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Najlepsze życzenia 
              z okazji Świąt Bożego Narodzenia
            dla członków i sympatyków

składają w imieniu 
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

Nasi delegacji na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w towarzystwie przewodniczącego Komisji Krajowej, od lewej: Andrzej Filipczyk, Roman Jakim, 
Marian Kokoszka, Piotr Duda, Marek Uberman, Paweł Szpunar, Adam Binduga. Obrady odbyły się 24-25 listopada 2016 r. w Orlen Arenie w Płocku

Najbardziej wyczekiwanymi gość-
mi KZD byli głowa państwa i szefowa 
rządu wraz ze swoimi  ministrami, 
którzy przedstawili delegatom realiza-
cję „Umowy programowej” i deklaracji 
wyborczych PiS. 

– Zobowiązania podjęte podczas 
kampanii wyborczej wobec „Solidar-
ności” będą sukcesywnie realizowane; 
przykładem jest uchwalona przez Sejm 
ustawa obniżająca wiek emerytalny – 

powiedział Prezydent RP. 
Andrzej Duda wręczył również naj-

bardziej zasłużonym członkom „So-
lidarności” odznaczenia państwowe: 
Złote Krzyże Zasługi oraz Krzyże Ka-
walerskie Orderu Odrodzenia Polski. 

Przewodniczący NSZZ „Solidar-
ność” odniósł się do sprawy przywró-
cenia wieku emerytalnego. Podkreślił, 
że związek nie ustąpi w walce o branie 
pod uwagę stażu pracy. Nawiazując do 

programu „Rodzina 500 plus” powie-
dział, że będzie zabiegał, aby wsparcie 
otrzymywały rodziny już od pierw-
szego dziecka. Wprowadzenie górnej 
granicy dochodów jest również prio-
rytetem związku.

Odnosząc się do pracy Komisji  Eu-
ropejskiej przewodniczacy przypo-
mniał, że „Solidarność” zaskarżyła do 
niej rząd PO-PSL za łamanie prawa 
europejskiego dotyczącego umów na 

czas określony. Podkreślił, że na reak-
cję związek czekał aż trzy lata.

- Gdzie byłaś wtedy Komisji Europej-
ska? Gdzie byłaś Komisjo Wenecka, kie-
dy łamano prawo wspólnotowe, kiedy 
łamano kolejne dyrektywy europejskie? 
– pytał Piotr Duda.

W wyborach uzupełniających na 
członka Komisji Krajowej wybrany 
został Paweł Szpunar. 

Gratulujemy.
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- Szczytem hipokryzji są ataki PO  
i PSL, dotyczące wysokości przy-
szłych emerytur. Rzeczywiście te 
emerytury będą dramatycznie niskie. 
Przed tym Solidarność ostrzegała od 
kilkunastu lat. 

Głodowe emerytury to oczywisty 
skutek liberalnej polityki w okresie 
transformacji, a zwłaszcza polityki 
niskich wynagrodzeń prowadzonej 
przez 8 lat rządów koalicji PO-PSL: 
upowszechniania umów śmieciowych 
i utrzymania pomimo protestów Pań-
stwowej Inspekcji Pracy stanu praw-
nego, w którym praca na czarno była 

Sejm przegłosował obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat
dla kobiet i 65 dla mężczyzn

Mój 13 grudnia 1981 r.

- Rząd Prawa i Spra-
wiedliwości pokazał 
że można w sposób 
konstruktywny, prowa-
dząc dialog społeczny 
rozwiązywać problemy 
pracownicze. I pokazał 
że szanuje demokra-
tyczne rozwiązania. A tym demo-
kratycznym rozwiązaniem jest to, że 
dał prawo do przechodzenia na eme-
ryturę - kobietom w wieku 60 i męż-
czyznom w wieku 65 lat. Pracownicy 
mogą z tego rozwiązania skorzystać, 
ale nie muszą. W końcu pracownicy 
mamją prawo wyboru. I bardzo się  
z tego cieszymy, bo jest to zupełne prze-
ciwieństwo tego co uchwaliła koali-
cja PO-PSL, nakazując pracować do  
67 roku życia, pomimo sprzeciwu 
większości społeczneństwa. I wtedy nie 
było łamania demokracji? 

To jest półmetek naszych działań, 
bo zrealizowana została tylko część 
postulatu, który składała „Solidar-

ność”. Drugą jego częścią ma 
być możliwość przechodzenia 
na emeryturę po osiągnięciu 
odpowiedniego stażu pra-
cy, oczywiście składkowego 
- kobiety po 35 latach, męż-
czyźni po 40 latach okresu 
składkowego. To nie zostało 

zrealizowane, ale my o tym pamięta-
my. Dzisiaj jeszcze nie wiemy kiedy, ale 
jesteśmy przekonani, że ten postulat 
również zostanie załatwiony w dalszej 
kolejności. 

Z całą pewnością możemy powie-
dzieć, że przegłosowanie przez sejm 
obniżenia wieku emerytalnego jest 
wielkim zwycięstwem społeczeństwa 
obywatelskiego.

Zwycięstwa, do którego poprowadził 
NSZZ „Solidarność”.

Roman Jakim
przewodniczący ZR 

Rozmowa na stronie internetowej 
ZR w zakładce RADIO

praktycznie legalna - inspektorzy PIP 
nazywali to   syndromem pierwszej 
dniówki.  PO otwarcie głosiła, że roz-
wój Polski ma się opierać na polityce 
niskich kosztów pracy. Tym zachę-
cano obcy kapitał do inwestowania  
w Polsce. Niskie płace, powszechność 
umów śmieciowych i utrzymanie sta-
nu prawnego przyzwalającego na pra-
cę na czarno powodowały, że składki 
pracowników odprowadzane do ZUS 
były niewielkie.

Janusz Śniadek, poseł PiS 
(przewodniczący KK „S” 2002-2010)

Okupacja bram Sejmu RP, 11.05.2012

- W nocy 13 grud-
nia 1981 r. nie spa-
liśmy, ponieważ by-
liśmy u znajomych 
i do domu wrócili-
śmy o 4 nad ranem. 
Widzieliśmy co się 
dzieje na ulicach, 
że jest pełno milicji, 

wojska, radiowozów i czołgów. Ale nie wie-
dzieliśmy co się stało. Pod domem zastali-
śmy ślady kół. Za chwilę przyjechali do nas 
koledzy męża i powiedzieli co się stało, że 
zarząd regionu rozbity, Staszek Alot i inni 
aresztowani. Mąż z kolegami wyjechali, a ja 
już nie spałam.

Byłam zaskoczona i bałam się, bo nie 
wiedziałam co się dalej stanie... Wieczorem 
17 zomowców zrobiło rewizję w domu szu-
kając męża. ZOMO szukało męża. Wśród 
nich potężne chłopisko, które zachowywało 
się skandalicznie, przewracał wszystko, szu-
kając Józka, krzyczał „co żeście narobili!”, 
a ja bałam się odezwać, bo byłam sama  
z dziećmi. Kolejna noc nieprzespana, prze-
płakana i wymodlona. Najgorzej było  
z młodszą córką, która chodziła do pierwszej 
klasy i bała się po feriach wrócić do szkoły. 
Płakała i była przerażona, że milicja ją za-
bierze. Musiałam ją zaprowadzić do szkoły  
i pokazać, że nie ma tam żadnych zomow-
ców. Takie wrażenie pozostawili po wizycie 
w naszym domu. Mniej więcej po trzech 
latach ten sam człowiek zatrudniony został  
w Zakładach Energetycznych, gdzie praco-
wałam. Od razu go poznałam i ostrzegła 
kolegów przed nim, mówiąc z kim pracują.

Najgorsze były pierwsze dni stanu wojen-
nego, bo rodziny internowanych jeszcze się 
nie znały. Nie wiedziałam kto został areszto-
wany i do kogo mogę pójść. Dopiero wigilia 
pod więzieniem w Załężu była pierwszym 

spotkaniem z rodzinami. Każda z nas coś 
przyniosła do jedzenia, opłatki, obrazki… 
Widzenie dostało zaledwie 3 osoby, ale do-
wiedzieliśmy się wieczorem, że następnego 
dnia będziemy mogły spotkać się z mężami. 
Wtedy spotkałam się z Haliną Alot i tak za-
częła się nasza przyjaźń. Zresztą od tamtej 
pory żony internowanych zaczęły się na bie-
żąco spotykać. Dowiadywałyśmy się jedna 
od drugiej, pomagałyśmy sobie, podtrzymy-
wałyśmy na duchu. I wtedy zawiązała się 
jedna wielka rodzina. Nawet esbek, który 
mnie przesłuchiwał bodajże 1984 mówił 
„przecież wiem, że się spotykacie”. Odpowie-
działam mu, że jesteśmy teraz jedną wielką 
rodziną i to wyjście nas do tego zmusili.

Pamiętam, że na któreś widzenie do Załę-
ża przyjechała też pani z dziećmi z Wrocła-
wia. Jedno malutkie, półroczne, drugie 4 czy 
5 lat. Gdy wyszliśmy z więzienia zapytałam 
ją kiedy ma powrotny pociąg? Okazało się, 
że aż pod wieczór. Zaprosiłam ją do siebie, 
przecież nie mogła z tymi dzieciakami mar-
znąć na dworcu. Myślę, że każdy na moim 
miejscu zrobiłby to samo. 

W okresie stanu wojennego ciężko się 
pracowało, bo zakład otoczony był woj-
skiem, nie można było wchodzić i wycho-
dzić bez przepustki, trudno było się spoty-
kać. Ale ludzie byli wspaniali, dodawali mi 
otuchy. Dopytywali się jak tam mąż, prosili 
żeby go pozdrowić. Nawet był taki moment, 
gdy przychodzę do zakładu, a tam czeka na 
mnie pani Aldona z 1 kg cukru i prosi żeby 
włożyć go do paczki na Załęże. Nie chcia-
łam go przyjąć, bo doskonale wiedziałam, 
że musiało to być z jej strony ogromne wy-
rzeczenie (sama z dziećmi, z niską pensją). 
Ale uparła się, że chce się dołożyć do tej 
paczki. To było takie wzruszające. 

