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PIP w Fabryce
16 marca br. do redakcji wpłynęło pismo od pełnomocnika Prezesa Spółki 

Fabryki Maszyn Leżajsk Nowa Sp. z o.o. z wezwaniem do niezwłocznego pod-
jęcia działań zmierzających do zaniechania naruszeń dobrego imienia spółki.

Podtrzymujemy, że informacja zmieszona na stronie internetowej Regio-
nu w dniu 15 lutego br. optrzona tytułem „Niepokój w Fabryce Maszyn” była 
prawdziwa i pochodziła od pracowników, którzy nie otrzymali w terminie na-
leżnego wynagrodzenia. Nadal mamy informację od tychże pracowników, że 
pracodawca wciąż nie wypłacił bieżącego wynagrodzenia. Do tematu wrócimy 
po zakończeniu kontroli PIP w Fabryce i zapoznaniu się z treścią protokołu.

Treść pismaod pełnomocnika Prezesa dostępna pod adresem:
http://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl/poczekajmy-na-wyniki-kontroli-pip

Od stycznia 2017 r. obowiązuje minimalna stawka godzinowa dla pracują-
cych w ramach umowy zlecenia. Jeśli Twój szef zapłacił Ci mniej niż 13 zł brutto  
(ok. 9,7 zł netto) poinformuj nas o tym! 

Wypełnij formularz dostępny pod adresem 
https://www.solidarnosc.org.pl/formularz.php

a my przekażemy informację do właściwego oddziału Państwowej 
Inspekcji Pracy, która dokona kontroli. 

Uwaga! Zapewniamy osobom zgłaszającym pełną anonimowość. Twoje dane 
kontaktowe są tylko do naszej wiadomości. Informujemy też, że zgłoszenia ano-
nimowe nie będą uwzględniane. Czytaj również „Nie ma na to zgody”, str.II.

Obrady Zarządu Regionu

30 marca odbyło się posiedzenie 
członków Zarządu Regionu Rzeszow-
skiego. 

Głównym punktem obrad było 
wysłuchanie relacji członków Komi-
sji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
Szpitala Powiatowego w Mielcu. 
Związkowcy mówili o trudnej sytu-
acji pracowników, którym pomimo 
wyroku sądowego dyrekcja nie wy-
płaca podwyżek.

Również związkowcy Portu Lot-
niczego w Jasionce, Fabryki Maszyn  
w Leżajsku, rzeszowskiego ZUS zgła-
szali problemy dotyczące porozumie-
nia się z pracodawcą.

Działacze „S” postanowili spotkać 
się z marszałkiem województwa pod-
karpackiego oraz parlamentarzysta-
mi w celu omówienia sytuacji w za-
kładach pracy.

Gościem obrad był ks. Władysław 
Pasiut, długoletni duszpasterz ludzi 
pracy naszej diecezji, który wziął 
udział lutowych Rekolekcjach Dusz-

pasterzy Ludzi Pracy na Jasnej Gó-
rze. W swoim wystąpieniu podzielił 
się informacjami na temat przebiegu  
i postanowień rekolekcyjnych. 

Członkowie ZR wystosowali apel 
do Organizacji Zakładowych, by 
wspólnie z Regionem Rzeszowskim 
wsparły budowę kościoła para�alne-
go pod wezwaniem bł. ks. Jerzego Po-
piełuszki na osiedlu „Zawiszy” przy 
ul. Solidarności w Rzeszowie. Nowo 
budowany kościół stanowi zaplecze 
duchowe dla ludzi pracy, gdyż jest 
on miejscem Duszpasterstwa Ludzi 
Pracy. Przewodniczący ZR Roman 
Jakim mówił, że okazana pomoc bę-
dzie wotum wdzięczności za naszego 
Patrona bł. ks. Jerzego, który w imię 
głoszonych ideałów poniósł męczeń-
ską śmierć, abyśmy umieli dobrze żyć 
i przebaczać, zło dobrem zwyciężając. 

O�ary zbieramy na konto: 96 1240 
1792 1111 0000 1973 9078 do końca 
kwietnia z dopiskiem „budowa”.
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Mawiało się w Polsce „Francja – ele-
gancja”, ale to się skończyło. Będzie 
się mówić: „Francja – arogancja”. Pre-
zydent Holland podsumował wypo-
wiedź premier Szydło o zasadach, ja-
kimi kieruje się nasz rząd: „Wy macie 
zasady. My mamy fundusze”. Prostacki 
cynizm tego socjalisty wymaga zasta-
nowienia nie tylko nad brakiem ele-
gancji, lecz nad sensem jego polityki. 
Ma on 3% poparcia swoich rodaków, 
polska premier ma 50%. On rządzi 
przy pomocy wojska na ulicach, jak 
tępy despota. Polskie ulice wypełnia-
ją manifestacje przeróżnych orienta-
cji, korzystających z pełnej wolności. 
W Polsce terroryści nie napadają na 
żadne redakcje, nie rozjeżdżają ludzi 
na bulwarach, nie podrzucają bomb  
w lokalach, nie biegają z maczetami  
po ulicach.

We Francji to okrutna codzienność. 
Pan za to odpowiada, pan do tego do-
prowadził, panie Holland, dysponując 
funduszami, lecz nie mając zasad. Pre-
zydent francuski ma wielkie uprawnie-
nia, ale żeby z nich korzystać, trzeba 
mieć w głowie ład moralny i odwagę 
dostrzegania prawdy społecznej, a nie 
śmietnik socjalistyczno-liberalnych 
frazesów. Pan nie widzi upadku, do 
którego doprowadził swój kraj.

Decyzja po stronie rządu
Komitet Stały Rady Ministrów pozytywnie zaopinio-

wał obywatelski projekt ograniczenia handlu w niedzielę. 
Teraz stanowisko w tej sprawie zajmie rząd.

Komitet Stały Rady Ministrów pozytywnie zaopinio-
wał projekt i zarekomendował skierowanie go do dal-
szych prac. Minister Kowalczyk nie wykluczył, że rząd 
zajmie się opinią w sprawie projektu na najbliższym po-
siedzeniu. Według niego w rekomendacji Komitetu Sta-
łego pojawiły się uwagi do projektu. Dotyczą one przede 
wszystkim kwestii kar oraz liczby dni wolnych od handlu. 

