. On this sad day, we send our heartfelt condolences to the people of Poland and express our 
solidarity with you at this difficult and sad time. This is a tragedy for all people of Poland and of the World. Our 
thoughts are with you today. On behalf of all members of LSMPSF/FLESTU 

Ruta Osipaviciute 
 
 
 
 
 

*** 

 



 
 
 
 
 
 

Dear Colleagues,                        12.04.2010 
 Our union board would like to express that they share the Polish nations sorrow after hearing the upsetting 
news of the death of the Polish president Lech Kaczyński and his wife, along with the Chief of General Staff of the 
Polish Armed Forces and the Polish central bank governor and the family members of politicians after an unfortunate 
plane crash. 
 We would like to express our most sincere condolences to our Polish colleagues and the entire Polish nation in 
regard to the tragic airplane crash and sudden death of their leaders and all the polish citizens who were onboard the 
crashed aircraft. We share grief and mourn with you. 
 Kindest regards, 
 

***** 

TO MIAŁA BY Ć STRONA GŁÓWNA 
 

Nie umiem być srebrnym aniołem - 
Ni gorejącym krzakiem – 
Tyle zmartwychwstań już przeszło 
A serce mam byle jakie. 

Tyle procesji z dzwonkami - 
Tyle już alleluja - 
A moja świętość dziurawa 
Na ćwiartce włoska się buja. 

        Ks. Jan Twardowski  
 

Otwórzcie drzwi 

Chrystusowi 
                                       JP II 1979 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proj. Maria Goł ębiewska 

 
„Wszyscy w Chrystusa wierzący 
  Weselcie się radujcie 
  Bo zmartwychwstał samowładnie 
  Jak przepowiedział dokładnie 
  Alleluja! Alleluja!” 

Spokojnych Świąt Wielkanocnych 
życzy Redakcja 

*** 



DZIAŁANIA KRAJOWEJ SEKCJI NAUKI NSZZ „S” 
Informacje Przewodniczącego KSN 

10. kwietnia 2010 r. 
Nie szukajmy słów, które opiszą pełny wymiar 
tragedii, jaka na nas spadła. Nie ma takich słów. 
Zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech 
Kaczyński, zginęła pani Prezydentowa Maria 
Kaczyńska, zginęli założyciele niepodległości 
Polski, zginęli Ci, którzy bronili nas przed utratą 
sumienia, przed utratą wartości, przed utratą 
pamięci. 
Tak nam trudno wyprostować nasze polskie 
ścieżki, tak nam trudno iść wśród omamów. Oni 
mieli odwagę być Wielkimi Polakami. Lecieli, by 
stanąć na straży pamięci pomordowanych w 
Katyniu, na nieludzkiej ziemi. Dlaczego Ich nie 
ma z nami? Dlaczego? 
Do tylu ogromnych strat naszej Ojczyzny znowu 
wielka strata. Jaka będzie przyszłość? 
Czy zrozumiemy teraz odpowiedzialność 
wskazaną w naszym hymnie „Jeszcze Polska nie 
zginęła, póki my żyjemy...” 
To wielka tragedia narodu polskiego, a nade 
wszystko wielki ból i rozpacz rodzin tych, którzy 
zginęli. Łączymy się z nimi. 
6. kwietnia 2010 r. 
Tuż przed Świętami  Wielkanocy został 
opublikowany projekt Ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 
stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw. Jest dostępny na stronie 
internetowej MNiSW, można też do niego dotrzeć 
poprzez link w naszych „Aktualnościach”. 
Pozostało około trzech tygodni na opracowanie 
opinii o tym projekcie. Staramy się by dokumenty 
KSN znajdowały oparcie w sygnałach 
napływających z uczelni i placówek naukowych. 
Szczególnie ważne jest to w przypadku ustaw. 
Korzystając z tej formy kontaktu zwracam się do 
Przewodniczących Komisji Zakładowych 
„Solidarności” w uczelniach o przesłanie opinii i 
uwag o tym projekcie ustawy. Zwracam się także 
do wszystkich zainteresowanych zmianami 
regulującymi życie w uczelni o nadsyłanie swoich 
uwag. 
Proszę je kierować na adres Biura KSN, e-mail: 
ksn@interia.pl  
Pewnym ułatwieniem jest to, iż większość zmian 
proponowanych w projekcie ustawy była 
uprzednio sygnalizowana w dokumentach 
Ministerstwa. Omawiano je dość szeroko. Projekt 
ustawy trzeba jednak dokładnie przeczytać, gdyż 
jak wiadomo, dodatkowy diabeł jest ukryty w 
szczegółach. 

 
24. marca 2010 r.  

W sobotę 20 marca br. odbyło się 
posiedzenie Rady KSN. Program był bardzo 
bogaty. Wiele punktów porządku obrad było 
poświęconych sprawom organizacyjnym KSN i 
„Solidarności”. Był podnoszony trudny problem 
struktury organizacyjnej Naszego Związku. 
Wymaga to oddzielnego rzeczowego opisania. 
Rozmawialiśmy także o rocznicach „Solidarności” 
przypadających w tym roku. Na ogłoszony przez 
KSN zbiór wspomnień i opracowań o 
„Solidarności” nauki i szkolnictwa wyższego w 
latach 1980 – 1995, na razie wpłynęło niewiele 
prac. W pomieszczeniach Komisji Zakładowej 
„Solidarności” Politechniki Warszawskiej wystrój 
jednej ze ścian zawiera przytoczenie słów Józefa 
Piłsudskiego „Napiszmy sami naszą historię, bo 
inaczej to inni zrobią to za nas i niekoniecznie 
to będzie nasza prawdziwa historia”. 

Przypomnijmy te dni, gdy wydostaliśmy się na 
stronę światła i później, gdy nie pozwalaliśmy 
tego nam zabrać. 30-ta rocznica „Solidarności” to 
równocześnie 30-ta rocznica KSN. Wtedy przed 
trzydziestu laty nazywaliśmy nasz ruch 
Ogólnopolską Komisją Porozumiewawczą Nauki. 
Przedłużamy termin nadsyłania wspomnień, 
opracowań o tych latach. Przedłużamy do dnia 
15 czerwca br. Opracowania prosimy przesyłać 
na adres Biura KSN. Chcielibyśmy w czasie 
wakacji przygotować wydanie książkowe tych 
prac tak, aby zdążyć z edycją na jesień.  