Ewa Konkel

- W sobotę, 12 grudnia pełniłam dyżur 
w siedzibie MKR. Zatrzymałam się tam 
do późnych godzin, bo wtedy była pacyfi-
kacja strajku Wyższej Szkoły Pożarnictwa 
w Warszawie. Teleks pracował na okrągło, 
a ja śledziłam komunikaty napływające 
z Warszawy. Do domu wróciłam późno 
około 22:00 i wzięłam się za sprzątanie. 
O północy przestał nadawać telewizor, ja-
koś mnie to nie zaniepokoiło. Położyłam 
się spać. Rano około godziny 8:00 budzi 
mnie sąsiadka i mówi „ty spokojnie śpisz 
a tu wojna”. Wtedy włączyłam telewizor 
i dowiedziałam od smutnego generała co 
się dzieje. Pierwsze wrażenie - strach. Póź-
niej co się dzieje z naszymi. Ubrałam się  
i poszłam do kościoła Bernardynów w na-
dziei, że spotkam tam kogoś z naszych. Bo 
zazwyczaj my Polacy gdy jest jakieś zagro-
żenie spotykamy się w kościołach. Nikogo w 
tym dniu nie spotkałam. Odwiedziły mnie 
zatroskane koleżanki, bo bały się, że mnie 
już zgarnęli. Na sczęście nikt po mnie nie 
przyszedł. Następnego dnia rano, idąc do 
pracy do MZBM-u przeszłam koło siedzi-
by MKR i zobaczyłam mnóstwo mundu-
rowych. Nawet się nie zatrzymywałam. Po 
pracy wróciłam do domu i szukałam kon-
taktów. Najłatwiej było mi złapać kontakt 
ze Zbyszkiem Sieczkosiem, bo pracowaliśmy 
razem. Postanowiliśmy, że każde z nas bę-
dzie robiło to co najlepiej potrafi. Udziela-
łam porad prawnych ludziom podesłanym 
przez Zbyszka. W międzyczasie otrzyma-
łam wypowiedzenie z PKS, gdzie praco-
wałam na pół etatu, z zakazem wstępu na 
teren zakładu jako nieprzydatna do służby 
wojskowej w zmilitaryzowanym zakładzie 
pracy. Nie przyznałam się rodzinie, wycho-
dziłam jak zawsze do pracy, albo do MZBM 
lub „plątałam” się po mieście. Później jak 

nawiązałam kontak-
ty było mi już łatwiej.

Pamiętam, że ktoś 
powiesił w MZBM 
w bardzo szybkim 
czasie afisz szkalują-
cy Grzegorza Palkę, 
naszego działacza 
z Łodzi. Nie wiem 
skąd wzięłam w sobie tyle odwagi, by ten 
plakat zerwać, schować do cholewek bu-
tów i wynieść z zakładu. Ze związkow-
cami z zakładu i udało nam się zebrać 
troszkę  pieniędzy dla rodzin internowa-
nych, które przekazałam do Bernardynów. 
Potem zaczęłam tam stale pełnić dyżury 
w Komitecie Pomocy Internowanym, 
Aresztowanym, Skazanym, Pozbawionym 
Pracy oraz ich Rodzinom. Wtedy już ła-
twiej było mi nawiązywać kontakty. Stan 
wojenny spotęgował u mnie postawę an-
tykomunisty. Nie w sensie walki „zamiast 
liści - komuniści”, tylko że trzeba sobie po-
magać. Trzeba informować ludzi, mówić 
o zagrożeniach, tłumaczyć i uświadamiać 
ich dlaczego naszych ludzi w ten sposób 
potraktowano.

Z rozbawieniem wspominam moje 
przesłuchanie. Ubek wpytywał mnie  
o działalność, o nazwiska ludzi z MKR, 
których szczerze mówiąc nie wszystkich 
pamiętałam. Więc upierałam się, że ich 
nie znam, co go niezmiernie dziwiło.  
W trakcie przesłuchania przyznał się nie-
opatrznie, że również jest prawnikiem, co 
było miodem na moje serce. Rozgorzała 
między nami dyskusja o aspekty prawne, 
zrobiło sie nerwowo, a po 3 godzinach po 
prostu mnie wypuścił, co dla mnie było zu-
pełnym zaskoczeniem.

Elżbieta Markowicz
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W 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego - 13 grudnia br. (wtorek) o godz. 18.00 w Kościele Farnym 
w Rzeszowie odprawiona zostanie Msza św. w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego.

Po mszy złożenie kwiatów pod Krzyżem Misyjnym oraz zapalenie zniczy (prosimy wziąć ze sobą). Organizacje „S” prosimy o wystawienie pocztów sztandarowych.
Wcześniej, o godz. 15.00 spotkamy się na uroczystościach w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.

Instytut Pamięci Narodowej zachęca do upamiętnienia ofiar stanu wojennego poprzez zapalenie 
13 grudnia o 19.30 symbolicznej świecy w oknach domów. 

Kampania społeczna „Zapal Światło Wolności” nawiązuje do gestu solidarności wobec Polaków żyjących w stanie wojennym, jaki wykonali w Wigilię Bożego Narodzenia 
1981 roku mieszkańcy wolnego świata. Na znak jedności z rodakami świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie zapalił także Jan Paweł II.

W ponad tysiącletniej historii Pol-
ski wiele było wydarzeń tragicznych, 
których negatywne skutki odczuwa-
ne były przez długie lata, a pamięć 
o nich przetrwała po dzień dzisiej-
szy. Do takich tragicznych wydarzeń 
należy wprowadzenie przed 35 laty 
przez władze PRL (w nocy z 12 na  
13 grudnia 1981 roku) stanu wojenne-
go, który choć oficjalnie trwał kilkana-
ście miesięcy (31 stycznia 1982 r. został 
zawieszony, a 22 lipca 1983 r. zniesio-
ny), faktycznie zakończył się dopiero 
4 czerwca 1989 roku, a jego fatalne 
skutki odczuwane są do chwili obec-
nej. O tym, jakim dramatycznym wy-
darzeniem było dla Polaków wprowa-
dzenie stanu wojennego i wynikające  
z tego tragedie wielu osób świad-
czy najlepiej napisana w pierw-
szych dniach stanu wojennego przez  
ks. Karola Dąbrowskiego i śpiewana 
wówczas powszechnie w kościołach  
i podczas nielegalnych spotkań pieśń 
„Ojczyzno ma”: zaczynająca się od 
słów:
Przez kraj przeszedł okrzyk grobowy,
Kiedy kat podniósł znów krwawą dłoń.
Pozostały sieroty i wdowy,
Ojców, mężów nastąpił zgon…

Po zakończeniu II wojny światowej, 
w wyniku układów z Jałty i Poczdamu, 
Polska znalazła się w bloku sowiec-
kim, a rządy w kraju objęli z nadania 
Moskwy polscy komuniści, będący 
faktycznie jedynie wykonawcami pole-

ceń władców ZSRR. Spośród narodów 
podporządkowanych ZSRR, Polacy 
najdłużej stawiali opór. Stosunkowo 
liczne oddziały partyzantki antyko-
munistycznej walczyły do końca lat 
40-tych, a niektóre do początku lat 
50-tych, zaś ostatni partyzant (Józef 
Franczak, pseudonim „Lalek”) poległ 
dopiero w październiku 1963 roku (na 
Lubelszczyźnie). W ciągu 45 lat istnie-
nia PRL, w kraju kilkakrotnie docho-
dziło do masowych wystąpień ludno-
ści, głównie robotników, przeciwko 
rządom komunistów. Niektóre z tych 
wystąpień, zawsze brutalnie, a niekiedy 
krwawo tłumionych, przybierały wręcz 
charakter lokalnych powstań, jak w Po-
znaniu (w czerwcu 1956 roku), czy na 
Wybrzeżu (w grudniu 1970 roku).

Pokojowa rewolucja

31 sierpnia 1980 roku, po fali wiel-
kich strajków, które objęły całą Polskę, 
komuniści zgodzili się formalnie na 
niewielkie ustępstwa wobec społeczeń-
stwa, zakładając z góry, że po uspoko-
jeniu się sytuacji w kraju będą mogli 
się z nich wycofać. Najważniejszym  
z tych ustępstw była zgoda na działal-
ność niezależnych od władz związków 
zawodowych. Umożliwiło to powstanie 
Niezależnego Samorządnego Związ-
ku Zawodowego „Solidarność”, który  
w krótkim czasie stał się potężną,  
10 mln organizacją. W Polsce zacho-
dzić zaczęły gwałtowne zmiany. Ludzie 

przestali się bać, odważnie wyrażali 
swoje poglądy, czytali zakazaną litera-
turę (nawet wiersze Herberta czy Mi-
łosza),  odkrywali prawdziwą historię 
Polski. Ukazywały się pisma niezależne 
(wydawane poza cenzurą), w których 
m.in. przywracano pamięć o zamordo-
wanych przez komunistów bohaterach 
narodowych. Równocześnie  dokony-
wała się „rewolucja moralna”, której 
najbardziej widocznym przejawem był 
gwałtowny spadek spożycia napojów 
alkoholowych.

Pomimo, że warunki życia  były bar-
dzo ciężkie, bo w sklepach  brakowało 
nawet najbardziej podstawowych arty-
kułów, a na dodatek, by móc je kupić 
trzeba było mieć specjalne bony „kart-
ki”, ludzie zaczęli wierzyć, że do Polski 
wraca normalność...

Ale pozory względnej wolności trwa-
ły zaledwie piętnaście miesięcy. Komu-
niści udając, że godzą się na niewielkie 
ustępstwa wobec społeczeństwa, przy-
gotowywali się potajemnie do siłowego 
zdławienia „pokojowej rewolucji Soli-
darności”.

Czołgiem i pałką

 W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku 
w całym kraju przerwana została nagle 
łączność telefoniczna, zamilkły wszyst-
kie stacje radiowe, przestała nadawać 
telewizja... Na ulice miast wyjecha-
ły czołgi i transportery opancerzone. 
Rozpoczęły się masowe aresztowania 
działaczy „S” i innych organizacji, 
uznanych przez władze za antysocja-
listyczne. Często przeprowadzano je 
niezwykle brutalnie, wyważając drzwi 
mieszkań i wywlekając rozespanych, 

oszołomionych, a niekiedy niekom-
pletnie ubranych ludzi na mróz, gdzie 
oczekiwały na nich auta milicyjne.  
13 grudnia rano, radio i telewizja 
wznowiły działalność, nadając wystą-
pienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego,  
w którym informował społeczeństwo  
o wprowadzeniu stanu wojennego, wy-
nikających z niego rygorach i drakoń-
skich karach (do kary śmierci włącz-
nie!), grożących wszystkim tym, którzy 
ośmielą się je naruszyć... Rozpoczęła 
się bezwzględna wojna ze społeczeń-
stwem i brutalne niszczenie wszelkich 
przejawów niezależnej działalności.

 

Czym był stan wojenny

Wprowadzenie stanu wojennego 
było bezprawne nawet w świetle obo-
wiązującego wówczas komunistyczne-
go prawa. Wprowadzono go dekretem 
Rady Państwa, a nie ustawą Sejmu (jak 
dopuszczała Konstytucja PRL), dodat-
kowo pełnię władzy w kraju przejął nie-
konstytucyjny organ Wojskowa Rada 
Ocalenia Narodowego (WRON). Bez-
prawne były także wprowadzone re-
strykcje (zarządzone na podstawie bez-
prawnego dekretu o stanie wojennym), 
które nie miały swojego odpowiednika 
w całej historii Polski, wliczając w to 
nawet okres okupacji hitlerowskiej.