– Jest to projekt obywatelski, więc opinia jest dość ogól-
na, przede wszystkim pozytywna i rekomendująca dal-

sze prace – dodał szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. 
- Jesteśmy otwarci na kompromis; naszym celem jest doprowadzenie do po-

prawy losu pracowników zatrudnionych w handlu - komentuje Marek Lewan-
dowski, rzecznik „Solidarności”. - Jeśli do pełnego ograniczenia handlu w nie-
dzielę będziemy musieli też przez pewien czas dochodzić, to też jesteśmy na taką 
dyskusję otwarci. Ważne, żeby rząd jednoznacznie się określił, w końcu podał 
swoją decyzję co do projektu, żebyśmy mogli kontynuować dalsze negocjacje 
nad projektem - wyjaśnił rzecznik.

 
hd, KK

Nie ma na to zgody
W Polskim Radiu 24 w audycji „Gospodarczy Temat 

Dnia” wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej 
Stanisław Szwed powiedział, że niepłacenie minimalnej 
stawki godzinowej, wynoszącej 13 zł to oszukiwanie pra-
cownika i państwa.

Zapewnił, że na takie postępowanie nie ma zgody mi-
nisterstwa, ale także ZUS i Państwowej inspekcji Pracy. 
Mówił także o działaniach informacyjnych „Solidarno-
ści” w ramach akcji „13 zł i nie kombinuj”,

Z danych wynika, że problem omijania minimalnej 
stawki godzinowej dotyczy 20 procent skontrolowanych przez Państwową In-
spekcję Pracy przedsiębiorstw. Wśród zarzutów PIP-u jest m.in. wliczanie do-
datków, które nie powinny być zaliczane do płacy minimalnej, jak np. opłaty za 
odzież, czy dzierżawę odkurzacza.

 Wiceminister rodziny zwrócił też uwagę na dużą niewiedzę samych przed-
siębiorców, bowiem niektórzy z nich uważają, że minimalna stawka godzinowa 
powinna być płacona tylko w podmiotach publicznych, a nie prywatnych �r-
mach. 

Stanisław Szwed mówił również o nieprawidłowościach polegających na za-
mienianiu umów zlecenia na umowy o dzieło i pracy legalnej na tę „na czarno”. 
Podkreślił, że ministerstwo jest również w posiadaniu takich danych.

Brukselska wierchuszka
- fundusze mają, zasad żadnych

Na usprawie-
dliwienie moż-
na dodać, że 
kasta biurokra-
tów zarządza-
jących Europą 
zapędziła się 
w tak szczelną 
p o p r a w n o ś ć 
polityczną, iż słabo rozumie, co się na 
tym świecie wyprawia. Bo popraw-
ność to bezmyślność, a więc wiara we 
własną propagandę. Myśmy to w Pol-
sce w paru wariantach przerabiali.

Obecnie mamy do czynienia z nie-
co odmiennym przypadkiem: atakiem 
czarnej propagandy na polski rząd. Ci, 
co tę akcję nakręcają, wiedzą, że bez-
czelne kłamstwo o demontażu Unii, 
powielane tysiąc razy dziennie, stanie 
się „faktem medialnym”. Faktycznie 
do demontażu Unii prowadzą rządy 
Francji, Holandii, Niemiec, a nie Le 
Pen, Orbán i Kaczyński. Brukselska 
wierchuszka dla odwrócenia uwagi od 
swojej bezradności rzuca się na Pol-
skę. Dodajmy: ze znacznym udziałem 
miejscowej opozycji, która w gruncie 
rzeczy jest „partią zewnętrzną”. Fun-
dusze mają. Zasad żadnych.

Jan Pietrzak
Artykuł pochodzi z „TS” nr 12/2017Filmowy wtorek z IPN

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rze-
szowie w ramach cyklu bezpłatnych pokazów 
�lmowych, organizowanych w każdy drugi wto-
rek miesiąca, zaprasza 11 kwietnia br. o godz. 
18.00 do kina Zorza w Rzeszowie na �lm  

„Wodzirej” w reżyserii Feliksa Falka. Dostępność biletów do spraw-
dzenia pod numerem telefonu 17 86 06 026. Odbiór wejściówek  
w siedzibie IPN przy ul. Słowackiego 18 oraz w Kinie „Zorza”. 

- Prognozy Naczelnej Izby pielę-
gniarek i położnych mówią, że w cią-
gu najbliższych 4-5 lat z rynku pracy 
ubędzie ok. 20 tysięcy pielęgniarek. 
W ostatnich kilku latach Izba wyda-
ła prawa wykonywania zawodu za-
ledwie 9 tysiącom pielęgniarek. Śro-
dowisko pielęgniarskie wyraża swoje 
głębokie zaniepokojenie przyszłością 
polskiego pielęgniarstwa. Medycz-
ne szkoły policealne deklarują swoją 
gotowość do rozpoczęcia kształcenia 
zgodnie z nową podstawą programo-
wą. Nauczyciele tych szkół niejedno-
krotnie udowodnili, że potra�ą kształ-
cić i wychowywać kadry medyczne na 
najwyższym poziomie. Szkoły te po-
siadają bardzo dobrą infrastrukturę 
dydaktyczną, a pracownie, w których 
kształci się umiejętności zawodowe, 
są wyposażone w profesjonalny sprzęt, 
co daje gwarancję pełnej realizacji 
podstaw programowych i bezpośred-
nio wpływa na kształtowanie postaw 
zawodowych - czytamy w stanowi-
sku, które podpisała Bogusława Buda, 
przewodnicząca OiW.

Na ratunek służbie zdrowia
Prezydium Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowa-

nia NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie przyjęło 8 mar-
ca 2017 r. stanowisko popierające utworzenie 4-let-
niego liceum medycznego w szkołach policealnych. 

Działacze oświatowej „Solidarno-
ści” argumentują, że utworzenie 4-let-
niego liceum medycznego pozwoli-
łoby na skrócenie czasu kształcenia 
pielęgniarki w odniesieniu do studiów 
licencjackich o 1-2 lata i stworzyłoby 
szansę na zmniejszenie  „de�cytu" pie-
lęgniarek w Polsce. 

- Podbudowa edukacyjna uzyskana 
po liceum medycznym byłaby dobrym 
gruntem wiedzy z zakresu pielęgniar-
stwa dla kandydatów na dalsze studia 
medyczne. W liceum kształcenie ukie-
runkowane jest na osobę pacjenta,  
a nie głównie na technikę wykonywa-
nia zabiegu. W stosunku do pacjenta 
ogromnie ważna jest prawidłowa ko-
munikacja, a młody wiek uczennic  
i uczniów służy łatwemu kształtowa-
niu empatii, wrażliwości, odpowie-
dzialności, precyzji. Ponadto liceum 
medyczne jest szansą dla uczniów  
z mniejszych miejscowości na zdo-
bycie konkretnego zawodu, który  
w przyszłości mogliby doskonalić - 
oceniają oświatowi związkowcy.