Życie w Polsce mamy bardzo bogate i 
pełne różnego rodzaju niespodzianek. Bogaty 
program obrad Rady trzeba było wzbogacić 
dodatkowo z powodu przyjęcia przez Sejm 
Ustawy o zmianie Ustawy o Instytucie Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 



Narodowi Polskiemu oraz Ustawy o ujawnianiu 
informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 
treści tych dokumentów. Nie można nie reagować 
na takie przypadki. Nie można godzić się, że 
upolitycznianie nazywa się odpolitycznieniem. Że 
uparcie dąży się do odcięcia nas od przeszłości. 
Hasło zapomnijmy o przeszłości, patrzmy w 
przyszłość, jest hasłem bałamutnym. Jest akurat 
odwrotnie. Prawda o przeszłości ułatwia 
skoncentrowanie się na przyszłości. Rada podjęła 
stanowisko (zamieszczamy je w dziale 
aktualności), w którym apeluje, aby Parlament RP 
zatrzymał zmiany niszczące IPN. W stanowisku 
Rady wymieniono tylko niektóre złe nowe 
regulacje, w zmienianej ustawie jest ich więcej, 
np. kompetencje nowej Rady. 

*** 
Rada Krajowej Sekcji Służby Zdrowia 

NSZZ „Solidarność” zwraca się do wszystkich 

Członków naszego Związku do solidarnego 
udziału w organizowanym przez Sekcję proteście 
przed gmachem Sejmu RP. „W dniu 7 kwietnia – 
w Dzień Pracownika Służby Zdrowia – 
postanowiliśmy publicznie powiedzieć rządzącym, 
że nie zgadzamy się na dalszą degradację 
publicznej służby zdrowia. Sytuacja, z którą od 
dłuższego czasu boryka się nasza branża narusza 
bezpieczeństwo nas wszystkich – zarówno 
pacjentów jak pracowników.” Koleżanki i koledzy 
z „Solidarności” Służby Zdrowia apelują: „w 
interesie nas wszystkich bądźcie wspólnie z nami 
7 kwietnia przed Sejmem RP”.  

*** 
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocy 

życzę radosnej atmosfery w gronie rodziny i 
przyjaciół. Niech te Święta, będące symbolem 
wielkiej nadziei, przyniosą nam spokój i dodadzą 
sił.  

 
9. luty 2010 r.  

Ogłoszony w styczniu „Plan rozwoju 
finansów 2010-2011 (propozycje)” zawiera także 
propozycję nowego modelu finansowania 
szkolnictwa wyższego. Celem jest wprowadzenie 
„polityki aktywnej, stosującej zróżnicowane 
wobec różnych typów uczelni, nastawionej na 
finansowanie poszukiwanych efektów”. Model 
projakościowy będzie premiował najlepsze 
praktyki i uczelnie, a docelowo będzie oparty o 
system w całości konkursowy. W szczególności 
będzie modyfikowany algorytm dystrybucji 
środków publicznych w ramach dotacji 
stacjonarnej. Przewiduje się dodatkowe 
dofinansowanie uczelni publicznych i 
niepublicznych, które uzyskują status Krajowych 
Naukowych Ośrodków Wiodących, a także, nie 
dodatkowe finansowanie jednostek 
organizacyjnych uczelni publicznych i 
niepublicznych posiadających ocenę wyróżniającą 
oferowany kierunek studiów w opinii Państwowej 
Komisji Akredytacyjnej. PKA będzie rocznie 
wydawać nie więcej niż 25 ocen wyróżniających. 
W drodze konkursu dofinansowane także będą 
jednostki organizacyjne, które przeprowadzą 
rzetelną restrukturyzację organizacyjną i 
programową wdrażającą Krajowe Ramy 
Kwalifikacji. Ma nastąpić też poprawa sytuacji 

materialnej doktorantów poprzez ufundowanie 
stypendiów doktorskich dla 30% najlepszych 
doktorantów w uczelniach publicznych i 
niepublicznych. 

Do tych propozycji byliśmy przygotowani. 
Pewnym korzystnym zaskoczeniem jest, że 
zwrócono uwagę, iż niedostatek środków 
finansowych odciągnął wielu młodych zdolnych 
ludzi od pracy naukowej. 

W dokumencie są też podane nakłady 
budżetowe na szkolnictwo wyższe w 2010 roku w 
wysokości 11 923 801 tys. zł i projektowane 
nakłady w 2011 roku w wysokości 12 318 386 tys. 
zł. Przewiduje się więc, że w roku przyszłym 
środki wzrosną o 3,3%. Wzrost nakładów będzie 
więc zbliżony do przewidywanej inflacji. 

Zestawmy te propozycje. Dodatkowe 
dofinansowanie wyróżnianych i rozszerzenie 
dotacji na uczelnie publiczne i niepubliczne oraz 
rozdział środków oparty na konkursach trzeba 
zestawić z niedostatecznym dotychczasowym 
poziomem finansowania i z planowanym 
zamrożeniem dotacji dla szkolnictwa wyższego w 
latach 2010 i 2011. Powtórzę, jak określam taką 
sytuację – jest to przerzucenie na uczelnie 
odpowiedzialności za ich niedostateczne 
finansowanie. 

Janusz Sobieszczański 



Prezydium Rady KSN  
w dniu 23.01.2010 r.  