Najtrudniejsze były pierwsze miesią-
ce stanu wojennego. Obowiązywała go-
dzina milicyjna, nie wolno było opusz-
czać miejsc zamieszkania (bez zgody 
władz), gromadzić się, organizować 
zbiórek pieniędzy. Nie działały telefo-
ny, co powodowało, że nawet śmiertel-
nie chorzy ludzie nie mogli wezwać ka-
retek pogotowia. Obowiązywał zakaz 

Przez kraj przeszedł
 okrzyk grobowy…

Grudzień 1981 r. Czołgi na ulicach polskich miast. Fot. G. Żołnierkiewicz

Rzeszów, 31.08.1982 r. ZOMO rozpędza manifestację gazem. 
Zdjęcie wykonane przez SB, celem zidentyfikowania manifestantów
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fotografowania, zamknięte były teatry, 
kina i lokale rozrywkowe. Nie wyda-
wano gazet (z wyjątkiem kilku tytułów, 
będących oficjalnymi organami PZPR). 
Telewizja i radio nadawały niemal wy-
łącznie komunikaty WRON i progra-
my propagandowe. Zmilitaryzowano 
wszystkie większe zakłady pracy, a pra-
cujących w nich ludzi poddano ostrym 
rygorom wojskowym (formalnie nawet 
za niewykonanie polecenia przeło-
żonego można było zostać skazanym 
przez sąd wojskowy na karę śmierci!). 

W późniejszych miesiącach ogra-
niczenia te stopniowo znoszono lub 
łagodzono, jednak aż do chwili zawie-
szenia stanu wojennego (31 grudnia 
1982 roku) tysiące osób przebywało  
w ośrodkach internowania, cenzuro-
wano rozmowy telefoniczne i prywatną 
korespondencję. Nawet telewizyjni spi-
kerzy wciąż nosili mundury.

Kłamstwo zamiast prawdy

Stan wojenny był okresem tryumfu 
kłamstwa nad prawdą. Twórcy stanu 
wojennego uznali, że przeciwników 
politycznych nie wystarczy uwięzić, 
pobić, czy nawet pozbawić życia, lecz 
przede wszystkim należy ich społe-
czeństwu maksymalnie zohydzić...

W wystąpieniu telewizyjnym, gen. 
Wojciech Jaruzelski podał, jako jedną  
z głównych przyczyn wprowadzenia 
stanu wojennego, rzekome przygoto-
wywanie przez działaczy „S” list prze-
znaczonych do likwidacji członków 
PZPR, wraz z całymi rodzinami. Pro-
pagandziści partyjni pisali, w jaki spo-
sób likwidacja ta miała się odbywać,  
a reżymowy pisarz, Janusz Przymanow-
ski (autor m.in. „Czterech pancernych  
i psa”), w wystąpieniu sejmowym starał 
się nawet ustalić wiek przeznaczonych 
do likwidacji dzieci członków PZPR.

Społeczeństwo odcięto od wszelkiej 
niezależnej informacji i indoktrynowa-

no przy pomocy telewizji, radia, prasy  
i różnego rodzaju materiałów pro-
pagandowych. W oficjalnych publi-
kacjach wyszydzano i szkalowano 
działaczy „S”, starając się przekonać 
społeczeństwo, że związkiem kierowali 
kryminaliści, pijacy, złodzieje, jednym 
słowem zera moralne! Wmawiano spo-
łeczeństwu, że „S” i inne organizacje 
niezależne są agenturami obcych wy-
wiadów, dążących do destabilizacji Pol-
ski. Opluwani i obwiniani o wszelkie zło 
działacze „S” nie mogli się bronić, gdyż 
większość z nich przebywało w ośrod-
kach internowania, część ukrywała się, 
a cała oficjalna prasa była pod ścisłą 
kontrolą PZPR. Ludzie usiłowali czer-
pać informacje o prawdziwej sytuacji  
w kraju słuchając audycji nadawanych 
dla Polaków przez radiostacje zagra-
niczne, głównie przez „Radio Wolna 
Europa”, lecz te były zagłuszane…

Próby oporu

W odpowiedzi na wprowadzenie sta-
nu wojennego, w wielu zakładach pra-
cy wybuchły strajki. Do pacyfikowania 
strajkujących zakładów władze PRL 
skierowały specjalne oddziałów mili-
cji (ZOMO), a w przypadku dużych 
zakładów także wojsko, w tym czołgi. 
Podczas tłumienia strajków czasem 
ginęli ludzie. Najtragiczniejsza była pa-
cyfikacja Kopalni „Wujek”, gdzie zabito  
9 górników (16 grudnia 1982 roku). 
Organizatorów strajków stawiano 
przed sądami, w tym wojskowymi, któ-
re w trybie doraźnym skazywały ich na 
kary długoletniego pozbawienia wol-
ności. Szykanowano także szeregowych 
uczestników strajków, m.in. zwalniając 
ich dyscyplinarnie z pracy.

Niemniej surowo rozprawiano się 
z uczestnikami nielegalnych demon-
stracji przeciwko stanowi wojennemu, 
choć miały one zawsze charakter poko-
jowy. Do rozbijania tych „nielegalnych 
zgromadzeń” używano ZOMO-wców 
wyposażonych w granaty z gazem łza-
wiącym, armatki wodne i długie pałki. 
Zdarzało się, że w trakcie tych brutal-
nych akcji ginęli ludzie (tylko 31 sierp-
nia 1882 roku zabito 5 osób; w Lubinie, 
Gdańsku i Wrocławiu), a zawsze było 
wielu rannych, głównie pobitych. Za-
trzymanych uczestników „nielegalnych 
zgromadzeń” stawiano przed sądami  
i kolegiami, które skazywały ich na 
kary pozbawienia wolności lub wyso-
kie grzywny.

Ośrodki internowania

W pierwszych dniach stanu wojen-
nego milicja i SB aresztowały około 
dziesięciu tysięcy najbardziej aktyw-
nych działaczy „S” i innych organizacji 
niezależnych, których następnie (bez 
sądu) uwięziono w tzw. ośrodkach 
internowania, będących najczęściej 
wydzielonymi oddziałami zakładów 
karnych. Na terenie obecnego woje-
wództwa podkarpackiego najwięk-
szym ośrodkiem internowania był 
Areszt Śledczy w Załężu. Przebywali 
w nim internowani z różnych części 
Polski (w tym 436 z terenu obecne-

go woj. podkarpackiego). Internowa-
nych mężczyzn przetrzymywano także  
w Uhercach, a kobiety, których było 
stosunkowo niewiele w Nisku.

Niespodziewane pozbawienie wol-
ności było dla działaczy „S” szokiem, 
tym większym, że zdarzało się, iż  
w trakcie zatrzymywania funkcjona-
riusze Służby Bezpieczeństwa straszyli 
ich, że zostaną rozstrzelanie lub wywie-
zieni do ZSRR i w konsekwencji trafią 
do łagrów na Syberii. Pomimo to, póź-
niej zdecydowana większość działaczy 
„S” nie załamała się, zachowując przez 
cały okres internowania godną posta-
wę, czym budzili podziw więźniów 
kryminalnych. Czas przymusowego 
odizolowania internowani wykorzysty-
wali na wymianę poglądów, wzajemne 
dokształcanie się, układanie wierszy  
i pieśni patriotycznych, potajemne wy-
twarzanie symboli oporu przeciwko 
komunistom, a także znaczków i kartek 
„Poczty Internowanych”. Internowani  
z Załęża wydawali nawet konspiracyj-
nie gazety: „Internowani ‘81” i „Nasza 
krata”. Wieczorami ośrodki internowa-
nia rozbrzmiewały chóralnym śpiewem 
pieśni antykomunistycznych, choć za 
ich śpiewanie spotykały uwięzionych 
różnego rodzaju szykany, w tym pobi-
cie. Odważnym i konsekwentnym dzia-
łaniem (m.in.  głodówkami) interno-
wani wywalczyli sobie stopniowo nieco 
lepsze traktowanie, w tym otwarcie cel.

Pomoc uwięzionym i szykanowanym

Internując działaczy „S”, komuniści 
chcieli odciąć im wszelkie kontakty  
z pozostającymi na wolności kolegami. 
Ci jednak nie pozostawili ich samych 
sobie, dostarczając m.in. uwięzio-
nym różnymi sposobami paczki i listy  
(w tym poprzez niektórych strażników, 
wśród których zdarzali się ludzie przy-
chylnie nastawieni do „S”). Otoczyli 
także opieką rodziny uwięzionych, 
m.in. organizując dla nich zbiórki pie-
niędzy (groziła za to kara!).

Bardzo ważną rolę w podtrzymywa-
niu internowanych na duchu odegrali 
kapłani. Ostro i zdecydowanie potępił 
autorów stanu wojennego biskup prze-
myski Ignacy Tokarczuk. Nic dziwne-

go, że komuniści nie zezwolili mu na 
odwiedzanie ośrodków  internowania. 
Jako pierwszy odwiedził internowa-
nych z Załęża biskup tarnowski Jerzy 
Ablewicz. Nieco później odwiedzili 
ich biskupi: Albin Małysiak, Piotr Bed-
narczyk, Tadeusz Błaszkiewicz, a także 
obecnie biskup (wtedy ksiądz) Edward 
Frankowski. Częstym gościem na Za-
łężu był proboszcz rzeszowskiej fary  
ks. infułat Jan Stączek. Stałą posługę 
duszpasterską, jako kapelan internowa-
nych, sprawował ks. Stanisław Słowik. 
Nie sposób wymienić wszystkich księ-
ży, którzy odwiedzili internowanych  
z Załęża, gdyż było ich wielu.

Niestety, zdarzył się także fałszywy 
kapłan, funkcjonariusz SB udający 
duchownego, pragnący pod pozorem 
spowiedzi wydobyć z internowanych 
interesujące SB informacje. Został 
jednak bardzo szybko zdemaskowany  
i w konsekwencji zwiał jak niepyszny.

Zorganizowaną pomoc osobom re-
presjonowanym świadczył, utworzony 
z inicjatywy Ojca Jana Kantego Bart-
nika (gwardiana rzeszowskiego klasz-
toru bernardynów), Komitet Pomocy 
Internowanym, Aresztowanym, Skaza-
nym, Pozbawionym Pracy i Ich Rodzi-
nom. Członkowie Komitetu dostarczali 
do więzień paczki, świadczyli pomoc 
prawną i medyczną, uczestniczyli  
w procesach politycznych, podtrzymu-
jąc podsądnych na duchu. Rodzinom 
internowanych i skazanych udzielali 
zapomóg finansowych i organizowali 
dla nich dojazdy do zakładów karnych, 
by mogli spotkać się z uwięzionymi 
tam bliskimi osobami.