Zapraszamy 
społecznych inspektorów pracy 

na bezpłatne szkolenie podstawowe
- 19 kwietnia (środa) o godz. 8.30 w ZR. 
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Poniżej krótka relacja z niektórych wydarzeń organizowanych przez samo-
rządy, instytucje, stowarzyszenia i organizacje, w których biorą udział  przed-
stawiciele rzeszowskiej „Solidarności”.

Zaprosili nas

Roman Jakim, przewodniczący rzeszowskiej „S” wziął udział w �nale Woje-
wódzkiego Turnieju Poezji i Prozy „Zawsze Wierni”, który odbył się 8 marca br. 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiercanach pod honorowym patronatem Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy. Była to druga edycja konkursu, który w ubiegłym 
roku miał zasięg powiatowy, a w tym już wojewódzki. Pomysłodawcą turnieju  
i organizatorem jest nasza wiceprzewodniącza Bogumiła Stec-Świderska - prezes 
Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców.

Żołnierzy Wyklętych uczciły w Rzeszowie podkarpackie środowiska narodo-
we organizując już po raz szósty marsz przypominający walczących po wojnie  
o wolną Polskę. Uczestnicy, wśród których byli członkowie „Solidarności”, prze-
szli ulicami miasta pod pomnik Łukasza Cieplińskiego i członków IV Zarządu 
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, gdzie odbył się Apel Pamięci. 

Bogumiła Stec-Świderska w imieniu rzeszowskiej „Solidarności” wzięła udział 
w obchodach 98. rocznicy śmierci pułkownika Leopolda Lisa-Kuli. Uroczysto-
ści  przed pomnikiem bohatera walk o odrodzenie Polski, jak co roku, połączono  
z uroczystym ślubowaniem młodzieży z Jednostek Strzeleckich Związku Strzeleckie-
go „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, które poprzedziła msza św. w rzeszowskiej Farze.

Przewodniczący ZR wziął również udział w akademii z okazji Dnia Żołnierzy 
Wyklętych w SP w Wiercanach oraz wysłuchał prelekcji: pana Franciszka Batore-
go - brata śp. Józefa Batorego ps. Argus - członka IV Zarządu Głównego Zrzesze-
nia „Wolność i Niezawisłość”, który po s�ngowanym procesie wraz z sześcioma 
innym członkami zarządu został zamordowany 1 marca 1951 r.  

Pan Franciszek był naocznym świadkiem całego, pokazowego „pro-
cesu”, o którym opowiada również w audycji rzeszowskiej „S” (do od-
słuchania na stronie internetowej ZR w zakładce „Audycje”). 

31 marca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się debata historyczna 
„Kresy dawnej Rzeczypospolitej – fenomen, kultura, pamięć”, inaugurująca serię 
„Spotkań z dziedzictwem Kresów”, które traktowane są jako prace przygotowaw-
cze do uruchomienia Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypo-
spolitej, tworzonego przez samorząd województwa podkarpackiego. W dyskusji 
wzięli udział ks. prof. Stanisław Nabywaniec z Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. 
Grzegorz Ostasz z Politechniki Rzeszowskiej oraz dr Dariusz Iwaneczko, dyrek-
tor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. 

Zdjęcie po lewej: Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego rozpoczęto mszą św. w Kościele Para�al-
nym Bożego Miłosierdzia w Sędziszowie Młp. Później uczestnicy wysłuchali pre-
lekcji historycznej oraz montażu słowno–muzycznego w wykonaniu młodzieży. 
Dalsza część uroczystości odbyła się przed Memoriałem Sybiraków Żołnierzy Ar-
mii Krajowej Podobwodu Sędziszów. Regionalną „Solidarność” reprezentowali 
Bogumiła Stec-Świderska i Andrzej Czochara.

Fot. Paweł Kraus

Fot. A. Piorun.
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24 kwietnia 1983

Słowa Ewangelii,  „Pójdźcie do mnie 
wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni 
jesteście, a ja was pokrzepię... " (Mt 
11,28). odnoszą się w sposób szczegól-
ny do ludzi ciężko pracujących. Ludzie 
ciężko pracujący potrzebują szczegól-
nego zrozumienia ich wysiłku, trudu  
i przelewanego potu.

Praca jest nieodzownym towarzy-
szem człowieka. Ma ona służyć czło-
wiekowi, ma człowieka uszlachetniać. 
Stąd człowiek nie może być niewolni-
kiem pracy i w człowieku nie wolno 
widzieć tylko wartości ekonomicz-
nych. W życiu osobistym, społecznym 
czy zawodowym nie można budować 
tylko na materializmie. Materia nie 
może brać góry nad duchową stroną 
człowieka. Już Stanisław Witkiewicz 
w 1904 roku zapytywał: „Co jest siłą 
narodu? Osiągnięcia materialne czy 
wielkie ideały?", i odpowiedział: „Ile 
razy z życia narodu giną wielkie idee, 
wielkie hasła, wskazujące dalekie i ol-
brzymie cele do osiągnięcia, tyle razy 
społeczeństwa rozbijają się na małe 
grupy działające w obrębie swoich 
interesów, na drobne związki, dążą-
ce do drobnych celów...". Im bardziej 
społeczeństwo jest podzielone, tym 
łatwiej jest nim rządzić, łatwiej nim 
poniewierać. Dziel i rządź – znamy 
wszyscy to powiedzenie. Łatwo jest 
dzielić społeczeństwo, gdyż w życiu 
obywateli nie ma właściwych propor-
cji między materią a tym, co duchowe. 
Człowiek pracy ma uszlachetniać ma-
terię, ale przez pracę ma również sam 
się uszlachetniać. A tymczasem, jak 
pisał już papież Pius XI w encyklice 
Quadragesimo anno, „materia wycho-
dzi z warsztatu pracy uszlachetniona,  
a człowiek staje się gorszy, wynędz-
niały, zmarniały, przedwczesny inwa-
lida..."

Spróbujmy się dzisiaj wspólnie za-
stanowić, dlaczego praca w naszej 
Ojczyźnie często nie jest czynnikiem, 
który ubogaca, uszlachetnia człowie-
ka. Co jest powodem, że kraj, który 
potra�ł w przeszłości innym narodom 
przychodzić z pomocą, dzisiaj musi 
tonąć w długach i wyciągać rękę po 
jałmużnę? Dlaczego człowiek często 
tylko jest robotem, który ma obowią-
zek wykonywać plany układane przez 
teoretyków, i to najlepiej, jeżeli czyni 
to z zamkniętymi ustami.

Myślę, że powodów każdy z obec-
nych mógłby podać wiele. Spróbujmy 
spojrzeć na niektóre z nich.