Ustawa budżetowa na 2010 r. Sprawę 
zrelacjonował kol. J. Sobieszczański. 
Poinformował, że Komisja ds. Nauki, Edukacji i 
Młodzieży przyjęła propozycje podwyższenia 
wydatków na naukę i szkolnictwo wyższe o 500 
mln zł na wzrost wynagrodzeń i 150 mln zł na 
stypendia dla studentów i doktorantów. Niestety 
propozycja upadła w Sejmie. Skierowaliśmy w tej 
sprawie pisma do Komisji Senackiej. W Senacie 
projekt też nie przeszedł. Zrobiliśmy wszystko, co 
było możliwe, aby przekonać do projektu. Projekt 
jednak nie przeszedł. Mobilizowaliśmy w tej 
sprawie całe środowisko uczelniane. Udało się 
zmobilizować nawet rektorów uczelni. Było to 
jednak niewystarczające. Środki na szkolnictwo 
wyższe będą w tym roku nominalnie takie same 
jak w ubiegłym, może o 1% wyższe, ale 
uwzględniając algorytm niektóre uczelnie mogą 
otrzymać nawet o kilka procent mniej. W 
ubiegłym roku podwyżki nie we wszystkich 
uczelniach zostały zrealizowane zgodnie z 
założeniami i teraz może to się odbić na finansach 
tegorocznych. Pozostaje pytanie: co robimy na 
przyszłość? Musimy ustalić dalszy tok 
postępowania. Musimy zastanowić się jak 
będziemy postępować względem Ministerstwa, 
oraz jakie kierunki postępowania wskażemy 
Komisjom Zakładowym. W długiej dyskusji 
omawiano finansowanie budżetowe i politykę 
płacową w szkolnictwie wyższym. 
Kol. K. Siciński zreferował również stan prac w 
Podkomisji Sejmowej nad ustawami sfery nauki. 
Podkomisja zakończyła już prace. Okazało się, że 
oprócz pięciu ustaw konieczna była jeszcze jedna 
ustawa, w której zostały zawarte przepisy 
początkowe, przejściowe i końcowe. Ten projekt 
ustawy również został przyjęty przez Podkomisję. 
Zapisy projektów ustaw są w wielu miejscach 
niekorzystne dla nas. Między innymi jednostki 
badawcze, które znajdą się w czwartej lub piątej 
kategorii, będą wyłączone z finansowania przez 
dotacje statutowe. Mają jeszcze powstać teksty 
jednolite projektów ustaw. Musimy przeprowadzić 
dyskusję z RG JBR i spróbować uzgodnić wspólne 
stanowisko w sprawach, w których nie zgadzamy 
się z zapisami projektów ustaw. Niestety były 
zgrzyty we współpracy z OPZZ. OPZZ nie chciał 
zgodzić się na zapisy w ustawach dotyczące spraw 

socjalnych, twierdząc, że skoro są one zawarte w 
innych przepisach, to nie należy umieszczać ich w 
ustawach. Jest propozycja odebrania możliwości 
dofinansowania oraz startu w konkursach 
instytutów z 4 i 5 kategorii. Takich instytutów jest 
kilka. Między innymi Instytut Pożarnictwa. Do 
ustawy o PAN wprowadzono ponad 200 poprawek 
ograniczających jej możliwości działania. 
Usunięto z ustaw kilka rodzajów projektów. 
Prawdopodobnie za dwa tygodnie projekty wejdą 
pod obrady Sejmu. Kol. K. Siciński uzupełnił, że 
Instytuty słabe mają ulec likwidacji lub zostać 
połączone z silniejszymi jednostkami. Kol. W. 
Pillich przypomniał, że musimy ubiegać się o to, 
aby wprowadzono do ustawy pojęcie 
doświadczonego pracownika naukowego. Będzie 
to zgodne z sytuacją w innych krajach Unii. Jest to 
ważna zmiana systemowa dopasowująca karierę 
naukową do systemu unijnego. Kol. J. 
Sobieszczański zaproponował, aby wnioski 
dotyczące dalszych działań w zakresie projektów 
ustaw dotyczących nauki opracowali koledzy W. 
Pillich i K. Siciński. Kol. K. Siciński 
poinformował, że NCBR dotychczas nie wykonał 
żadnego z powierzonych mu zadań i nie 
wykorzystał przyznanych pieniędzy. Krajowy 
program ramowy powstał dopiero w połowie roku. 
Rada Nauki wymyśliła dopiero trzy strategiczne 
kierunki. Pod te kierunki są rozpisywane 
konkursy. To jest bardzo mało. Wygląda na to, że 
NCN, którego jeszcze nie ma, szybciej wystartuje i 
zacznie działać lepiej niż NCBR. Kol. J. Srebrny 
zauważył, że kol. K. Siciński jest optymistą i jak 
zacznie działać NCN to okaże się, że znowu 
bzdurne przepisy nie pozwalają mu realizować 
powierzonych zadań. Wydaje się, że jest to 
działanie celowe, przez które Rząd może 
zaoszczędzić pieniądze kosztem nauki. 
Powinniśmy zacząć jakąś działalność medialną, 
aby tę sprawę nagłośnić.  
Zmiany usytuowania KSN w strukturze 
„Solidarności”.  Kol. J. Sobieszczański 
poinformował, że spotkanie z Prezydium Komisji 
Krajowej ma się odbyć 2 lutego o godz. 10:00, ma 
ono dotyczyć zmiany usytuowania KSN w 
strukturze Związku. W czasie dyskusji 
proponowano w szczególności, abyśmy dążyli do 
jak największej autonomii zarówno 



organizacyjnej, jak i finansowej KSN. Kol. J. 
Sobieszczański zauważył, że spotkanie powinno 
zakończyć się podpisaniem notatki. 
Zaproponował, aby projekt notatki przygotował 
kol. T. Kolenda. 
Plan pracy KSN do końca kadencji. Jako 
najważniejsze zadania dla KSN do końca kadencji 
kol. J. Sobieszczański zaproponował: 
1. Organizacja WZD i przygotowanie 

sprawozdań na WZD. 
2. Prace związane z finansowaniem nauki w 2012 

roku. 
3. Usytuowanie KSN w strukturze 

„Solidarności”. 
Kol. K. Siciński zaproponował dodanie punktu: 
4. Przygotowania do uroczystego WZD z okazji 

30-lecia „Solidarności”. 
Kol. W. Pillich zaproponował dodanie punktu: 
5. Dalsze prace nad Prawem o szkolnictwie 

wyższym. 
Kol. R. Mosakowski zaproponował dodanie 
punktu: 
6. Udział w kampanii wyborczej przed Walnym 