Istotnej pomocy udzielali interno-
wanym rzeszowscy lekarze, którzy pod 
pozorem odkrycia u części z nich róż-
nych schorzeń kierowali ich do szpita-
la na leczenie. Tym sposobem, ponad 
50 internowanych z Załęża trafiło do 
Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszo-
wie, gdzie mieli zapewnioną lepszą 
opiekę, większą swobodę i możliwość 
kontaktowania się z rodziną i kolega-
mi. Dla części z nich lekarze uzyskali 
zwolnienie z internowania, ze względu 
na rzekomo zły stan zdrowia. Grupa 
lekarzy i członków Komitetu Pomocy 

Matka Boża Załęska – Patronka In-
ternowanych. Obraz namalował  
w 1982 roku w Ośrodku Internowania 
w Załężu Piotr Chodorowicz. Oryginał 
podarowany został w 1983 roku przez 
internowanych Ojcu Świętemu, a ko-
pia znajduje się w Kaplicy ZK Załęże 
(podarowana w 1991 roku przez inter-

nowanych jako wotum).

Grupa internowanych z Załęża w Szpitalu Wojewódzkim 
w Rzeszowie.  Ze zbiorów J. Konkela
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Internowanym, Aresztowanym, Skaza-
nym (...) zorganizowała nawet jednemu  
z internowanych (Marianowi Piłce) 
udaną ucieczkę ze szpitala (23 lipca 
1982 r.).

Życie „na wolności”

Zwolnienie z internowania nie ozna-
czało bycia wolnym. Byłych interno-
wanych w różny sposób szykanowa-
no, m.in.: zwalniając ich z zakładów, 
przenosząc na gorsze stanowiska pracy, 
wzywając nieustannie na przesłucha-
nia, zatrzymując na 48 godzin, zmusza-
jąc do emigracji itp. Szykanowano także 
ich rodziny, np. poprzez uniemożliwie-
nie dzieciom podjęcia studiów.

Swoistą formą dalszego internowa-
nia było powoływanie działaczy „S” do 
wojska (w tym także osób uznanych 
uprzednio przez komisje za niezdol-
nych do służby wojskowej) i wcielanie 
ich do specjalnych jednostek karnych. 
Warunki życia były tam jeszcze gorsze 
niż w ośrodkach internowania, gdyż 
pomimo zimy przetrzymywano związ-
kowców-żołnierzy  w nieogrzewanych 
namiotach, barakach, wagonach ko-
lejowych itp., zmuszając przy tym do 
bezsensownych ćwiczeń i wykonywa-
nia ciężkich prac.  Najwięcej działaczy 
„S” z regionu rzeszowskiego trafiło do 
karnej jednostki WP w Czerwonym 
Borze (w pobliżu granicy z obwodem 
kaliningradzkim). 

Zupełnie bezprawną formą szykan 
(nawet w świetle ustawodawstwa sta-
nu wojennego) były pobicia, a nawet 
zabójstwa działaczy „S” dokonywane 
przez tzw. „nieznanych sprawców”  
i fingowanie przez SB wypadków dro-
gowych, w których ponosili śmierć. 

Działalność podziemna

Niemal natychmiast po wprowa-
dzeniu stanu wojennego, znaczna 
część działaczy „S”, którzy uniknęli 
internowania, rozpoczęła działalność 
podziemną. Drukowali (na prymityw-
nych początkowo urządzeniach po-
ligraficznych) ulotki i inne materiały 
propagandowe, malowali na ścianach 
domów hasła i symbole oporu prze-
ciwko władzom stanu wojennego itp. 
W stosunkowo krótkim czasie, po-

szczególne grupy działaczy (działające 
początkowo samodzielnie) nawiązały 
między sobą kontakt, tworząc struktu-
ry podziemnej „S”. Powstały podziem-
ne punkty poligraficzne, w których (już  
w sposób profesjonalny) drukowane 
były ulotki i prasa związkową. Kol-
portowano publikacje własne, pra-
sę podziemną z innych części Polski  
i wydawnictwa polskich ośrodków 
emigracyjnych. Działało podziemne 
„Radio Solidarność”, choć swoje audy-
cje nadawało sporadycznie. W regionie 
rzeszowskim działalnością podziemną 
kierowała Regionalna Komisja Wy-
konawcza „S”, której przewodniczył 
Zbigniew Sieczkoś. Rzeszowska RKW 
utrzymywała kontakty ze strukturami 
krajowymi „S” (Krajową Komisją Ko-
ordynacyjną) i strukturami regional-
nym w innych częściach kraju.

Jawnie i półjawnie

W rocznice świąt narodowych  
w wielu polskich kościołach odpra-
wiane były msze w intencji Ojczyzny, 
podczas których kapłani wygłaszali 
patriotyczne kazania. W rzeszowskim 
kościele farnym msze takie odprawiane 
były także 13 dnia każdego miesiąca. Po 
zakończeniu nabożeństw w intencji Oj-
czyzny dochodziło czasami do demon-
stracji przeciwko stanowi wojennemu.  
W Rzeszowie, członkowie i sympatycy 
„S” gromadzili się pod krzyżem mi-
syjnym (obok kościoła farnego), gdzie 
układali krzyż z kwiatów i zniczy, mo-
dlili się, śpiewali pieśni patriotyczne, 
skandowali hasła antykomunistyczne. 
Pomimo, że te manifestacje poparcia 
dla „S” miały zawsze charakter poko-
jowy, ich uczestnicy byli często zatrzy-
mywani przez SB, spisywani i straszeni 
surowymi konsekwencjami w przypad-
ku uczestniczenia w kolejnych spo-
tkaniach pod krzyżem, a uznani przez 
SB za organizatorów spotkań stawiani 
przed kolegiami ds. wykroczeń i ka-
rani wysokimi grzywnami. Natomiast 
wszelkie próby uformowania pochodu 
i przejścia na rzeszowski rynek (nawet 
tylko celem złożenia kwiatów pod po-
mnikiem Kościuszki) kończyły się za-
wsze brutalną interwencją oddziałów 
ZOMO.    

Półjawną działalność prowadziły, 
istniejące przy niektórych kościołach, 
Duszpasterstwa Ludzi Pracy, które 
m.in. organizowały spotkania z twór-
cami niezależnej kultury, rzetelnymi 
historykami, a nawet z ludźmi opozycji 
antykomunistycznej.

Donosili na kolegów

Przez cały okres istnienia PRL ko-
munistyczne służby specjalne starały 
się przy pomocy różnorakich środków 
(pieniędzmi, szantażem itp.) pozyskać 
w różnych środowiskach społecznych 
tajnych współpracowników (TW), 
którzy donosiliby im o wszelkich 
przejawach działalności niezależnej. 
Działania te nasiliły się zwłaszcza po 
powstaniu NSZZ „S”. Wśród inter-
nowanych i innych osób poddanych 
represjom znaleźli się ludzie o słabej 
psychice. Funkcjonariuszom SB udało 
się niektórych z nich skłonić (groź-
bami lub obietnicami) do podjęcia 
współpracy z SB i donoszenia na swo-
ich kolegów. Dzięki donosom tajnych 
współpracowników, funkcjonariuszom 
SB udawało się niekiedy rozbić jakąś 
strukturę podziemną, aresztować ukry-
wających się działaczy „S”, zlikwidować 
nielegalną drukarnię, przejąć przesłane 
z Zachodu materiały itp.

W latach 1989-1990 dokumenty 
spoczywające w archiwach SB były 
świadomie masowo niszczone. Nie 
udało się jednak zniszczyć wszyst-
kich. Dzięki działaniom Instytu-
tu Pamięci Narodowej, poznaliśmy 
już nazwiska ogromnej części taj-
nych współpracowników SB. Część 
nazwisk TW znajdować się może 
jeszcze w dokumentach zakwali-
fikowanych jako „zbiór niejawny”.  
Z chwilą bliskiego już odtajnienia 
„zbioru niejawnego” być może uda się 
odkryć pozostałych współpracowni-
ków komunistycznych służb specjal-
nych, w tym służb wojskowych.

Zniesiony trwał nadal

Stan wojenny trwał oficjalnie kil-
kanaście miesięcy (zawieszony został 
31 grudnia 1982 roku, a zniesiony  
22 lipca 1983 roku). W rzeczywistości 
stan wojenny trwał ponad siedem lat, 
gdyż zapoczątkowane w tym okresie 
represje kontynuowane były, z różnym 
nasileniem, do początków roku 1989. 
W 1983 roku zlikwidowano ośrodki 
internowania, ale zakłady karne wciąż 
pełne były więźniów politycznych,  
a sądy i kolegia wymierzały drakoń-
skie kary nawet za posiadanie wydaw-
nictw niezależnych, czy udział w „nie-
legalnym zgromadzeniu”. Nadal z rąk 
„nieznanych sprawców” ginęli ludzie 
opozycji, a także wspierający ich ka-
płani (wygłaszający patriotyczne kaza-
nia, odprawiający msze za Ojczyznę). 
Przykładem jest męczeńska śmierć  
bł. ks. Jerzego Popiełuszki, ale oprócz 
niego w latach osiemdziesiątych za-
mordowanych zostało jeszcze co naj-
mniej sześciu innych ofiarnych kapła-
nów, przy czym aż trzech z nich w roku 
1989! (nocą z 20 na 21 stycznia w War-

szawie ks. Stefan Niedziela; 30 stycznia  
w Białymstoku ks. Stefan Suchowole; 
11 lipca w Krynicy Morskiej ks. Sylwe-
ster Zych).

Warto także zaznaczyć, że aż do 
końca lat 80-tych SB sporządzała co 
roku listy osób przewidzianych do 
internowania w przypadku wprowa-
dzenia stanu wyjątkowego. Ostatnią 
taką listę sporządzono 13 czerwca  
1989 r. – choć w tym czasie związek S” od 
dwóch miesięcy znów działał legalnie,  
a w pierwszych, od chwili powsta-
nia PRL, częściowo wolnych wybo-
rach „kontraktowych” (4 czerwca  
1989 r.) komuniści ponieśli druzgocącą  
klęskę.

Krzywdy nie zostały dotąd 
naprawione, a sprawcy ukarani

Choć od upadku systemu komuni-
stycznego minęło już wiele lat, żaden 
z prominentnych funkcjonariuszy 
PZPR odpowiedzialnych za popełnio-
ne wówczas zbrodnie nie został uka-
rany, a spośród tysięcy bezpośrednich 
sprawców tych zbrodni zdołano ukarać 
jedynie kilkunastu funkcjonariuszy SB 
i ZOMO, i to wymierzając im niemal 
symboliczne kary. Dawni aktywiści  
i propagandziści PZPR, byli funkcjo-
nariusze SB, dyspozycyjni sędziowie  
i prokuratorzy… żyją na ogół w dostat-
ku i spokoju, podczas gdy zdecydowa-
na większość tych, którzy z narażeniem 
życia walczyli o wolną Polskę ciągle nie 
może doczekać się godziwego zadość-
uczynienia za doznane krzywdy. Do-
piero w 2007 roku Sejm przyjął ustawę, 
pozwalającą byłym działaczom opo-
zycji antykomunistycznej z lat osiem-
dziesiątych występować do sądów  
o przyznanie im niewielkich (jedno-
razowych) odszkodowań za bezpraw-
ne uwięzienie lub internowanie. Trzy 
lata później posłowie ustanowili dla 
nich symboliczne odznaczenie „Krzyż 
Wolności i Solidarności” (przyznawa-
ne przez Prezydenta PR na wniosek 
Instytut Pamięci Narodowej). Zaś od 
2015 roku osoby represjonowane z po-
wodów politycznych, które znajdują się 
w najtrudniejszej sytuacji materialnej 
mogą ubiegać się o przyznanie im nie-
wielkich świadczeń. 