1. Brak Boga
Chciano przez dziesiątki lat, za 

wszelką cenę, programowo, urzędowo 
wyłączyć Boga z przebudowy społecz-
no-gospodarczej. A jeżeli brak Boga, 

to i brak praw Bożych, brak moral-
ności chrześcijańskiej, zakorzenionej 
mocno i sprawdzonej w tysiącletniej 
tradycji naszej Ojczyzny. Bóg, mo-
dlitwa i praca w połączeniu ze sobą 
pomagają dopiero człowiekowi wi-
dzieć sens jego życia i trudu. Czło-
wiek pracujący ciężko, bez Boga, bez 
modlitwy, bez ideałów będzie jak ptak  
z jednym skrzydłem dreptał po ziemi. 
Nie potra� się wzbić wysoko i zoba-
czyć większych możliwości, większego 
sensu bytowania na ziemi. Będzie jak 
okaleczony ptak krążył wkoło swojego 
dzioba. Rozumiał to doskonale zmarły 
przed dwoma laty Prymas Tysiąclecia, 
gdy wołał: „Otwórzcie bramy fabryk, 
warsztatów, klinik i różnych miejsc 
pracy – od szczytów kominów fa-
brycznych aż po głębię kopalnianych 
sztolni – aby wlać w nie nowe życie...", 
aby wlać w nie Boga. A w czasie „So-
lidarności" udowodniono, że dążąc do 
przebudowy społeczno-gospodarczej 
wcale nie trzeba zrywać z Bogiem.

2. Brak sprawiedliwości i prawdy,
czyli niesprawiedliwość 

i zakłamanie
Jeżeli stwarza się ludziom pracują-

cym sytuację, gdzie – aby utrzymać 
kilkuosobową rodzinę – muszą brać 
dodatkowe etaty lub pracować w nie-
dzielę, dokonuje się mordu na ludzkich 
sumieniach. Niszczy się rodziny. Okra-
da się dzieci z czasu, który rodzice po-
winni im poświęcić. Za godziwą pracę 
musi być godziwa zapłata, sprawiedli-
wa zapłata. Aby zarobić więcej, górnik 
idzie do pracy w niedzielę, kosztem 
mszy świętej, kosztem czasu należne-
go rodzinie, kosztem własnego wy-
poczynku. Czy będzie bez wypoczyn-
ku dobrze pracował w poniedziałek?  
I pyta górnik, który za pracę w niedzie-
lę otrzymuje co najmniej podwójną 
stawkę, pyta sam siebie: „Wydobyłem 
w niedzielę tyle samo węgla, co w pią-
tek, a może i mniej, a zapłatę otrzyma-
łem wyższą. Kiedy więc zostałem oszu-
kany – w piątek czy w niedzielę? 

Kto odpowiada za wypaczenia za-
wodowe w Ojczyźnie, gdy mówi się, 
że praca idzie dobrze, że są same osią-
gnięcia, a robotnik wie najlepiej, że  
w rzeczywistości jest inaczej. 

Wysiłek, praca, wymagają we-
wnętrznego ładu, zdrowych zasad 
moralnych, a nawet bodźców i moty-
wów religijnych, aby dobrze służyły 
człowiekowi. Ekonomia gospodarcza 
wymaga pomocy sił moralnych. Pra-
codawca musi kierować się sprawiedli-
wością. Człowiek nie może być pozba-
wiony pracy czy wyższego stanowiska 
dlatego tylko, że myśli inaczej, że jest 
dla kogoś wyrzutem sumienia, że ma 
inny od narzuconego pion polityczno-

-moralny, dlatego że aktywnie działał 
w „Solidarności”. To wszystko nie po-
maga wychodzić z kryzysu gospodar-
czego, ale śmiem twierdzić, że go jesz-
cze pogłębia.

3.Brak wolności
Przypomnę tu cytowany już  

w styczniu bieżącego roku fragment 
wypowiedzi zmarłego prymasa kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego: „...świat 
pracowniczy na przestrzeni ostatnich 
dziesiątek lat doznał wielu zawodów  
i ograniczeń. Ludzie pracy – i całe spo-
łeczeństwo przeżyło w Polsce udrękę 
podstawowych praw osoby ludzkiej, 
ograniczenie wolności myślenia, świa-
topoglądu, wyznawania Boga, wycho-

wania młodego pokolenia. Wszystko 
to było stłamszone. Na odcinku pracy 
zawodowej stworzono specjalny mo-
del ludzi zmuszonych do milczenia 
i do wydajnej pracy...". Zagubiono 
więc charakter osobowy pracy. A kie-
dy zrodziła się z bólu i poniewierki 
robotniczej „Solidarność”, to nie było 
to nic innego, jak wielki krzyk ludzi 
pracy o sprawiedliwość, o większą 
świadomość, że pracujemy u siebie  
i dla siebie, wielkie wołanie o szacunek 
dla człowieka pracy. Nastąpił wtedy  
w ojczyźnie naszej wielki proces bu-
dzenia się świadomości, że chcemy być 
odpowiedzialni za naród i jego losy, za 
życie i współżycie społeczne; a nawet 
za charakter sprawowania władzy, któ-
ra ma być służbą, a nie przemocą.

4. Brak poszanowania ludzkiej 
godności

Nie może być dobrze w krajach, 
gdzie człowiekiem można poniewie-
rać, gdzie można go fałszywie oskar-
żać pod osłona rzekomego prawa, 
gdzie ustawy są nie dla dobra człowie-
ka, ale skierowane często przeciwko 
człowiekowi, ustanowione dla udrę-
czenia człowieka.   W sprawie ustaw 
godzących w wartość człowieka wysy-
łali memoriały do rządu również i nasi 
biskupi. A przecież już na ten temat 
wypowiedział swoje zdanie w staro-
żytności Tacyt, gdy pisał: „Im bardziej 

chore jest państwo, tym więcej w nim 
ustaw i rozporządzeń". A więc może 
warto poszukać choroby gdzie indziej, 
niż tylko w społeczeństwie?

5. Brak miłości
Tam, gdzie jest niesprawiedliwość, 

gdzie jest przemoc, zakłamanie, nie-
nawiść, nieszanowanie ludzkiej god-
ności, tam brakuje miejsca na miłość, 
tam brakuje miejsca na serce, na bez-
interesowność, na wyrzeczenia. A bez 
tych wartości – nie wolno nikomu  
o tym zapominać – trudno będzie 
nadać pracy właściwy sens, trudno 
będzie wyciągnąć kraj z wszelkiego 
rodzaju kryzysów. Miłość zaś musi iść  
w parze z męstwem. 