Zjazdem Delegatów. 
Kol. K. Siciński poinformował, że na Śląsku 
kampania przed wyborami delegatów na WZD 
Związku już trwa. Poinformował również, że 
zgłoszono akces do międzynarodowego projektu 
dotyczącego układów zbiorowych pracy. Obecnie 
jest propozycja następnego tematu dotyczącego 
modelu płacowego w ośrodkach naukowych UE. 
Zaproponował, aby te działania włączyć również 
do planu pracy. Kol. R. Mosakowski przypomniał 
o organizacji seminarium KSN – GEW, która 
powinna być kontynuowana. 
Wszystkie propozycje zostały zaakceptowane. 
Informacje Komisji Wyborczej KSN.  Kol. T. 
Kolenda przedstawił informację na temat 
zaawansowania prac komisji wyborczej. Obecnie 
trwa wysyłanie informacji wyborczych do Komisji 
Zakładowych uczelni. W następnej kolejności 
będą rozsyłane do JBR-ów. W Wiadomościach 
KSN zostały opublikowane uchwały i komunikat 
Rady dotyczące wyborów i wszystkie dokumenty 
z tym związane. Zostaną one również przesłane na 
adresy poczty elektronicznej komisji. Jednak 
zgodnie z regulaminem dokumenty wyborcze 
muszą być dostarczone do Komisji Zakładowej w 
formie papierowej. 
 

Dokument KRASP „Strategia rozwoju 
szkolnictwa wyższego 2010-2020 – projekt 
środowiskowy”. Sprawę procedury 
przygotowania opinii o dokumencie KRASP 
omówił kol. J. Sobieszczański. Przesłaliśmy do 
Komisji Zakładowych apel o nadsyłanie uwag. 
Dotychczas dotarło do nas tylko kilkanaście opinii. 
Termin ich nadsyłania został przedłużony do 
połowy lutego. Są przygotowywane także inne 
strategie. Teraz najważniejsze jest opracowanie 
KRASP. Musimy się do niego ustosunkować i 
wyraźnie określić, co uważamy za rozwiązania 
wartościowe, a co jest dla nas niedopuszczalne. 
Pani Minister obiecywała, że w grudniu 
przedstawi gotowy projekt ustawy do konsultacji 
społecznych, ale dotychczas nie przedstawiła. 
Musimy nasze stanowisko przygotować jak 
najszybciej. Propozycję wstępną przygotowały 
kol. J. Wibig i M. Kotełko. Jest to ogólne 
odniesienie do dokumentu. Wskazane jest 
rozszerzenie naszej opinii. Kol. W. Pillich 
poinformował, że zapoznał się ze stanowiskiem 
KRASP i ma trochę istotnych zastrzeżeń. Kol. J. 
Sobieszczański zaapelował do uczestników 
zebrania o jak najszybsze przygotowanie uwag o 
dokumencie KRASP. 
Norma 50% z tytułu prawa autorskiego i praw 
pokrewnych. Kol. W. Pillich przedstawił 
informację na temat 50% kosztu uzyskania 
dochodu. Sprawa na Śląsku została skierowana do 
sądu, ale sąd stwierdził, że nie leży to w jego 
kompetencjach i że jest to wewnętrzna sprawa 
uczelni. Rozesłaliśmy do uczelni ankietę i 
uzyskaliśmy sporo informacji. Praktycznie na 
wszystkich uczelniach ta sprawa jest traktowana 
indywidualnie. Najważniejszy jest problem 
naliczania wynagrodzenia za urlop. Jest 
propozycja zwrócenia się w tej sprawie do 
niezależnego eksperta. Na koniec przedstawił 
krótko wyniki ankiety. 
Sprawy bieżące: 

• W ramach spraw zagranicznych kol. R. 
Mosakowski przedstawił informację na 
temat organizacji seminarium KSN – 
GEW. Termin seminarium został 
ostatecznie ustalony na 21 – 22.06.2010 r. 
Kol. J. Sobieszczański stwierdził, że 
musimy zgłosić nasze propozycje tematów 
referatów. Planowany jest wyjazd z naszej 
strony 10 osób. Podjęto dyskusję dotycząca 



tematyki referatów, ale nie przyjęto 
ostatecznych ustaleń. 

• Kol. K. Sobieszczański zaproponował 
rozszerzenie zespołu przygotowującego 
WZD z okazji 30-lecia „Solidarności” o 
kol. J. Kniecicką. 

• Kol. J. Sobieszczański zwrócił się do 
Sekretarza o przypomnienie kol. K. 
Andrzejewskiej o konieczności 
przygotowania ostatecznej wersji 
regulaminu KSN. 

Krzysztof Weiss 

*** 
 

Prezydium Rady KSN  
w dn. 6 marca 2010 r.    

Na posiedzeniu Prezydium omawiano niżej 
wymienione sprawy.    (Red.) 
Porządek obrad obejmował następujące punkty: 
1. Stan przygotowań do Zjazdu KSN i stan prac 

nad zmianą Regulaminu KSN. 
2. Usytuowanie KSN w strukturze Związku. 
3. O zakończonym procesie legislacyjnym 6 ustaw 

reformujących naukę oraz o strategii dla nauki i 
szkolnictwa wyższego. 

4. O sytuacji w placówkach naukowych. 
5. Rozliczenie działalności Funduszu 

Stypendialnego „Kresy”. 
6. Obchody rocznicowe „Solidarności” w KSN. 
7. Sprawy bieżące i informacje Przewodniczącego. 
8. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Informacje o końcowych pracach 
legislacyjnych domykających sześć ustaw 
reformuj ących naukę przedstawił Kazimierz 
Siciński, występujący w imieniu KSN na 
posiedzeniach Komisji Sejmowej Edukacji, Nauki 
i Młodzieży. W końcówce udało się jeszcze 
wywalczyć urlop 36-dniowy dla pracowników 
badawczo-technicznych. Nie udało się restytuować 
zapisu sprzed 4 lat o zwolnieniach podatkowych 
od umów cywilno-prawnych. Min. Kudrycka 
wydaje się sprzyjać temu rozwiązaniu, ale czy 
cokolwiek zrobi? - Nie wiadomo. Omówił także 
problem nowej kategoryzacji, która zostanie 
przeprowadzona wkrótce (stare-nowe zasady, 
reglamentacja, ile jednostek ma być w której 
kategorii). 