Byli działacze opozycji uważają jed-
nak, że przyznanie najbiedniejszych  
z nich niewielkich świadczeń, obwaro-
wane przy tym dopełnieniem wymo-
gów skomplikowanej procedury, jest 
nie tylko wysoce niewystarczające, ale 
także upokarzające. Przypominają, że 
w odrodzonej w 1918 roku Rzeczpo-
spolitej Polskiej, choć w wyniku wojen 
i rabunkowej gospodarki zaborców 
była państwem bardzo biednym, oso-
by które walczyły o wolność Ojczyzny 
cieszyły się powszechnym szacun-
kiem, a rząd otoczył je wszechstronną 
opieką.

 Opracował Jerzy Klus

Urządzenia używane w działalności konspiracyjnej przez Józefa Konkola: miniatu-
rowy aparat fotograficzny, miniaturowy magnetofon, przenośny radiotelefon

Na stronie internetowej ZR 
dostępna jest rozszerzona wersja 

artykułu z bogatą galerią zdjęć.
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Inaugaracja roku akademickiego Instytutu Teologicznego Archidiecezji 
Lwowskiej we Lwowie-Brzuchowicach. Uroczystość odbyła się 21-22 paździer-
nika 2016 r. z udziałem m.in. Romana Jakima i Bogumiły Stec-Świderskiej.

Krótki pobyt za wchodnią granicą był okazją do wielu spotkań z przyjaciółmi 
„Solidarności”, których na Ukrainie mamy wielu.

Zaprosili nas
Przedstawiciele rzeszowskiej „Solidarności” biorą udział w licznych wyda-

rzeniach organizowanych przez samorządy, instytucje, stowarzyszenia itp. 
Oto krótka relacja z niektórych wydarzeń, na które zostaliśmy zaproszeni.

Obchody 10-lecia Kliniki Kardiochirurgii Klinicznego Szpitala Wojewódz-
kiego nr 2 w Rzeszowie. Uroczystość odbyła się 28 października 2016 r., udział  
w niej wzięła Bogumiła Stec-Świderska, zastępca przewodniczącego ZR. 

Gratulujemy Dyrekcji i Pracownikom , którzy swoją kreatywnością  
i wytrwałością stworzyli wspaniały zespół niosący pomoc i ratunek dla ży-
cia i zdrowia ludzkiego.  Życzymy kolejnych lat działalności, obfitującej  
w sukcesy oraz pomyślności i satysfakcji z pełnienia trudnej służby drugie-
mu człowiekowi.

Obchody 11 listopada w Rzeszowie. Kwiaty w imieniu „S” złożyli Roman Ja-
kim, Andrzej Filipczyk i Czesław Knapik. Stowarzyszenie Represjonowanych  
w Stanie Wojennym reprezentowali Zofia Mróz, Janusz Trybus i Marian Krztoń.

14 listopada 2016 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyło się spotkanie z se-
natorem i ministrem zdrowia Konstantym Rdziwiłłem zorganizowane w ramach 
cyklu Senat RP w XXI wieku przez senatora Aleksandra Bobko i Instytut Nauk 
o Polityce UR. Cykl spotkań ma na celu przybliżenie mieszkańcom Podkarpacia 
bieążce prace senatu, jego historię i znaczenie w ustroju RP. Ministerialnych  za-
łożeń do reformy zdrowia wysłuchał Andrzej Filipczyk. 

Również Andrzej Filipczyk reprezentował rzeszowską „Solidarność” na sesji 
„Arcybiskup Ignacy Tokarczuk – człowiek, kapłan, patriota”, która odbyła się  
25 października 2016 r. w Stalowej Woli. 

Wziął też udział w konferencji naukowej „Polskie siły zbrojne na zachodzie 
1939-1947”, którą zorganizował IPN Oddział w Rzeszowie w dniach 12-14 paź-
dziernika 2016 r.  w WDK w Rzeszowie. 

16 października 2016 r. w Wysokiej Głogowskiej odbyły się uroczystości upa-
miętniające 38 rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową oraz 32 roczni-
cę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. 

Kwiaty w imieniu rzeszowskiej „S” złożył przewodniczący Roman Jakim, pocz-
ty sztandarowe wystawili Zarząd Regionu i „S” WSK-PZL Rzeszów.

W następnym wydaniu historia pomnika spisana przez Władysława Wesoła.

20 listopada 2016 r. przed Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie odbyła się 
uroczystość odsłonięcia pomnika upamiętniającego 1050. rocznicę Chrztu Pol-
ski. W monument, który poświęcił ordynariusz rzeszowski ks. bp Jan Wątroba, 
wmurowana została kapsuła czasu m.in. z przesłaniem dla potomnych.

W uroczystości udział wziął również poczet sztandarowy rzeszowskiej „Soli-
darności”, a kwiaty złożył przewodniczący ZR Roman Jakim.
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Z HISTORIĄ W TLE 
Organizacje „Solidarności” w Regionie

październik 1980 r. - na Wydziale 
Automatyki i Pomiarów Zakładów 
Chemicznych „Organika Sarzyna”  
w Nowej Sarzynie rozpoczął dzia-
łanie komitet założycielski nowych 
niezależnych związków „Solidarność”  
w składzie: Józef Gogola (przewodni-
czący), Janusz Mielnik, Jan Latuszkie-
wicz, Franciszek Florek, Marta Oli-
wiak, Stanisław Pejtler i Janusz Fil.

Zaledwie 2 dni po podaniu ko-
munikatu z radiowęzła zakładowego  
o rozpoczęciu działalności przez „S” 
do związku zapisanych już było 1500 
pracowników na 2700 zatrudnionych. 
Dyrektor z ironią przyjmuje informa-
cję o „S”, zaś I sekretarz PZPR ostrzega 
związkowców, że ta działalność jest nie-
legalna i grozi więzieniem. Po 4 dniach 
„S” zrzesza 2000 członków „S”.

W kolejnych dniach organizuje się 
„S” na pozostałych wydziałach oraz  
w innych zakładach będących na tere-
nie Zakładów Chemicznych.

13.12.1981 r. - bramę i cały zakład 
obstawiło wojsko, pomieszczenia „S” 
zostały oplombowane o godz.4 rano. 
Zostały w nich dokumenty i wiele 
osobistych rzeczy działaczy. W ponie-
działek wezwano przewodniczących  
i oznajmiono, że pozostają na daw-
nych stanowiskach. Pomieszczenia 
przeszukano w ich obecności. Z po-
mieszczeń naszych zabrano wszystkie 
dokumenty łącznie z Krzyżem i wy-
wieziono do zakładowego magazynu. 
Pracownia plastyczna została oplom-
bowana, ponieważ znaleziono w niej  
plakat upamiętniający Katyń. Gablota 
Solidarności sprzed  bramy  Zakładów  
nocą została usunięta przez służbę 
ochrony zakładu.

Działalność w okresie stanu wojen-
nego opierała się na kolportażu nieza-
leżnej prasy i ulotek.

28.02.1989 r. – zebranie działaczy  
i członków „S” z RKW w Rudzie Łań-
cuckiej zaowocowało postanowieniem 
zawiązania Komitetu Założycielskie-
go i spotkaniem z dyrektorem zakła-
du, który nie był zaskoczony rozwo-
jem sytuacji i pomógł w rozpoczęciu 
działalności na terenie zakładu. Skład 
Komitetu Założycielskiego: Maria 
Szczepanowska, Stanisław Dolecki, 
Wincenty Pażyra (przewodniczący), 
Stanisław Płachta, Franciszek Florek, 
L. Rozalski. Ruszyły zapisy na po-
szczególnych wydziałach.

15.11.1989 r. – wybory do komisji 
zakładowej, przewodniczącym zosta-
je Jan Kostrzewa, członkami: Edward 
Wilk, Stanisław Płachta, Maria Szcze-
panowska, Tadeusz Czerwonka, Jó-
zef Dyrda, Lesław Pytel, Alfred Dzik  
i Franciszek Kozub.

Organika-Sarzyna SA
24.10.1991 r. - wybory do komisji 

zakładowej, przewodniczącym zostaje 
Józef Sarzyński.

24.01.1995 r. –WZD podejmuje 
Uchwałę o przekształceniu Komisji 
Zakładowej w Komisje Międzyza-
kładową i przewodniczącym zosta-
je Alfred Ryś, który pełni tę funkcję 
do marca 2013r. Podjęcie uchwały  
o przekształceniu było podyktowane 
rozpoczętą restrukturyzacją Zakła-
dów Chemicznych polegającą na wy-
odrębnieniu spółek pracowniczych  
z poszczególnych wydziałów nie zwią-
zanych bezpośrednio z produkcją. 
Po przeprowadzeniu restrukturyzacji  
w grudniu 2016r 80% akcji Zakładów 
Chemicznych ,,Organika Sarzyna”  za-
kupiła firma Ciech S.A. 

Od marca 2013 r. funkcje Prze-
wodniczącego pełni Marek Hojło,  
a Komisja  Międzyzakładowa działa  
w składzie: Dorota Cal-Tokarz (zastęp-
ca przewodniczącego), Stanisław Wa-
lawski (zastępca przewodniczącego), 
Alicja Żuraw (sekretarz), Dorota Rej-
man (skarbnik) oraz członkowie: Stani-
sław Klocek, Lesław Kracyło, Kazimierz 
Mierzwa, Leszek Nieroda, Alfred Ryś, 
Mirosław Sajdłowski, Kazimierz Sołga, 
Julian Strojek, Grzegorz Szklanny.

Skład Komisji Rewizyjnej: Łukasz 
Niedbała (przewodniczący),  Krzysz-
tof Dudek, Janusz Dolecki, Grzegorz 
Kocieł.

Przewodniczący KM Marek Hojło 
pełni również funkcję członka Zarzą-
du Regionu Rzeszowskiego Prezydium 
ZR i  członka Prezydium ZR. 

Delegatami na WZD Regionu są: 
Marek Hojło, Alfred Ryś, Dorota 
CAL-Tokarz, Grzegorz Szklanny, Ju-
lian Strojek, Kazimierz Sołga.

KM „S” należy do Krajowej Sekcji 
Przemysłu Chemicznego „S”.