Pozwólcie, że zacytuję tu fragment 
z książki Uświęcenie prac zawodowej, 
której autorem jest cytowany już dzi-
siaj parokrotnie zmarł przed dwoma 
laty ksiądz prymas: 

„Dopiero wtedy chrześcijanin speł-
nia godnie i należycie swe obowiązki 
zawodowe, rodzinne, narodowe i pań-
stwowe, gdy jest mężny, gdy mężnie 
wyznaje swe zasady, gdy się ich nie 
wstydzi, gdy nie odstępuje od nich dla 
lęku i chleba. Biada społeczeństwu, 
którego obywatele nie rządzą się mę-
stwem! Przestają być wtedy obywate-
lami, stają się zwykłymi niewolnikami! 
To męstwo czyni z ludzi obywateli, bo 
człowiek mężny jest świadom swych 
praw w społeczeństwie i obowiązków, 
które na nim ciążą. Człowiek jest oby-
watelem, gdy stoi na stanowisku swych 
praw w społeczeństwie, gdy ich broni, 
i w oparciu o nie wypełnia obowiąz-
ki: zawodowe, rodzinne, państwowe 
i religijne. Jeżeli obywatel rezygnuje  
z cnoty męstwa, staje się niewolnikiem 
i wyrządza największą krzywdę sobie, 
swej ludzkiej osobowości, rodzinie, 
grupie zawodowej, narodowi, państwu 
i Kościołowi, chociaż byłby łatwo po-
zyskany dla lęku i bojaźni, dla chleba  
i względów ubocznych. Biada wład-
com, którzy chcą pozyskać obywatela 
za cenę zastraszenia i niewolniczego 
lęku! Rządzą wtedy nie ludźmi, lecz – 
wybaczcie to słowo – rzeczami. Jeśli 

SOLIDARNOŚĆ DUCHA
to nowy cykl w naszym biuletynie prezentujący myśli i nauki 

bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrona NSZZ „Solidarność”
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Duszpasterstwo Ludzi Pracy zaprasza 
19 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00 

do kościoła bł. ks. Jerzego Popiełuszki na osiedlu Zawiszy w Rzeszo-
wie na Mszę Św. wotywną oraz nowennę za Ojczyznę przez wsta-
wiennictwo bł. ks. Jerzego Popiełuszki.  Po mszy św. wykład wygłosi  
ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB, wykładowca historii Kościoła w WSD Towarzy-
stwa Salezjańskiego w Lądzie. Temat wykładu: Ks. Jerzy Popiełuszko jako wy-
chowawca i opiekun młodzieży.

W marcu mszy św. przewodniczył i 
wykład „Funkcja mediów katolickich 
w edukacji i wychowaniu do chrześci-
jańskiej obecności w świecie” wygłosił 
ks. dr Antoni Balcerzak sdb, wykła-
dowca w Wyższej Szkole Kultury Spo-
łecznej i Medialnej.

Wykład ks. Balcerzaka oparty został 
na opisie współczesnego świata z per-
spektywy Polski i Polaka po roku 1989. 
Wykładowca starał sie odpowiedzieć 
na pytanie dlaczego w środowisku me-
diów rozgrywa się spór o człowieka, 
który nasilił się poprzez formy degra-
dacji osoby ludzkiej i wartości życia 
ludzkiego. Przypomniał również o za-
daniach i funkcji mediów w tym  pogu-

W lutym 2017 r. ukazały się nowe 
wersje projektów ustaw o Państwowej 
Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, 
których wnioskodawcą jest  Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Minister Rolnictwa zwrócił się do 
wszystkich ministrów o zgłoszenie 
uwag w terminie 7 dni od ich otrzy-
mania. Poinformował również, że 
ww. projekty były już przedmiotem 
konsultacji w lipcu 2016 r. Nadal 
mamy do czynienia z pomysłem Mi-
nistra Rolnictwa dotyczącym bezpie-
czeństwa żywności.

Zabranie zadań żywnościowych  
z Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
spowoduje zniszczenie inspekcji sa-
nitarnej, która ma ponad 60 letnią 
tradycje i oczywiście pozbawi pracy 
część pracowników, a nadzór nad 
bezpieczeństwem żywności dla społe-
czeństwa na pewno będzie zagrożony.

Nie wyobrażam sobie by jedna tak 
duża inspekcja (Państwowa Inspek-
cja Bezpieczeństwa Żywności-PIBŻ), 
która w większości ma skupić inspek-
cje podległe Ministrowi Rolnictwa  
a zatem głównie inspekcja rolna, 
była w stanie ocenić wpływ danych 
czynników zawartych w produktach 
żywnościowych na zdrowie ludzi. W 
tej dziedzinie naszym zdrowiem zaj-
mują się lekarze medycyny i minister 
zdrowia, oni oceniają i określają nor-
my żywnościowe. Głównym celem 
prawa żywnościowego jest zapewnie-
nie bezpieczeństwa żywności, a tym 
samym ochrona zdrowia konsumen-
tów.

PIBŻ będzie się również zajmowała 
nadzorem nad żywnością specjalne-
go przeznaczenia tzn. żywnością dla 
niemowląt i dzieci. Zawarto również 
zapisy o nadzorze nad wodą butelko-
waną i mineralną, co to ma wspólne-
go z produkcją rolną?

Oceną czy nasza żywność jest bez-
pieczna i zdrowa prowadzić będą 
lekarze weterynarii, wiodąca grupa 
zawodowa według zapisów w pro-
jektach. Z pracowników „Sanepidu” 
będzie się wybierać  pracowników, 

bionym świecie. Zdaniem wykładowcy 
czasy współczesne można nazwać jako 
bardzo niepokojący marsz w kierunku 
niebezpiecznego totalitaryzmu, który 
rozkłada się na trzy etapy. Pierwszym 
jest negacja istnienia prawa i prawdy 
obiektywnej, czego konsekwencją jest 
zrównanie dobra i zła, grzechu i cnoty, 
brzydoty i piękna, prawdy i kłamstwa

Drugim – instytucjonalizowanie de-
wiacji moralnych, która objawia się w 
przemianie prywatnej niegodziwości 
w publiczną cnotę. Moralność jest za-
stępowana wynikami sondaży.

Trzecim wreszcie – jest wprowadze-
nie ostracyzmu społecznego i prawnej 
karalności dobra.