Wiceprzewodniczący KSN, Wojciech 
Pillich przedstawił ocenę obszernego dokumentu, 
opracowanego przez KRASP, pt. „Strategia 
Rozwoju Szkolnictwa Wyższego: 2010-2020”. 
(Numer Specjalny „Wiadomości KSN” 3-4(168-
169)A zawiera wyczerpujące oceny tego 
dokumentu opracowane przez KSN i przez prof. W. 
Kuźmicza z Politechniki Warszawskiej). 

 
O sytuacji w placówkach naukowych. 
Napływają niepokojące informacje z 

placówek naukowych. Bardziej szczegółowo 
omawiano następujące sygnały: 

- Instytut Paliw i Energii Odnawialnych – 
załoga zgodziła się na 20% redukcję 
wynagrodzeń mając na uwadze perspektywę 
wyjścia z trudnej sytuacji swojej firmy. 
Tymczasem nowy dyrektor rozpoznał, że 
sytuacja firmy jest znacznie gorsza, niż się 
wydawało. Od Ministerstwa nie dostał 
żadnych dodatkowych środków (od 
MNiSzW) na działalność statutową, a nawet 
Ministerstwo zażądało zwrotu środków 
wcześniej przyznanych. Załoga i dyrektor 
starają się uratować Instytut, lecz czy bez 
wsparcia będzie to realne? 

- Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Rafineryjnego S.A. w Płocku. W firmie 
powstała spółka pracownicza, która 
chciałaby zostać (współ)właścicielem, po 
sprywatyzowaniu. Niestety, członkowie 
spółki nie są specjalnie zamożni i nie stać 
ich na wyłożenie stosownej gotówki. 
Wiadomo, że jest to łakomy kąsek 
(wytwarzają tam m.in. benzynę lotniczą, na 
którą mają patent) i będzie wielu chętnych 
na przejęcie. Kazimierz Siciński zauważył: 
„państwu powinno raczej zależeć na 
posiadaniu tej firmy, ale raczej nie zależy”. 
Dyskusję w tej sprawie podsumował 
Przewodniczący KSN: „Z naszego punktu 
widzenia wydaje się, że umożliwienie 
spółce pracowniczej wejście w prawa 
właścicielskie tej jednostki badawczej 
byłoby korzystnym rozwiązaniem dla naszej 
gospodarki. Będziemy wspierać te działania 
kolegów z Płocka.” 



- Instytuty atomowe w Świerku otrzymały 
dotacje statutowe o 15-25% niższe, niż w 
latach ubiegłych, co wzbudziło gorące 
protesty. Jak to się ma do świetlanych 
planów rozwoju energetyki jądrowej w 
Polsce? Oburza to nawet humanistów (!). 
Koledzy z „Solidarności” tych instytutów 
zgłaszają nam (KSN) swoją gotowość do 
akcji protestacyjnych, ze strajkiem 
włącznie. Jest to dla nas wielka 
odpowiedzialność. Musimy przygotować 
pismo do minister Barbary Kudryckiej 
wyrażające naszą głęboką troskę i nasze 
wskazanie, że wielkim błędem jest 
tłumienie prac badawczych. Potrzebne jest 
stworzenie funduszu asekurującego, 
podtrzymującego placówki naukowe 
wartościowe dla naszej gospodarki. 
Powinniśmy także wyrazić zrozumienie 

oraz poparcie ewentualnych działań 
tamtejszej Komisji Zakładowej. Pismo, 
oczywiście, będzie przekazane do 
wiadomości Komisji Zakładowej 
informującej nas o istniejącej sytuacji. 
Prezydium zapoznało się także ze 

sprawozdaniem oraz z rozliczeniem działalności 
Funduszu Stypendialnego „Kresy”. Fundusz 
„Kresy” nie ma ostatnio innych wpływów, niż od 
jednego prywatnego sponsora. Wystarczy to na 
stypendium (400 PLN/mies.) dla jednej osoby, 
Polki z Ukrainy. Podjęto decyzję o przyjęciu 
sprawozdania i rozliczenia za rok 2009. 

W punkcie „sprawy bieżące” zapoznano się 
z informacją o wyrzuceniu z pracy założycielki 
związku „Solidarność” w uczelni państwowej w 
Gorzowie. Kol. W. Pillich rozpozna jakiego 
wsparcia możemy udzielić.  

Marek Gutowski 
***  

Stanowisko i Uchwała Rady KSN z 20.03.2010 r. 
Stanowisko Rady KSN w sprawie  

Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu oraz Ustawy o Ujawnianiu Informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów 
Warszawa, 20 marca 2010 r.  

Rada Krajowej Sekcji Nauki z dezaprobatą 
ocenia dokonane przez Sejm zmiany Ustawy o 
Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.  

Zastąpienie dotychczas wymaganej 
większości 3/5 głosów Sejmu RP zwyczajną 
większością głosów przy powoływaniu Prezesa 
Instytutu Pamięci wskazuje na niekorzystne 
dążenie do podporządkowania tej funkcji 
dominującej partii politycznej.  

Również zaskakująca jest zmiana zasad 
konstrukcji składu Rady IPN (w obecnej ustawie 
Kolegium IPN). Według nowej ustawy wybór 
kandydatów do Rady Instytutu Pamięci Narodowej 
powierza się radom jednostek organizacyjnych 
uczelni wyższych mających uprawnienia do 
nadawania stopnia naukowego doktora 
habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie 
historii, wskazanym radom naukowym instytutów 

Polskiej Akademii Nauk oraz Krajowej Radzie 
Sądownictwa i Krajowej Radzie Prokuratury.  

Nie można w tym momencie nie pamiętać, 
że część środowiska akademickiego i naukowego 
bardzo zdecydowanie przeciwdziałała lustracji, co 
miało znamiona ucieczki od prawdy. Ograniczenie 
kręgu uprawnionych do wyłaniania i do 
kandydowania do Rady Instytutu Pamięci 
Narodowej jest swoistym votum nieufności do 
reszty społeczeństwa. 