Historia sztandaru „S”

24.03.1981 r. podczas posiedzenia 
Komisji został zaakceptowany projekt 
ufundowania przez członków związku 
sztandaru. Wykonanie projektów po-
wierzamy Grażynie Wadas i Edwardo-
wi Wilkowi, plastykom zakładowym. 
Wykonują oni dwie wersje projektu, 
które zostają umieszczone w gablocie 
„Solidarności” przy bramie głównej 
Zakładu, aby załoga mogła wybrać 
jedną z wersji. W tym też czasie na wy-
działach zbierano pieniądze na ten cel.

14.07.81 r. na posiedzeniu Komisji 
projekt wybrany przez załogę został za-
twierdzony i przekazany s. Wiesławie 
Michalitce z Wielopola Skrzyńskiego, 
która zgodziła się wykonać sztandar. 
Drzewce wykonali pracownicy z Mo-

delarni, a metalowe części do niego 
pracownicy Wydziału Mechaniczne-
go. Na wydziale mechanicznym wyko-
nano podstawę do sztandaru.

Po ogłoszeniu stanu wojennego 
„S” zostaje pozbawiona dokumentów 
i finansów, jednak decyduje się na 
dokończenie sztandaru. Częściowo 
wykonany drzewiec zostaje ukryty,  
a „S” po raz drugi rozpoczyna zbiórkę 
pieniędzy, ale tylko wśród zaufanych. 
Zajmują się tym Józef Mikuła i Maria 
Szczepanowska. Uzbierano 9500 zł  
w Zakładzie, a 1000 zł dokłada  
ks. Stanisław Turek. Wciąż brakuje 
pieniędzy, wtedy 11000 zł dokłada ks. 

Jan Warchoł ze wsi Sarzyna i ratuje 
trudną sytuację finansową.

9.09.82r. sztandar z Wielopola od-
bierają Wincenty Pażyra i Władysław 
Niedbała i pokazują tylko niektórym 
członkom „S”, po czym zostaje ukryty. 
Koszt sztandaru wynosi 21000 zł.

3.06.1989 sztandar został poświę-
cony w kościele parafialnym przez 
biskupa Białogłowskiego. W skład 
pierwszego pocztu sztandarowego we-
szli: Józef Gogola, Wincenty Pażyra, 
Franciszek Florek.

Na podstawie kroniki „S” 
spisanej przez Wincentego Pażyrę

Członkowie „S” Organika-Sarzyna z rodzinami w Gdańsku 
na obchodach 35-lecia NSZZ „Solidarność”

Pierwsze zebranie wyborcze zakładowej „Solidarności”

Uroczystość poświęcenia sztandaru 
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Historia sztandaru 
Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej

NSZZ „Solidarność” w Strzyżowie

15 grudnia 2016 r. przypada  
20 rocznica poświęcenia sztandaru 
MKK NSZZ „Solidarność” w Strzyżo-
wie. Myśl o ufundowaniu sztandaru 
„Solidarności” zrodziła się 18 lipca 
1996 roku na zebraniu MKK NSZZ 
”Solidarność” w Strzyżowie . Wnio-
skodawcami byli Przewodnicząca 
Maria Rzeźnikiewicz i Jerzy Ziobro. 
Podjęto uchwałę zorganizowania uro-
czystego poświęcenia sztandaru w ra-
mach 15 rocznicy wprowadzenia stanu 
wojennego.  Zaprojektowania sztanda-
ru podjął się Marian Pyra- nauczyciel 
plastyk, działacz struktur solidarno-
ściowych i katolickich ze Strzyżowa. 
Symbole, które znalazły się na sztan-
darze (krzyż z datami i biało czerwoną 
szarfą) wyrażały idee związane z walką 
Polaków o wolną i niepodległą Rzecz-
pospolitą. Na wniosek Terenowego 
Koła Związku Sybiraków w Strzyżowie 
w narożu sztandaru została umiesz-
czona miniatura emblematu Związ-
ku Sybiraków. Profesor Władysław 
Kmieć, więzień obozów hitlerowskich 
i sowieckich łagrów oraz PRL-owskie-
go stanu wojennego czynnie wspierał  
powstanie i rozwój „Solidarności”  
w Strzyżowie. W piśmie skierowanym 
do MKK przez związek Sybiraków 
profesor pisze: „Solidarność zrodziła 
się z trzywiekowych pragnień i dążeń 
Narodu Polskiego ku uwolnieniu się 
od krwawej dominacji wielkoruskiego 
szowinizmu. Solidarność to podno-

szenie się poszczególnych jednostek 
ludzkich ku skutecznemu osiąganiu 
zamierzonych celów”. Dla członków 
„Solidarności” ważne było też umiesz-
czenie portretu ks. Jerzego Popiełusz-
ki z jego słowami: „Zło dobrem zwy-
ciężaj”, oddających  hołd bestialsko 
zamordowanemu duchowemu przy-
wódcy „Solidarności”.  Członkowie 
„Solidarności”  w Strzyżowie, a także 
wiele osób i instytucji wpłacało środ-
ki na rzecz ufundowania sztandaru. 
Szczególnie zaangażowany w zbiórkę 
pieniędzy był Jerzy Ziobro - Radny 
Rady Miasta i Gminy oraz delegat do 
sejmiku z ramienia MKK NSZZ „Soli-
darność” w Strzyżowie. Znaczną część 
środków przekazał Region Rzeszowski 
„Solidarności”.  Wykonawcą  drzewca 
i orła była Komisja Zakładowa NSZZ 
„Solidarność” WSK Rzeszów, a haft 
wykonała pani Stanisława Marecka ze 
Strzyżowa.

Uroczyste poświęcenie sztandaru 
odbyło się 15 grudnia 1996 r. w koście-
le parafialnym pod wezwaniem Nie-
pokalanego Poczęcia NMP i Bożego 
Ciała w Strzyżowie. Poświęcenia do-
konał ksiądz prałat Jan Nowak. Był to 
23 sztandar „Solidarności” w Regionie 
Rzeszowskim.  Uroczystość uświetniły 
poczty NSZZ „Solidarność” z Łańcuta, 
Sędziszowa, Ropczyc, Rzeszowa oraz 
NSZZ „RI”. 

Anna Dziadek

Msza św. w kościele parafialnym pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia 
NMP i Bożego Ciała w Strzyżowie, 15 grudnia 1996 r. 

Osoby na zdjęciu: ks. Jan Nowak- proboszcz parafii poświęca sztandar, 
w poczcie sztandarowym: Jan Korab - przewodniczący NSZZ „Solidarność” 

członków indywidualnych, Mieczysław Śliwa - Koło Emerytów i Rencistów, 
Edward Biel - NSZZ „Solidarność” ZOZ Strzyżów

W związku z 20 rocznicą poświęcenia sztandaru i 35 lat po wprowa-
dzeniu stanu wojennego w Polsce, 18 grudnia o godz. 12.30 odbędzie się  
w kościele farnym w Strzyżowie uroczysta Msza święta. Serdecznie za-
praszamy do wzięcia udziału we wspólnej modlitwie.

Strzyżowska „Solidarność”

19 października 2016 r. łańcucka 
„Solidarność”, jak co roku wspomi-
nała ks. Jerzego Popiełuszkę i jego 
przesłanie do ludzi pracy. Wieczorem  
w kościele farnym została odprawiona 
msza św. w intencji Ojczyzny. Obec-
ni i emerytowani pracownicy róż-
nych łańcuckich zakładów pracy pod 
sztandarem „Solidarności” modlili się 
wspólnie słowami Litanii do ks. Popie-
łuszki. Osobę błogosławionego patro-
na „Solidarności” w trzydziestą drugą 
rocznicę męczeńskiej śmierci przypo-
minała też okolicznościowa dekoracja 
ustawiona przy ołtarzu. 

- Ksiądz Jerzy Popiełuszko był chrze-
ścijaninem z prawdziwego zdarze-
nia. Formowała go modlitwa. Odwa-
gi uczył się od Żołnierzy Wyklętych. 
Bronił krzyża w czasach, gdy władza 
„dla dobra człowieka” odbierała lu-
dziom Chrystusa. (…) Pytaj siebie: Czy  
w tobie jest odwaga w wyznawaniu 
wiary?  Odważni ludzie są potrzebni 
także dzisiaj, są potrzebni Kościołowi, 
są potrzebni Ojczyźnie - mówił w ka-

Ciągle potrzeba odwagi
Uroczystości w Łańcucie

zaniu ks. proboszcz Tadeusz Kocór, 
zwracając się do wszystkich obecnych, 
a szczególnie do młodzieży gimnazjal-
nej, która tego dnia zgromadziła się 
na spotkanie formacyjne przygoto-
wujące do sakramentu bierzmowania. 
Przypomniał znamienną scenę filmu 
„Popiełuszko - Wolność jest w nas”,  
w której Popiełuszko służąc jako kle-
ryk w wojsku nie pozwalał zdjąć krzy-
ża, który miał na szyi. Zachęcał,  by 
brać przykład z kapłana, którego mot-
to życiowe zawierało się w trzech sło-
wach: „Zło dobrem zwyciężaj”. 

Po zakończonym nabożeństwie ró-
żańcowym i mszy św. uczestnicy uro-
czystości wyszli w procesji na zewnątrz 
kościoła, gdzie przy krzyżu Popie-
łuszki była kontynuowana modlitwa  
w intencji Ojczyzny. Pod pamiątkową 
tablicą umieszczoną na murach ko-
ścioła delegacje złożyły biało-czerwo-
ne kwiaty i zapalone znicze. 

Bernadetta Kochman
(tekst, zdjecie)

19 października br. tradycyjnie wie-
czorna Msza św. w tutejszym kościele 
farnym poświęcona została przypo-
mnieniu życia i męczeńskiej śmierci 
ks. Jerzego. W Ropczycach tradycja ta 
sięga roku 1995, kiedy to uroczyście  
z udziałem ks. biskupa Kazimierza 
Górnego poświęcono tablicę pamiąt-
kową, umieszczoną na ścianie Fary.

W tym roku mszę św. celebrował 
oraz okolicznościową homilie wygłosił 
ks. dr. Stanisław Mazur (proboszcz). 
Msza została połączona z różańcem, 
prowadzonym przez ropczycką „So-
lidarność”. Rozważania różańcowe  
ks. J. Popiełuszki, z jego ostatniej Mszy 
św. odprawionej 19.10.1984 r. w Byd-
goszczy, przedstawił przewodniczący 
Oddziału „Solidarności” w Ropczy-

cach Andrzej Czochara. Po Mszy św. 
kwiaty pod tablicą ks. Popiełuszki zło-
żyli starosta Witold Darłak, oraz dele-
gacja „Solidarności”. 

Po tej części, w lokalu ropczyckiej 
„Solidarności” zorganizowane zostało 
okolicznościowe spotkanie.