Egazamin z Logiki
Profesor: Samolot przewoził 500 cegieł. Jedna cegła wypa-
dła z samolotu. Ile cegieł pozostało na pokładzie??
Student: Cóż, to proste! 499!
Profesor: To prawda. Następne pytanie. Jak umieścić słonia w lodówce  
w trzech krokach??
Student: 1. Otwórz lodówkę, 2. Umieść słonia 3. Zamknąć lodówkę.
Profesor: Następne. Jak umieścić jelenia w lodówce w czterech krokach?
Student: 1. Otwórz lodówkę. 2. Wyciągnij słonia. 3. Wsadź jelenia.  
4. Zamknij lodówkę.
Profesor: Doskonałe! Następne pytanie. Król zwierząt lew ma urodziny. 
Przyszły na nie wszystkie zwierzęta, z wyjątkiem jednego. Którego?
Student: Jeleń. Bo jest w lodówce!
Profesor: Super! Następne. Czy babcia może przejść przez bagna na których 
żyją krokodyle?
Student: Oczywiście, że może. Krokodyle są na urodzinach u lwa.
Profesor: Doskonale. A teraz ostatnie pytanie. Babcia przechodząc przez 
bagna niestety zginęła. Jak?
Student: Yyy… eee… utonęła?
Profesor: No i oblałeś synku. Cegła coś ci mówi?

władza rządzi zastraszonymi obywate-
lami, obniża swój autorytet. Zubaża się 
życie narodowe, kulturalne i wartość 
życia zawodowego. Męstwo należy do 
zasadniczych elementów życia oby-
watelskiego. Dlatego obok obowiązku 
miłości chrześcijanin ma obowiązek 
męstwa..."

Bądźmy więc silni miłością i mę-
stwem oraz nadzieją. Miejmy prze-
konanie, że nic nie da się wymazać  
z dziejów narodu, co raz miało miejsce. 
Miejmy przekonanie, że wydarzenia lat 
osiemdziesiątych, związane ze słowem 
„Solidarność" – jak mówił Ojciec Świę-
ty 3 maja ubiegłego roku – „mają także 
jakąś wielką nośność w życiu narodu, 
w jego dążeniu do tożsamości, woli 

kształtowania przyszłości. Chociaż 
spadło na nas doświadczenie dziejowe, 
to nie tracimy przeświadczenia, prze-
konania, że również te treści i te wyda-
rzenia, jak kiedyś Konstytucja 3, będą 
kształtowały życie narodu. Dlatego, że 
pochodzą z jego ducha, odpowiadają 
jego duchowi, a Naród musi żyć swoim 
własnym duchem, jeżeli ma żyć!...” 

Może nam się dzisiaj wydawać, jak 
nieraz w historii, że przegraliśmy, że 
toczyliśmy zbędne boje, że niepo-
trzebnie narażaliśmy się. A jednak 
musimy wierzyć, że przyjdą czasy, 
kiedy nasze wysiłki i trudy – dziś bez-
owocne – będą owocowały dla dobra 
naszej umiłowanej Ojczyzny.

Amen. 

Dla konsumentów żywności
 nadciągają ciężkie dni

którzy przydadzą się do pracy w no-
wej inspekcji.

Jedna z pracownic Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej powiedziała: 
„Dziecko i piesek w jednej poczekal-
ni” – może to pozwoli na zmniejsze-
nie kolejek do lekarzy w przychod-
niach?

Państwowa Inspekcja Sanitarna, 
jest właściwa do zapewnienia nie-
zależnego i obiektywnego nadzoru 
nad produkcją i obrotem żywnością  
w szerokim tego słowa znaczeniu,  
a nie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi reprezentujące interesy rolników 
i producentów rolno-spożywczych.

Państwowa Inspekcja Sanitarna wo-
bec braku kon�iktu interesów gwa-
rantuje poprawne, obiektywne wy-
konywanie zadań -  nie pozostaje na 
żadnym etapie w kon�ikcie interesów, 
nie musi wybierać między wielkością 
rynku rolnego  i sprzedaży, a bezpie-
czeństwem żywności i żywienia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
nadal ignoruje opinie strony społecz-
nej i wbrew licznym negatywnym sta-
nowiskom wyrażanych  m.in. przez 
Ministra Zdrowia, w tym uprzednio 
przez Pana Ministra Zbigniewa Reli-
gę,  a także zawartych w Decyzji Pre-
zydium Komisji Krajowej NSZZ „Soli-
darność” oraz Trójstronnego Zespołu 
do Spraw Ochrony Zdrowia dąży do  
zmniejszania uprawnień Ministra 
Zdrowia w zakresie bezpieczeństwa 
żywności i żywienia.

Sekcja Krajowa Pracowników Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ 
„Solidarność” podtrzymuje zgłoszone 
wcześniej uwagi dotyczące koncepcji 
powołania Państwowej Inspekcji Bez-
pieczeństwa Żywności i zgłasza sprze-
ciw wobec aktualnie wznowionych  
projektów przez Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi.

Dorota Walczak
Przewodnicząca Sekcji  Krajowej 

Pracowników Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznych 

NSZZ „Solidarność”
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Małgorzacie FRANCZYK
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy

 w imieniu koleżanek i i kolegów 
z Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” 

skada Roman Jakim, przewodniczący ZR

Monice WOJAK
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Męża
 składają koleżanki i koledzy z Regionu Rzeszowskiego

oraz Oddziału „Solidarności” w Łańcucie 
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- Wyrażamy najwyższe uznanie dla 
Pani Premier Beaty Szydło za jej od-
ważną, wyjątkowo godną, a zarazem 
jasną i bezkompromisową postawę, 
jaką wykazała się podczas szczytu 
przywódców państw Unii Europej-
skiej w Brukseli w dniu 9 marca 2017 
roku. Dziękujemy, że nie uległa Pani 
Premier bezczelnym naciskom, przy-
bierających nawet charakter jawnych 
gróźb, ze strony wysokich urzędników 
Unii Europejskiej, a przede wszyst-
kim ze strony kanclerz Niemiec, An-
geli Merkel, próbujących wymusić na 
przedstawicielce Rządu Rzeczpospo-
litej Polskiej zaakceptowanie przez 
Polskę ewidentnie antydemokra-
tycznego wyboru Donalda Tuska na 
przewodniczącego Rady Europejskiej. 
Oświadczamy, że identy�kujemy się 
całkowicie z działaniami Rządu Naj-
jaśniejszej Rzeczpospolitej dążący-
mi do zapewnienia Polsce szacunku, 
a zarazem do zajęcia należnego jej 
miejsca w Europie i w świecie - czy-
tamy w oświadczeniu, które podpisał 
Józef Konkel, prezes SOR.

Działacze opozycji antykomuni-
stycznej nie zostawili „suchej nitki” na 
byłym premierze.

