związek

TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ

Michał Ossowski: – Panie Przewodniczący, ostatni raz
widzieliśmy się w Zakopanem podczas uroczystości
wręczania nagrody Człowieka Roku 2019 „Tygodnika
Solidarność” Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie.
Jak Pan ocenia to wydarzenie?
Piotr Duda: – W pierwszej kolejności chcę powiedzieć,
że było to bardzo ważne wydarzenie dla „Tygodnika
Solidarność” oraz Solidarności. Pierwszy raz w historii urzędujący Prezydent otrzymał i przyjął to ważne
wyróżnienie. W pamięci zachowam na zawsze wyjątkowe wzruszenie Pana Prezydenta w chwili wręczania
statuetki Człowieka Roku „Tygodnika Solidarność”.
Wszyscy wiemy, że tak jak zostało to powiedziane w laudacji – nagroda ta trafiła we właściwe ręce, do Prezydenta przyjaznego pracownikom, do przyjaciela Solidarności. A trochę mniej poważnie chcę powiedzieć, że
w kategoriach prawdziwego cudu postrzegam fakt, iż
akurat w chwili realizacji naszego wydarzenia pierwszy
raz od wielu dni przestał w Zakopanem padać deszcz
i wszystko się udało, jak planowaliśmy.

Stawiamy
sobie
ambitne cele
Michał Ossowski, redaktor naczelny
„Tygodnika Solidarność”, w rozmowie
z Piotrem Dudą, przewodniczącym
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,
i Krzysztofem Nowickim, prezesem spółki
DOMS, podsumowuje Galę Człowieka Roku
„Tygodnika Solidarność” i pyta o szczegóły
działalności spółki DOMS.
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Piotr Duda, przewodniczący
KK NSZZ Solidarność

M.O.: – Z ogromną przyjemnością przyjąłem fakt,
że dla Pana Prezydenta ta nagroda była tak ważna, że podkreślał to nie tylko swoimi słowami, ale
nade wszystko nieskrywanymi emocjami. Dla mnie
to wydarzenie, skutecznie zrealizowane w takich
okolicznościach, z taką historią, bo przecież przekładane w czasie, organizowane w dobie obostrzeń
koronawirusowych to przeżycie, jakie będzie mi długo towarzyszyło. Czy i Panu Prezesowi Krzysztofowi
Nowickiemu udzieliły się te emocje?
Krzysztof Nowicki: – Na wstępie chciałbym wyrazić
ogromne podziękowanie za zaufanie, jakim Panowie
obdarzyliście DOMS i postanowiliście, że będziemy
to wydarzenie realizować w Zakopanem. Dziś z perspektywy czasu dziękuję za wyrozumiałość okazaną podczas
podejmowania decyzji o organizacji imprezy w formie
plenerowej. Było to dla mnie i wszystkich współpracowników ogromne przeżycie, które pozostawiło wielkie
doświadczenie i niezapomniane wrażenia. Mam nadzieję, że przekonaliśmy Panów do naszych zdolności organizacyjnych i pozostaniecie z nami w przyszłości w tego
typu wydarzeniach.
M.O.: – Panowie, jeszcze raz dziękuję za spotkanie
z 26 czerwca br., ale porozmawiajmy chwilę o DOMS.
Panie Przewodniczący, to spółka należąca do NSZZ
„Solidarność”. Jakie cele Pan stawia przed tym podmiotem?
P.D.: – Spółka powstała półtora roku temu z wydzielenia części majątku FWP [Fundusz Wczasów Pracowni-
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czych]. Oczekiwaliśmy wówczas, iż podobnie jak DEKOM będzie realizowała zarówno cele wsparcia działań
organizacyjnych Związku, ale także będzie zapleczem
dla naszego funkcjonowania gospodarczego. Dziś już
wiemy, że 2019 r. przynajmniej w swoim ostatnim kwartale był okresem przygotowania się spółki do normalnej
działalności. To było zresztą widać po wynikach DOMS
w pierwszych miesiącach 2020 r. Niestety w znacznym stopniu sytuacja się skomplikowała w związku
z COVID-19, ale już dziś wiem, że druga połowa roku
to szansa na stabilizację działalności i powrót do poważnych decyzji inwestycyjnych.
K.N.: –Stawiamy sobie ambitne cele i wiemy, że nie
za słowa, a za realne działania będziemy rozliczani.
Trzeba podkreślić, że faktycznie prowadzenie działalności w chwili, gdy wszystkie ośrodki z dnia na dzień
zostały zamknięte, ale i później, gdy nie było zaufania
społecznego do hotelarstwa czy też gastronomii, nie
należało do najłatwiejszych. Dziś odbudowujemy relacje
z naszymi gośćmi, poszukujemy nowych przestrzeni
aktywności. Jesteśmy w przededniu ogromnej akcji
przekazania każdemu członkowi NSZZ „Solidarność”
oraz osobom zapisującym się do Związku bonów umożliwiających skorzystanie z usług w naszych obiektach. To akcja, której łączną wartość bonów szacujemy
na 140 000 000 zł, a chcielibyśmy ich móc wydać jeszcze
więcej. DOMS to Akademia Zdrowia w Jarnołtówku, zrewitalizowany od 1 sierpnia 2020 r. pałac w Spale, kuchnia Rzemiosło Smaku w Zakopanem. DOMS to miejsce,
w którym będzie można słuchać muzyki w Klubie H 20,
organizować imprezy okolicznościowe, odnaleźć często
poszukiwaną ciszę
i spokój.
M.O.: – Czy wpisuje
się to w aktywność pozyskiwania partnerów gospodarczych dla
wsparcia członków Związku?
P.D.: – Tak. Związek to nie tylko
wspólnota ludzi
pracy poszukujących platformy
aktywności na niwie ochrony miejsc pracy. To największa organizacja
społeczna w Polsce, której działania doprowadzą do poprawy zdrowia, wsparcia polskiej gospodarki, kontynuowania aktywnego życia obywatelskiego w oparciu
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Krzysztof Nowicki,
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o system wartości Solidarności. Jesteśmy #Solidarni
to nie hasło, to rzeczywistość. Jako Komisja Krajowa
podjęliśmy decyzję, że we wszystkich obiektach DOMS
członek Związku posługujący się naszą elektroniczną legitymacją może skorzystać z 10 procent zniżki na usługi
świadczone przez DOMS. W sytuacji, gdy nasze rodziny
potrzebują
wsparcia,
członkowie
Związku
je otrzymują
od organizacji.
To jest
solidarność
czynów.
K.N.: –
Panie
Przewodniczący, Szefie, jesteśmy gotowi. Zapraszamy
wszystkich do nas od 1 sierpnia 2020 r. przez cały najbliższy rok. Nasze strony internetowe są dla Państwa źródłem wiedzy o szczegółach projektu.