S. Wójciak

Rozważania różańcowe
Uroczystości w Ropczycach

Delegacja łańcuckiej „Solidarności”: od lewej: Krzysztof Dudek, 
Marek Uberman, Bożena Lauzer
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Miejsca pamięci w Regionie związane z kapelanem „Solidarności”

Tablica na łańcuckiej Farze poświęcona w 10 rocznicę 
zamordowania ks. Jerzego oraz Krzyż wykonany z drewna 
katafalku, na którym stała trumna kapłana przyniesiony  
z Warszawy przez łancuckich pielgrzymów 18 maja 2007 r. 

Tablica na kościele MB Satletyńskiej w Rzeszowie odsłonięta 18.10.1987 r.  
W uroczystościach udział wzięły delegacje z KWK Wujek, WSK PZL-Rzeszów ze 
sztandarem, rolników, służby zdrowia, studentów. Współinicjatorką powstania 
pierwszej w Rzeszowie tablicy upamiętniającej ks. Jerzego Popiełuszkę była Bar-
bara Frączek, regionalna działaczka „S” w strukturach służby zdrowia.

Pomnik na dziedzincu Sanktuarium MB Czudec-
kiej wzniesiony w 2010 r.  z okazji beatyfikacji mę-
czennika. Fundatorami byli ks. Stanisław Kopeć,  
ks. Antoni Kocoł i parafianie Czudca.

Parafia pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w  Rakszawie.  
19 października 1986 roku, w  drugą rocznicę męczeńskiej śmierci księdza  
Jerzego Popiełuszki, w sąsiedztwie kościelnej dzwonnicy ustawiono pomnik.

Pomnik z tablicą upamiętniającą męczeńską 
śmierć bł. ks. Jerzego Popiełuszki,  znajdujący 
się przy kościele parafialnym pod wezwaniem 
św. Anny w Niewodnej poświęcony w pierwszą 
rocznicę śmierci 19 października 1985 r. przez 
ks. kanonika Michała Pelczara.

Po prawej tablica (wersja graficzna) upamiętniająca męczeńską śmierć  
bł. ks. Jerzego Popiełuszki, która znajduje się w kościele farnym pod wezwa-
niem Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała w Strzyżowie. Poświęcona 
została w 20 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego 15 grudnia 2001 r. przez  
ks. dziekana dr Jana Wolaka, ufundowana przez członków i sympatyków  
„Solidarności” z powiatu strzyżowskiego. Projekt tablicy przygotował Wie-
sław Plezia z Zawadki, a wykonanie powierzono Januszowi Malikowskiego  
z Gogołowa.

Ponadto w powiecie strzyżowskim w kościele parafialny pod wezwaniem  
Św. Stanisława BM w Dobrzechowie znajdują się relikwie bł. księdza Jerzego Po-
piełuszki. Więcej na www.dobrzechow.parafia.info.pl
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Andżelice KUBICZ-CISEK
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Męża

 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” 
Oświaty i Wychowania w Rzeszowie

Anecie KAMIŃSKIEJ
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy

 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” 
Oświaty i Wychowania w Rzeszowie

Wydawca: Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”, ul. Matuszczaka 14, 
35-083 Rzeszów, www.solidarnosc.rzeszow.org.pl

Redakcja (teksty i skład graficzny): Monika Lubowicz,  tel. 17 850 14 42, 
e-mail: serwis.rzesz@solidarnosc.org.pl  Zdjęcia: Andrzej Płocica oraz archiwa ZR.

Łukaszowi KAPINOSOWI
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Taty

 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” 
Komendy Powiatowej Państowej Straży Pożarnej w Mielcu

Zmarł ks. kanonik Jan Jakubowski, niezłomny pro-
boszcz parafii w Soninie, przyjaciel łańcuckiej „Soli-
darności”.

Ks. Jan Jakubowski, ur. 1939 r. -  od momentu podpi-
sania Porozumień Sierpniowych  bardzo zaangażował 
się w tworzenie „Solidarności” Rolników Indywidual-
nych na terenie Łańcuta i okolic., w stanie wojennym 
na plebanii w Soninie odbywały się zebrania ludzi 
„Solidarności.” Ukrywał ludzi poszukiwanych przez SB, wspierał duchowo 
i finansowo internowanych, organizował pomoc rodzinom aresztowanych 
(żniwa, wykopki). Z inicjatywy ks. J. Jakubowskiego powstały „Bractwa 
Trzeźwości”, „Duszpasterstwo Rolników Indywidualnych” i „Duszpaster-
stwo Ludzi Pracy” w Rzeszowie na Drabiniance. 

W 1984 organizator comiesięcznych spotkań opozycjonistów i prelekcji. 
W latach 1985-87 organizował „Marsze Trzeźwości” do grobu Ks. Jerzego 
Popiełuszki  i Ks. Stefana Wyszyńskiego. W 1986 organizator spotkania na 
plebanii dot. podjęcia jawnej działalności przez Tymczasową Radę Regio-
nalną „S”. Wielokrotnie wzywany na rozmowy ostrzegawcze przez SB, in-
wigilowany w związku ze swoją działalnością. Dla Polski i „Solidarności” 
poświęcił wiele serca.

Spoczął 29 października 2016 r. na cmentarzu parafialnym w Soninie. 
Żegnały go rzesze wiernych i przyjazciół, wśród nich delegacja „Solidar- 

   ności” ze sztandarem Regiou Rzeszowskiego.

Leszkowi PELCOWI
przewodniczącemu Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa

 NSZZ „Solidarność” Województwa Podkarpackiego
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Taty

 w imieniu Członków Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” 
składa Roman Jakim, przewodniczący ZR

Rodzinie i bliskim śp. Tomasza POMIANKA
wyrazy głębokiego współczucia

 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” 
Nestle Polska SA Oddział w Rzeszowie

10 listopada br. odwiedził nas ks. 
Jacek Uliasz, dyrektor Instytutu Teo-
logicznego Archidiecezji Lwowskiej 
we Lwowie-Brzuchowicach, dziękując 
za udział rzeszowskiej „Solidarności” 
w inauguracji roku akademickiego na 
ukraińskiej uczelni. Podczas uroczy-
stości Roman Jakim otrzymał podzię-
kowania od metropolity lwowskiego 
arcybiskupa Mieczysława Mokrzckie-
go za pomoc niesioną przez człon-
ków „Solidarności” dla Kościoła na 
Wschodzie.

Rozmowę z ks. Jackiem Ulia-
szem można odsłuchać na stro-
nie internetowej ZR w zakładce 
RADIO.

***
Region Rzeszowski NSZZ „Solidar-

ność” prowadzi od 2007 roku ogólno-
polską akcję pomocy Kościołowi kato-
lickiemu i Polakom na Wschodzie.

Wsparcie udzielane jest osobom 
świeckim, kapłanom i zgromadze-
niom zakonnym. Finansowa pomoc 
przeznaczana jest na odbudowę i bu-
dowę kościołów, budowę i funkcjono-
wanie obiektów służących celom dusz-
pasterskim i charytatywnym. 

Każda, nawet symboliczna wpłata 
ma wielkie znaczenie dla tamtejszych 
mieszkańców, którym pomagają, pra-
cujący w bardzo trudnych warunkach, 
polscy kapłani i siostry zakonne.

Pomoc finansową można wpłacać  
w kasie Zarządu Regionu Rzeszow-
skiego NSZZ „Solidarność” (I piętro, 
pok. 18) lub na nr konta:

47 1240 1792 1111 0010 1374 3580 
z dopiskiem „Pomoc Kościołowi na 
Wschodzie”.

Szczegółowe informacje na temat  
naszej akcji dostępne są na:

www.solidarnosc.rzeszow.org.pl

Nie jest stratą czasu 
niesienie pomocy

Z myślą o najmłodszych widzach  Region Rzeszowski wraz 
z  kinem  ,,Zorza” proponuje specjalne pokazy z okazji Mi-
kołajek. 

Zapraszamy na dwa filmy animowane, których projekcja 
odbędzie się w niedzielę 11 grudnia 2016r. (cena biletu 11 zł):
VAIANA-SKARB OCEANU, godz. 12.00 oraz 
ZAKWAKANI-KOMEDIA, AŻ PIÓRA LECĄ“ godz. 14.00 

Prosimy organizację zakładowe o podanie ilości zama-
wianych biletów na poszczególne filmy do poniedziałku 
05.12.2016 r. ( tel. 17 862 17 09).

Szczegółowe informacje dotyczące filmów znajdują się na 
www.zorza.pl

Poprzednim pokazem przygotowanym specjalnie dla członków „Solidar-
ności” był film Wołyń. Zainteresowanie było tak duże, że kino Zorza musiało 
przygotować aż dwie projekcje filmu, który w sumie obejrzało ok. 600 związ-
kowców z rodzinami.

Marii GIEPERT
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy

 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” 
Zarządu Regionu Rzeszowskiego

Zmarł Jerzy Świdrak, założyciel „Solidarności” w rzeszow-
skich Wodociągach. Niezawodny kolporter wydawnictw pod-
ziemnych (nieprzerwanie od 1982 do 1989 roku). Operował 
głównie na linii Kraków – Nowa Huta – Rzeszów. Znany z tego, 
że nigdy się nie wahał, nie dyskutował, nie odmawiał prośbie 
i zawsze wykonywał powierzone zadanie, choć miał świado-
mość ryzyka, jakie podejmuje. Dobrze zakonspirowany, bez wpadki służył 
podziemnej „S” w najtrudniejszym okresie. Niezwykle skromny człowiek. 
Za swoją ofiarność nigdy nie oczekiwał uznania, zaszczytów i przywilejów. 
Twierdzi, że spełniał tylko swój obowiązek. Region Rzeszowski uhonorował 
go statuetką Krzyży Gdańskich z okazji 25-lecia NSZZ „Solidarność”.

Spoczął 23 listopada 2016 r. na cmentarzu Wilkowyja. Wśród żegnajacych 
była delegacja rzeszowskiej „Solidarności”.

Rodzinie i bliskim śp. Jerzego ŚWIDRAKA
wyrazy głębokiego współczucia składają 

koleżanki i koledzy z „Solidarności” przy MPWiK w Rzeszowie

Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie, w ramach cyklu bezpłatnych po-
kazów filmowych w kinie „Zorza”, zaprasza10 stycznia 2017 r. o godz. 18.00 
na projekcję filmu „Syn Szawła”. Dostępność biletów - tel. 17 86 06 026, odbiór 
- siedziba IPN, przy ul. Słowackiego 18.
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Ustawa o emeryturach pomo-
stowych przewiduje odszkodo-
wanie – rekompensatę za utratę 
możliwości nabycia prawa do 
wcześniejszej emerytury z tytułu 
pracy w szczególnych warunkach 
albo w szczególnym charakterze. 

Jest to dodatek do kapitału po-
czątkowego dla osób, które urodzi-
ły się po 31 grudnia 1948 r., które 
przed 1 stycznia 2009 r. wykony-
wały przez co najmniej 15 lat pra-
ce uznane za prace w szczególnych 
warunkach lub w szczególnym 
charakterze w rozumieniu ustawy 
emerytalnej. Prawo do tej rekom-

pensaty wynika z art. 21-23 ustawy  
o emeryturach pomostowych (Dz. U.  
z 2015 r. nr 965,  ze zm.).               