- Wyrażamy najgłębszą dezapro-
batę wobec bezprzykładnych działań 
Donalda Tuska, który sam siebie zgło-
sił na urząd przewodniczącego Rady 
Europejskiej, zabiegając przy tym  
o poparcie jego kandydatury wyłącz-
nie przez przedstawicieli rządów ob-

Damianowi SZUBERTOWI
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Taty
 składają Członkowie Zarządu Regionu Rzeszowskiego

oraz koleżanki i koledzy z „Solidarności” Wojewódzkiego 
Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie

cych państw, zwłaszcza Niemiec, igno-
rując przy tym bezczelnie stanowisko 
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, który 
w sposób jasny i jednoznaczny odmó-
wił udzielił mu poparcia w ubieganiu 
się o ten urząd. Identy�kujemy się 
całkowicie ze stanowiskiem Rządu 
Rzeczpospolitej Polskiej, że udzielenie 
choćby formalnego poparcia Donal-
dowi Tuskowi było niemożliwe, m.in. 
z uwagi, że podczas dotychczasowego 
sprawowania przez niego urzędu prze-
wodniczącego RE, nie tylko nie bronił 
polskich interesów lecz dodatkowo 
podejmował liczne działania godzące 
w sposób ewidentny w podstawowe 
interesy Rzeczpospolitej i jej obywa-
teli (w tym: popierając pomysły na-
łożenia na Polskę sankcji za rzekome 
łamanie zasad demokracji i wysokich 
kar �nansowych za nie przyjmowa-
nie uchodźców z państw islamskich, 
jak również szczując przedstawicieli 
UE i innych państw na legalny Rząd 
Rzeczpospolitej Polskiej). Łamiąc przy 
tym obowiązująca go jako wysokie-
go przedstawiciela UE zasadę bez-
stronności politycznej, Donald Tusk 
wspierał przez cały czas działania po-
lityków polskiej opozycji, określającej 
siebie samych jako „opozycja totalna”, 
zwłaszcza podczas pobytu we Wrocła-
wiu w dniu 16 grudnia 2016 roku gdy 
„opozycja totalna” podjęła nieudaną 
próbę siłowego obalenia legalnego 
Rządu RP.

Zarówno jako premier Rzeczpospo-

Uznanie dla Szydło
i potępienie Tuska

Zarząd Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Wo-
jewództwa Podkarpackiego wydał 13 marca 2017 r. oświadczenie, w którym 
wyraził uznanie dla  Premier Beaty Szydło za przeciwstawienie się dyktato-
wi ze strony urzędników Unii Europejskiej podczas szczytu w Brukseli. Jed-
nocześnie wyraził oburzenie zachowaniem Donalda Tuska oraz polityków  
i zwolenników tzw. „opozycji totalnej”. 

litej Polskiej, jak i jako przewodniczą-
cy RE, Donald Tusk działał zawsze we 
własnym interesie, jak również w inte-
resie obcych państw, jawnie nam wro-
gich, jak Rosja, czy nieprzychylnych, 
jak Niemcy, a pragnąc uzyskać ich 
przychylność nie wahał się podejmo-
wać działań niekorzystnych dla Pol-
ski. Dodatkowo ponosi on pośrednią 
lub bezpośrednią odpowiedzialność 
za liczne afery, m.in. za: hazardową, 
stoczniową, autostradową, Amber 
Gold, a zwłaszcza za doprowadzenie 
do tragedii pod Smoleńskiem, w wy-
niku której śmierć poniosło 96 osób,  
w tym Prezydent RP Lech Kaczyński.

Wszystkimi tymi działaniami Do-
nald Tusk udowodnił, że nie jest 
godzien by nazywać go Polakiem, 
którym zresztą nigdy w najmniejszy 
sposób się nie czuł, i gdyby miał choć 
odrobinę honoru i uczciwości, które to 
cnoty były mu zawsze zupełnie obce, 
powinien był już dawno zrzec się oby-
watelstwa Polskiego.

Wyrażamy przy tym najgłębsze 
oburzenie działaniami polityków 

„opozycji totalnej” i jej zwolenników, 
którzy swoim skandalicznym, cham-
skim zachowaniem po „wyborze” Do-
nalda Tuska na nową kadencję zacho-
wywali się podczas obrad Parlamentu 
Rzeczpospolitej stokroć gorzej niż Pa-
puasi z dżungli nowogwinejskiej, zaś 
zakłócając w wyjątkowo podły sposób 
uroczystości 83 miesięcznicy tragedii 
Smoleńskiej, udowodnili że nie zasłu-
gują na nazywania ich ludźmi, pomi-
mo wykazywania przez nich pewnych 
cech zoologicznego podobieństwa do 
ludzi - dość obrazowo i emocjonal-
nie podsumowali represjonowani, na 
zakończenie dodając - Jako byli dzia-
łacze opozycji antykomunistycznej, 
przez lata walczący m.in. o wolność 
i suwerenność Polski, jak również  
o zapewnienia jej należnego miejsca 
wśród wolnych państw, za co wielo-
krotnie spotykały nas różnorakie szy-
kany, w tym w rzekomo już wolnej 
Polsce, oświadczamy, że nie zasługu-
jecie nawet na naszą pogardę i pozo-
staje nam już tylko modlić się o wasze 
opamiętanie.

Katarzynie SZADY-SAGAN
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Taty
 składają Członkowie Zarządu Regionu Rzeszowskiego
oraz koleżanki i koledzy z „Solidarności” Organizacji 

Międzyzakładowej Oświaty i Wychowania w Strzyżowie

SŁUCHAMY
w czwartki godz. 12.40 
i w piątki godz. 21.30 
związkowych audycji

Zorganizowani 
mają lepiej 

Miło nam poinformować, że Bogumiła Stec-Świderska 
została członkiem Rady Programowej Polskiego Radia Rzeszów. 

Gratulujemy!
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e GODZINY NADLICZBOWE

Pracą w godzinach nadliczbo-
wych jest praca wykonywana ponad 
obowiązujące pracownika normy 
czasu pracy a także praca wykony-
wana ponad przedłużony dobowy 
wymiar czasu pracy, wynikający  
z obowiązującego pracownika syste-
mu i rozkładu czasu pracy. 

Praca w godzinach nadliczbo-
wych jest dopuszczalna w razie:
- konieczności prowadzenia akcji 
ratowniczej w celu ochrony życia 
lub zdrowia ludzkiego, ochrony 
mienia lub środowiska albo usunię-
cia awarii, 
- szczególnych potrzeb pracodawcy.

Najczęściej  praca w godzinach 
nadliczbowych występuje  ze wzglę-
du na szczególne potrzeby praco-
dawcy.   Obowiązek pracy w godzi-
nach nadliczbowych, co do zasady, 
aktualizuje się w przypadku otrzy-
mania od pracodawcy stosownego 
polecenia. Ustawodawca nie określił 
formy tego polecenia. Należy zatem 

przyjąć że dopuszczalne jest tu każde 
zachowanie przełożonego, które w do-
statecznie wyraźny sposób wskazywać 
będzie  jego wolę. 