Wprowadzenie do Ustawy prawa utajnienia 
na 50 lat dokumentów dotyczących kogokolwiek z 
obywateli Rzeczypospolitej jest zaprzeczeniem 
wolności, demokracji i praw konstytucyjnych. 

Wobec przyjęcia ustawy przez Sejm 
apelujemy do Parlamentu o nie wprowadzanie 
zmian marginalizujących i upolityczniających rolę 
Instytutu Pamięci Narodowej. 

Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki 
NSZZ „Solidarność” 

/-/ Janusz Sobieszczański 
*** 



Uchwała Rady KSN w sprawie wniosku  
o przyznanie dr hab. Piotrowi Tusińskiemu nagrody I stopnia MNiSW 

Warszawa, 20 marca 2010 r. 
Rada Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” wnioskuje o przyznanie dr hab. Piotrowi 

Tusińskiemu nagrody I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe, za 
monografię „Postępowanie ustawodawcze w Sejmie i Senacie II Rzeczypospolitej 1919-1939”. 

Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki 
NSZZ „Solidarność” 

/-/ Janusz Sobieszczański 
***  

Sprawozdania Komisji KSN 
Przed zbliżającym się Walnym Zebraniem Delegatów Komisje KSN przedstawiły sprawozdania ze 

swojej działalności.            (Red.) 
Komisja ds. Legislacyjnych KSN 

Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” kadencja 2006/2010 roku 
Poznań, dnia 31 marca 2006 roku  

W powołanym okresie Komisja ds. 
Legislacyjnych Krajowej Sekcji Nauki NSZZ 
„Solidarność” (KSN) pracowała w następującym 
składzie: 
Krystyna Andrzejewska  przewodnicząca, 
Członkowie: 
Jarosław Mikołajewicz Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, 
Kazimierz Świrydowicz Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, 
Beata Zięba Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. 
Komisja w minionym okresie: 
• wydała w formie pisemnej ok. 15 opinii na 

prośbę Komisji Zakładowych należących do 
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „ Solidarność”, 

• wypowiadaliśmy się też w sprawie projektów 
aktów normatywnych dotyczących szkolnictwa 
wyższego, 

• przewodnicząca komisji uczestniczyła w 
negocjacjach organizowanych przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
poprawy wynagrodzeń dla pracowników 
uczelni państwowych oraz innych spraw 
pracowniczych, 

• przewodnicząca przygotowała projekt 
ponadzakładowego układu zbiorowego pracy i 
brała udział we wszystkich spotkaniach 
związanych z projektem, 

• przewodnicząca zorganizowała spotkanie w 
2007 roku (luty) z przedstawicielami Komisji 
Zakładowych NSZZ „Solidarność’ na którym 
zostały przedstawione i omówione: wydane 
akty normatywne do ustawy z dnia 27 lipca 
2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 
projekt Regulaminu pracy przygotowany przez 
Komisję ds. Legislacyjnych, 

• zostało udzielonych kilkadziesiąt porad 
osobom i Komisjom Zakładowym z zakresu 
prawa pracy, ubezpieczeń emerytalno-
rentowych, ochrony przedemerytalnej, 
zwolnień adiunktów nieposiadających stopnia 
naukowego doktora habilitowanego, 

• wspomagaliśmy Komisje Zakładowe w okresie 
tworzenia Statutów w Uczelniach, Kołobrzeg, 
wrzesień 2008 rok, 

• dnia 25-27 listopada 2005 roku w Wiśle 
przewodnicząca uczestniczyła w spotkaniu z 
przedstawicielami Komisji Zakładowych 
Uczelni na temat Prawa o szkolnictwie 
wyższym; podczas tego spotkania przedstawiła 
ona informację dotyczącą porównania ustawy z 
dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie 
wyższym z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku 
Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Komisja korzysta ze sprzętu, systemu informacji 
prawnej Lex i pomieszczenia Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” UAM udostępnionych przez 
władze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. Nie korzystamy z usług biura KSN.  

Przewodnicząca 
/-/ Krystyna Andrzejewska 

 



Komisja ds. Interwencji KSN  
(sprawozdanie za okres od lipca 2006 r. do marca 2010 r.) 

30.03.2010 r.  
 
 Komisja Interwencji KSN zgodnie z 
celami, dla realizacji których powstała, zajmuje się 
w szczególności: 
1. Udzielaniem pomocy w indywidualnych 

przypadkach naruszania prawa pracy przez 
pracodawców, poczynając od interwencji 
bezpośrednio u pracodawców aż do wniesienia 
spraw do sądów pracy i reprezentowania 
pracowników w tych sądach na podstawie art. 
465 kpc lub też wnoszenia pozwów w trybie 
art. 462 kpc, tzn. w imieniu własnym Związku, 
na rzecz określonych pracowników. 

2. Udzielaniem pomocy Komisjom Zakładowym 
w przypadku naruszania przez pracodawców 
prawa pracy, prawa związkowego, a także przy 
negocjowaniu regulaminów i układów 
zbiorowych pracy. 

3. Udzielaniem porad prawnych członkom 
Związku i Komisjom Zakładowym (osobiście, 
telefonicznie oraz drogą e-mail). 

4. Upowszechnianiem znajomości przepisów 
prawa pracy, w tym jego specyficznych 
rozwiązań w sektorze nauki i szkolnictwa 
wyższego także poprzez szkolenia i publikacje 
w „Wiadomościach KSN”. 