Ustalenie rekompensaty następuje 
na wniosek ubezpieczonego. Wnio-
sek taki znajduje się  formularzach 
emerytalnych (w części II pkt 1 druku 
ZUS Rp-1E). Rekompensata nie przy-
sługuje osobie, która nabyła prawo do 
emerytury na podstawie przepisów 
ustawy emerytalnej, w tym emerytu-
ry wcześniejszej, jak również osobie 
uprawnionej do emerytury pomo-
stowej. Nie ma jednak przeszkód by 
przyznać ją osobom uprawnionym do 
otrzymania wcześniejszej emerytury z 
tytułu pracy szczególnych warunkach 
lub w szczególnym charakterze, jeśli 
uprawniony o  nią nie wystąpił, po-
dobnie przy emeryturze pomostowej 
– w przypadku uprawnionego, który 
nie złożył wniosku o jej przyznanie.  

Przy ustalaniu wymaganego okre-
su pracy w szczególnych warunkach 
lub o szczególnym charakterze nie 
uwzględnia się okresów:
• niezdolności do pracy, za które 
zostały wypłacone wynagrodzenie, 
zasiłek chorobowy, świadczenie re-
habilitacyjne,
• niewykonywania pracy, za które – na 
podstawie ustawy Karta Nauczyciela 
– nauczycielowi wypłacono wynagro-
dzenie za czas usprawiedliwionej nie-
obecności w pracy,
• urlopu dla poratowania zdrowia,
• pozostawania w stanie nieczyn-
nym,
• przebywania na urlopie udzielonym 
dla celów dalszego kształcenia,
• służby wojskowej,
• przebywania na urlopie wycho-
wawczym,
• korzystania z urlopu bezpłatnego.

Wysokość rekompensaty wyli-
czana jest według wzoru określo-
nego w art.22 ustawy o emerytu-
rach pomostowych. Jej wysokość 
uzależniona jest od:
• udowodnionych okresów skład-
kowych i nieskładkowych wymie-
nionych w ustawie o emeryturach  
i rentach z FUS, 
• długości okresu wykonywania 
pracy w szczególnych warunkach 
lub w szczególnym charakterze,
• obniżonego wieku emerytalnego 
określonego dla danego rodzaju 
pracy,
• wieku osoby ubiegającej się  
o rekompensatę, ukończonego na 
dzień 31 grudnia 2008 roku.

Monika Wojak

Rekompensata w miejsce emerytury pomostowej
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W dniach 14-15 października straż przy grobie bł. ks. Jerzego pełnili przed-
stawiciele Oddziału Regionu Rzeszowskiego w Ropczycach i Sędziszowie Młp.,  
w składzie: (od lewej) Jerzy Wojnarowski, Celina Wojnarowska, Andrzej Czocha-
ra, Marek Świder, Zofia Kubik, Kamil Gazda, Zuzanna Kulig, Adam Stynczyłów.
Dziękujemy.

Tradycyjnie w drugi wtorek miesiąca w siedzibie Zarządu Regionu spotkali się 
seniorzy zrzeszeni w Komisji Terenowej Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidar-
ność”. W zebraniu udział wzięła Bogumiła Stec-Świderska, zastepca przewod-
niczącego rzeszowskiej „Solidarności”. Rozmawiano o bieżącej sytuacji w kraju  
i sprawach dotyczących najstarszej grupy społecznej.

26 października 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Organizacji Mię-
dzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Magnezytach SA w Ropczycach.  Pro-
wadził je zastępca przewodniczącego KM Andrzej Czochara, przekazując delega-
tom działalność związkową w okresie sprawozdawczym. Z ramienia Regionalnej 
Komisji Wyborczej w zebraniu udział wziął Andrzej Filipczyk, który nadzorował 
wybory uzupełniające na członka KM, którym został Krzysztof Przywara.

26 kwietnia („S” PKS Rzeszów)
18 maja („S” Organika-Sarzyna)
21 czerwca (Stowarzyszenie Osób Re-
presjonowanych w Stanie Wojennym)
lipiec („S” PZL-Mielec)
27 lipca („S” WSK Rzeszów)
9 sierpnia („S” PZL-Mielec)

20 września („S” Oddział Łańcut)
17 października („S” Oddział Rop-
czycko-Sędziszowski)

Koordynatorem straży jest Andrzej 
Filipczyk,  tel. 17 850 14 41, e-mail: 
skarbnik.rzesz@solidarnosc.org.pl

Obradowali... Warta przy grobie Patrona

Harmonogram straży w 2017 r.

Przewodniczący „S” pamiętajcie o ankietach! 
Przypominamy o obowiązku wypełnienia 

(najpóźniej do 15 stycznia 2017 r.) 
Ankiet Informacyjnych Organizacji NSZZ „Solidarność” 

(za II półrocze 2016 roku). 
Formularz ankiety dostępny jest na stronie internetowej ZR. 
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KONGRES 590 – „Uwalniamy polski potencjał” 

W dniach 17-18 listopada 2016 r. w Centrum Wystawienniczo-
Kongresowym w Jasionce k. Rzeszowa odbyła się największa 
gospodarcza impreza w kraju poświęcona rozwojowi polskich 
firm i  niwelowaniu barier, z jakimi na co dzień spotykają się ich 
właściciele - KONGRES 590

To wydarzenie, w którym uczestniczyli czołowi przedstawiciele 
polskiego biznesu, nauki, polityki i legislacji. Wydarzenie KONGRES 
590 swoją nietypową nazwę wzięło od prefiksu kodu kreskowego, 
którym oznaczane są towary wytwarzane bądź dystrybuowane 
przez polskie firmy. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Fundacja 
im. Sławomira Skrzypka, której fundatorem został profesor Adam 
Glapiński. Pierwsza edycja kongresu jest dedykowana sektorowi małych 
i średnich przedsiębiorstw, branży startupowej oraz innowacjom.

Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent RP Andrzej Duda, który 
przez dwa dni brał udział w obradach kongresu. 

Podczas ceremonii otwarcia prezydent dziękował za zorganizowanie 
tego wydarzenia. Chwalił także Podkarpacie, które jego zdaniem 
bardzo dynamicznie się rozwija, a obiekt, w którym odbywa się kongres 
jest tego najlepszym dowodem. Prezydent podkreślał wagę małych 
i średnich firm, które są solą polskiej ziemi jeżeli chodzi o rozwijanie 
potencjału gospodarczego.

Rozpoczynając powitalne wystąpienie szefowa polskiego rządu, premier 
Beata Szydło nawiązała do porównania, jakie padało we wcześniejszych 
wystąpieniach, że Podkarpacie to polska Bawaria. Premier Beata Szydło 
powiedziała, że cieszy ją fakt, iż kongres odbywa się na Podkarpaciu, 
gdyż widzi jak ten region zmienia się na lepsze.

Marszałek Władysław Ortyl witając gości kongresu na Podkarpaciu 
mówił między innymi o potencjale regionu, jakim jest przemysł 
lotniczy, a także inne specjalizacje regionu takie jak motoryzacja, 
informatyka, jakość życia. Zapewniał, że Podkarpackie to dobry wybór 
na organizację KONGRESU 590.

Wśród gości, którzy wzięli udział w kongresie byli m.in. Bruce 
Dickinson – wokalista zespołu Iron Maiden, a jednocześnie 
przedsiębiorca, który wystąpi z kilkudziesięciominutową prezentacją 
oraz znana amerykańska dziennikarka telewizyjna - Rita Cosby, która 
przeprowadziła liczne głośne wywiady ze znanymi postaciami, m.in. 
z Jaserem Arafatem, Arielem Szaronem, Slobodanem Miloseviciem, ale 
także z Mikiem Tysonem czy Michaelem Jacksonem.

Po części oficjalnej rozpoczęły się debaty z udziałem polityków, 
przedstawicieli firm oraz specjalistów z różnych branż. Przez cały 
dzień trwały też zmagania startupów, które walczyły o miano najlepszej 
młodej firmy. 

Prezydenckie nagrody rozdane!

Pierwszy dzień KONGRESU 590 zakończyła gala, na której Prezydent 
RP Andrzej Duda wręczył nagrody najlepszym polskim firmom. Wśród 
nagrodzonych firm znalazło się przedsiębiorstwo z Podkarpacia. 
To firma ML System, która zdobyła nagrodę w kategorii Lider MŚP. 
Prezydent uhonorował podmioty gospodarcze, które przyczyniają się 
do rozwoju naszego kraju, promują Polskę na arenie międzynarodowej 
oraz są wzorem dla innych firm. 

W gali udział wzięli m.in. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, 
wicepremier Mateusz Morawiecki, Małgorzata Sadurska – Szef 
Kancelarii Prezydenta RP, a także wielu innych gości reprezentujących 
świat biznesu, polityki i nauki.

Jednym z istotnych wydarzeń kongresu było także podpisanie przez 
wicepremiera Mateusza Morawieckiego, marszałka Władysława Ortyla 
oraz Andrzeja Goździkowskiego, prezesa Cedrob S.A. deklaracji na 
rzecz rozwoju rynku produkcji mięsa wieprzowego. 

Na Podkarpaciu wicepremier Morawiecki ogłosił „Konstytucję 
Biznesu”

„Wy jesteście solą ziemi, dla was chcemy tworzyć te przepisy” – 
powiedział do przedsiębiorców podczas drugiego dnia  KONGRESU 
590 wicepremier Mateusz Morawiecki ogłaszając właśnie na 
Podkarpaciu „Konstytucję biznesu”, czyli zbiór zasad- udogodnień 
dla przedsiębiorców, który ma pobudzić rozwój przedsiębiorczości 
w Polsce.

Drugiego dnia KONGRESU 590 odbyło się kilkanaście  paneli 
dyskusyjnych, poświęconych między innymi współpracy z Polonią, 
wpływowi migracji na polski rynek pracy, tworzeniu kapitału 
społecznego  jako narzędzia rozwoju gospodarczego ludzkiego oraz 
rynkowi pracy dla studentów i absolwentów. W panelu polonijnym 
uczestniczyli między innymi marszałek Senatu RP Stanisław 
Karczewski, minister Adam Kwiatkowski Szef Gabinetu Prezydenta 
RP, wiceminister  spraw zagranicznych Jan Dziedziczak,  podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak oraz marszałek 
Władysław Ortyl. Wśród prelegentów panelu polonijnego znalazł się  
profesor Wiesław Nowiński  - polski naukowiec pracujący w Singapurze 
w Agency for Science. Ważnym gościem ostatnich godzin kongresu 
był Nicklas Lundblad – wiceprezes Google ds. Polityki Publicznej 
w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Gościem honorowym 
drugiego dnia kongresu był także wicepremier,  minister kultury 
i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.