 W 2007 r. odbył się cykl spotkań 
szkoleniowych poświęcony przybliżeniu 
zagadnień i przepisów umożliwiających skuteczną 
działalność związkową, w tym interwencyjną na 
poziomie Komisji Zakładowych. W szkoleniu 
wzięło udział około 70 osób. 
 W mijającej kadencji na szczególną uwagę 
zasługuje sukces postępowania przed sądem pracy 
w sprawie z powództwa członka Prezydium Rady 
KSN o przywrócenie do pracy (2006 r.). 
Pracownik wrócił do pracy i otrzymał należne 
wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez 
pracy. 
 W dalszym ciągu toczyły się sprawy 
członków Związku przed sądami pracy m. in.: w 
sprawie z powództwa pracowników ORGMASZ-u 
przeciwko pracodawcy, z powództwa KSN 
przeciwko SGGW w Warszawie o zapłatę 
wynagrodzeń, z powództwa członka Prezydium 

Rady KSN przeciwko byłemu pracodawcy, z 
powództwa Organizacji Zakładowej INS w 
Puławach na rzecz członków Związku. 
 Sprawy pracowników ORGMASZ-u, 
prowadzone pod patronatem KSN trwają w 
dalszym ciągu (od 2002 r.). W 2008 r. sprawy te 
zostały doprowadzone do etapu postępowania 
egzekucyjnego. Komornik wyegzekwował już na 
rzecz każdego z nich ok. 80% należnych im 
zaległych wynagrodzeń. Z dniem 1 września 2008 
r. po ponad 6 latach postępowania sądowego 
pracownicy zgodnie z prawomocnym wyrokiem z 
27 kwietnia 2005 r. powrócili do pracy. Przebieg 
procesu – skandaliczny pod względem zachowania 
pozwanego pracodawcy – doprowadził do 
odwołania ze stanowiska trzech kolejnych 
dyrektorów ORGMASZ-u.  

Obecnie, po ostatniej zmianie na 
stanowisku kierownika ORGMASZ-u, wszystko 
wskazuje na to, że wreszcie sprawy te zostaną 
ostatecznie sfinalizowane. Nowe kierownictwo 
uznaje bowiem słuszne roszczenia pracowników i 
sukcesywnie zawierane są w tym przedmiocie 
ugody. 
 W prace Komisji Interwencji w bieżącej 
kadencji najaktywniej i z bardzo dobrymi efektami 
włączyła się kol. Maria Wesołowska (członek KI) 
przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność” przy 
SGGW w Warszawie. Kol. Maria Wesołowska 
reprezentowała Związek nie tylko wobec 
pracodawcy, lecz także przed sądami pracy, 
występując w imieniu Organizacji Zakładowej na 
rzecz Koleżanek – członkiń Związku (sprawy 
zakończyły się sukcesem).  
 
 Na bieżąco przewodnicząca Komisji 
konsultuje i opiniuje szereg spraw: 
pracowniczych, w tym także udziela 
indywidualnych porad, dotyczących procesu 
legislacji i stosowania prawa, w tym także 
przepisów wewnątrzzwiązkowych. Sprawy te są 
zgłaszane do KSN lub bezpośrednio do 
przewodniczącej Komisji – telefonicznie lub za 
pomocą skrzynki e-mail. 

Alicja Paplińska 
*** 



 
Rada Funduszu „KRESY” 

od września 2009 r. do 28 lutego 2010 r. 
 
Rada Funduszu „Kresy” pracowała w składzie:  
Irena Gronowska, Wojciech Fabianowski, Janusz 
Sobieszczański, Barbara Jakubowska. 
 

1. W okresie sprawozdawczym odbyło się 
jedno zebranie, na którym 
przedyskutowano plan pracy – sposoby 
zdobywania środków przeznaczonych na 
pomoc młodzieży z Kresów, 
przygotowanie informacji na stronie 
internetowej na temat Funduszu „Kresy”.  

2. Wpłynęło podanie o pomoc finansową 
studentki Tatiany Jurczenko z Ukrainy, 

posiadającej Kartę Polaka. Podanie zostało 
zaakceptowane przez Radę Funduszu 
„Kresy”, przyznana została regularna 
pomoc finansowa wysokości 400 zł, 
począwszy od lutego 2010. Tatiana 
Jurczenko rozpoczęła studia internetowe 
OKNO Politechniki Warszawskiej. 

3. Pozyskano sponsora Funduszu „Kresy” – 
pani Helena Prus ze Świdnika, prowadząca 
firmę tłumaczeń technicznych. Wpłynęły 
pierwsze wpłaty, zapowiedziane są 
następne. 

 
Za Radę Funduszu „Kresy” 

Irena Gronowska 
*** 

 
 

Rozmowy KSN w Egipcie  
o współpracy ze związkami zawodowymi uczelni egipskich 

 
Na zaproszenie egipskiego związku 

zawodowego General Trade Union of Education 
and Scientific Research (GTUESR) delegacja KSN 
w lutym br. złożyła kilkudniową wizytę w Egipcie. 
W delegacji uczestniczyli: Janusz Sobieszczański, 
Barbara Jakubowska, Ryszard Mosakowski, 
Marek Gutowski, Bogusław Linde i Tadeusz 
Szymański. 

Głównym celem wizyty było omówienie 
perspektyw współpracy między naszymi 
Związkami. W szczególności omawiano 
propozycję inicjowania współdziałania między 
uczelniami egipskimi i polskimi. O takich 
możliwościach rozmawiano na Uniwersytecie 
Pracowniczego w Kairze podczas spotkania z 
rektorem, prof. A. A. Fattahem i kierownictwem 
tej Uczelni oraz prezydentem El Sayed Abu El 
Magud Hamzą i kierownictwem egipskiego 
związku GTUESR.  

Być może inicjowanie współdziałania 
pomiędzy uczelniami wybiega poza typowe 
zadania związku zawodowego, lecz jesteśmy 
przekonani, że jest to działanie pozytywne, leżące 

w interesie Polski i Egiptu. Ma też wymiar szerszy 
- budowania rozległej przestrzeni szkolnictwa 
wyższego. 

O celowości wzmocnienia współpracy 
pomiędzy uczelniami polskimi i egipskimi 
rozmawialiśmy także podczas spotkania z 
ambasadorem RP w Egipcie, panem Piotrem 
Puchtą. Wkład polskich archeologów w badania 
naukowe ma tu ugruntowaną pozycję, lecz 
możliwości współdziałania są znacznie szersze. 

Mieliśmy także możliwość poznania 
związkowego ośrodka szkoleniowego w 
Aleksandrii. 

Odbiegnę od spraw związkowych i 
podzielę się kilkoma zwyczajnymi uwagami z 
podróży. Gdy wylatywaliśmy z Warszawy w 
Polsce była zima. Tam, w Kairze temperatura 
dochodziła do 30oC. Kair, pod względem liczby 
ludności, to jedno z największych miast świata. 
Nikt tu dokładnie nie wie, ilu ludzi mieszka w 
Kairze. Ocenia się, że około 40 milionów. No i 
nieprzerwana rzeka meandrujących samochodów, 
przez którą przenikają piesi. Od czasu do czasu, 



orientalny charakter tej rzeki wzmacniają arby 
ciągnione przez osiołka. Zdarza się, że osiołki 
truchtają dzielnie pod prąd strumienia 
samochodów. Przewodniki turystyczne informują, 
że tu nie obowiązują żadne zasady ruchu 
drogowego. Tak to chyba nie jest. Przypuszczam, 

że tu obowiązuje jedna zasada – nie wolno 
najechać. Można więc dość odważnie zmieniać 
pasy ruchu. Oczywiście, będąc w Egipcie, nie 
mogliśmy nie odwiedzić piramid. Pokłoniliśmy się 
piramidom i Sfinksowi. Coś mi się wydaje, że 
miasto powoli zaczyna oskrzydlać piramidy. 

 
Janusz Sobieszczański 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spotkanie w Uniwersytecie Pracowniczym. Pierwszy z lewej, prezydent GTUESR El Sayed Hamza,  
trzeci od prawej – rektor, prof. A. A. Fattah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spotkanie z ambasadorem RP w Egipcie, panem  Piotrem Puchtą, trzeci od lewej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Egipskiej prof. dr Abdel Rahman Ali Saad  
wręcza emblemat Towarzystwa dla KSN Przewodniczącemu KSN NSZZ „Solidarność” 

 
*** 



 
Podziękowanie dla KSN 

 
NSZZ „ Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego 

Katowice, 18.03.2010 r. 
 

Uchwała Nr 6 ZZD NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego 
z dnia 18 marca 2010 r. 

 
 Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego wyraża podziękowanie 
Krajowej Sekcji Nauki, a szczególnie przewodniczącemu Januszowi Sobieszczańskiemu, 
wiceprzewodniczącemu Wojciechowi Pillichowi oraz przewodniczącemu Regionalnej Sekcji Nauki 
Kazimierzowi Sicińskiemu za wieloletnie i ofiarne działanie na rzecz środowiska akademickiego oraz 
wysiłek włożony w opiniowanie ustaw i tworzenie projektów uwzględniających oczekiwania pracowników 
uczelni. 

Łączę wyrazy szacunku 
 

Przewodnicząca  
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 

Uniwersytetu Śląskiego 
mgr Ewa Żurawska 

*** 
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                       W Katyńskim lesie 

puste krzesła krzyczą 
i krzyk ich niemy 
całą Polskę rani. 
Panie Prezydencie 
Twój Naród w bólu 
Głosuje zniczami…. 

                                 Tomasz Wasilczuk 
 

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” pogrąża się w żałobie wraz z całą Polską,  
po największej tragedii jaka dotknęła nasz kraj po II wojnie światowej. 

W katastrofie lotniczej na ziemi katyńskiej 10.04.2010 r. zginął  
Prezydent Rzeczypospolitej Polski wraz z Małżonką 

i towarzyszącymi Mu Przedstawicielami Władz Państwowych, Sił Zbrojnych, 
Duchowieństwa, Rodzin Katyńskich. 

Składamy hołd Prezydentowi Rzeczypospolitej Polski  
Ś†P 

Profesorowi dr hab. Lechowi Aleksandrowi Kaczyńskiemu 
za trud i męstwo w walce o polską rację stanu,  za godne reprezentowanie Polski. 

Łączymy się w cierpieniu i modlitwie z Rodziną Pana Prezydenta. 
Przewodniczący KSN NSZZ „S” -Janusz Sobieszczański  

 

W 70. rocznicę mordu katyńskiego w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10.04.2010 r. zginęli 
Ś†P 

Najlepsi Przedstawiciele Narodu Polskiego 
Dziękujemy wszystkim Ofiarom: Reprezentantom Władz Państwowych, Sił Zbrojnych, 

Duchowieństwa, Rodzin Katyńskich, Załodze samolotu za Ich trud i odważną pracę na rzecz Polski. 
Łączymy się w modlitwie z rodzinami Ofiar i składamy Im wyrazy serdecznego współczucia. 

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” 
 

Z wielkim żalem żegnamy 
Ś†P 

Ryszarda Kaczorowskiego 
ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, 
męczennika sowieckich łagrów, żołnierza armii generała Andersa. 
Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy serdecznego współczucia.  

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” 



 

Wyrażamy podziękowanie 
Ś†P 

Profesorowi dr hab. Januszowi Kurtyce 
poległemu w katastrofie lotniczej na ziemi katyńskiej 10.04.2010 r. 

za nieoceniony wkład w przywracanie pamięci historycznej Polakom. 
Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy serdecznego współczucia. 

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” 

 
 

Wyrażamy podziękowanie 
Ś†P 

Annie Walentynowicz 
poległej w katastrofie lotniczej na ziemi katyńskiej 10.04.2010 r. 

za niewymierny wkład w powstanie „Solidarności” oraz nieustającą walkę  
w obronie godności człowieka i sprawiedliwości społecznej. 
Rodzinie Pani Ani składamy wyrazy serdecznego współczucia 

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” 

 
 

Z głębokim żalem żegnamy Naszą Koleżankę 
Ś†P 

Teresę Walewską-Przyjałkowską 
Nauczyciela Akademickiego Politechniki Warszawskiej 

Prezesa Fundacji „Golgota Wschodu”, bez reszty oddaną prawdzie o Katyniu.  
WYRAZY WSPÓŁCZUCIA I SOLIDARNOŚCI RODZINIE I BLISKIM  

składa Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” 

 
 

W dniu 10 kwietnia 2010 roku nad Lasem Smoleńskim w Rosji 
zginął w służbie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej 

Ś†P 
Ksiądz profesor RYSZARD RUMIANEK  

Rektor - Budowniczy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
wybitny uczony, teolog, biblista, przyjaciel ks. Popiełuszki i „Solidarności”. 

Składamy na ręce rodziny wyrazy głębokiego żalu, smutku i niewypowiedzianej straty 
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” UKSW    
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