Roczny limit pracy w godzinach 
nadliczbowych w przypadku szcze-
gólnych potrzeb pracodawcy wynosi  
150 godzin. Limit ten może być mo-
dy�kowany w układzie zbiorowym lub  
w regulaminie pracy bądź w indywi-
dualnej umowie o pracę.

Za pracę w godzinach nadliczbo-
wych pracownikowi przysługuj zawsze 
normalne wynagrodzenie za każdą  
z przepracowanych godzin.  Przepisy 
nie de�niują normalnego wynagro-
dzenia. Przyjmuje się jednak iż ozna-
cza ono wynagrodzenie, jakie pracow-
nik otrzymuje stale i systematycznie, 
obejmujące zarówno wynagrodzenia 
zasadnicze wynikające ze stawki osobi-
stego zaszeregowania jak i dodatkowe 
składniki wynagrodzenia o charakte-
rze stałym ( np. premie regulaminowe, 
dodatek funkcyjny, dodatek stażowy), 
jeżeli na podstawie obowiązujących  
w zakładzie pracy przepisów płaco-
wych pracownik ma prawo do takich 
dodatkowych składników.

Ponadto praca w godzinach nadlicz-
bowych może być rekompensowana 
dodatkiem do wynagrodzenia albo 
czasem wolnym. 

Rekompensata 
za czas przepracowany 

w godzinach nadliczbowych

W zamian za czas przepracowany  
w godzinach nadliczbowych praco-
dawca, na pisemny wniosek pracow-
nika, może udzielić mu w tym samym 
wymiarze czasu wolnego od pracy.

Jeżeli czas wolny jest udzielany bez 
wniosku – jest on udzielany w wymia-
rze o połowę wyższym niż liczba prze-
pracowanych godzin.

Pracownikowi, który wykonywał 
pracę w dniu wolnym od pracy  wy-
nikającym z rozkładu czasu pracy  
w przeciętnie pięciodniowym tygo-
dniu pracy, przysługuje mu inny dzień 
wolny od pracy udzielony pracowni-
kowi do końca okresu rozliczeniowe-
go. Pracownik powinien zatem otrzy-
mać cały dzień wolny bez względu 
na liczbę godzin przepracowanych w 
dniu wolnym wynikającym z rozkładu 
czasu pracy.

W sytuacji gdy pracownik nie 
otrzymał rekompensaty za czas prze-
pracowany w godzinach nadliczbo-
wych w formie czasu wolnego przy-
sługuje mu dodatek. Wynagrodzenie 
stanowiące podstawę obliczania do-
datku obejmuje wynagrodzenie pra-
cownika wynikające z jego osobi-
stego zaszeregowania określonego 
stawką godzinową lub miesięczną, 
a jeżeli taki składnik wynagrodzenia 
nie został wyodrębniony przy okre-
ślaniu warunków wynagradzania – 
60% wynagrodzenia.

Dodatek w wysokości 100% wy-
nagrodzenia za pracę przysługuje za 
pracę w godzinach nadliczbowych 
na dobę przypadających:
-  w nocy,
- niedzielę i święta niebędące dla 
pracownika dniami pracy, zgodnie  
z obowiązującym go rozkładem cza-
su pracy,
- w dniu wolnym od pracy  udzie-
lonym pracownikowi w zamian 
za pracę w niedzielę lub w święto, 
zgodnie z obowiązującym go roz-
kładem czasu pracy.

Barbara Staszczak

Już w sprzedaży !
W sprzedaży od 24 marca! Kolejny tom wspaniałej histo-

rii Polski opowiedzianej piórem profesora Andrzeja Nowaka 
liczy 462 strony, czyli o 80 więcej niż poprzednia część. Po-
dobnie jak dwa poprzednie tomy charakteryzuje się wysokim 
poziomem edytorskim. Zdobią go liczne fotogra�e, rysunki, 
ryciny i mapy, które nie tylko dopełniają narrację autora, ale  
i poruszają wyobraźnię czytelnika.

Dzieło to owoc wspaniałego warsztatu badawczego, niesa-
mowitego talentu pisarskiego i ogromnej wiedzy profesora 
Nowaka. Tym razem barwną przygodę z historią rozpoczy-
namy w 1340 roku od rządów króla Kazimierza Wielkiego, 
którego anonimowy autor Kroniki katedralnej krakowskiej 
przyrównuje do starotestamentowego króla Salomona. Przez 
karty monumentalnego tomu wędrujemy towarzysząc kolej-
nym postaciom historycznym – królowej Jadwidze, Władysławowi Jagielle, księciu Witoldowi, kardy-
nałowi Zbigniewowi Oleśnickiemu, Kazimierzowi Jagiellończykowi i wielu innym – aż do roku 1468.

Pozycję wydało krakowskie wydawnictwo Biały Kruk Sp. z o. o. Szczegóły dotyczące zakupu na:

www.bialykruk.pl

Przed Wielkanocą facet pyta przyjaciela:
– Poradź mi, co kupić żonie na zajączka. Ona już 

wszystko ma!
– Wiesz co – mówi po chwili namysłu przyjaciel – 

kup jej małego zajączka z czekolady i dodaj do niego 
pisemną zgodę na dwie godziny szalonego seksu, ta-
kiego jakiego tylko zapragnie!

Po świętach kumple spotykają się ponownie.
– Co masz taką skwaszoną minę? Żonie nie spodobał się prezent?
– Bardzo się jej spodobał!
– To o co chodzi? Jak zareagowała?
– Przeczytała, wskoczyła do samochodu i zawołała: „Dzięki, kochanie! 

Wrócę za dwie godzinki!”
LEŻAJSK, 2 WRZEŚNIA 2017 

Przypominamy, że w ramach regio-
nalnych obchodów rocznicy powsta-
nia NSZZ „Solidarność”, 2 września  
2017 r. w Leżajsku odbędzie sie Piknik 
Wolności i Solidarności.

Zapraszamy członków „Solidarno-
ści”  wraz z rodzinami do wspólnego 
świętowania. Atrakcji nie zabraknie, 
dlatego warto już dziś zarezerwować 
tę datę w swoim terminarzu.

Obradujący w marcu konwent wło-
darzy z powiatu leżajskiego zadecydo-
wał, że czynnie włączy się w organiację 
tychże obchodów. Z góry dziękujemy!
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Muzeum Ulmów świętuje rok istnienia  

Jak usłyszałem 24 marca 1944 roku w szkole, że rozstrzelali rodzinę 
Ulmów, nie mogłem się pozbierać. Przecież u nas na strychu ukrywała się 
rodzina Weltzów z Jarosławia, a mieszkaliśmy tylko kilometr od Wiktorii 
i Józefa. Mój tatuś powiedział  – może z Bożą pomocą przeżyjemy. 
I przeżyliśmy i my, i ci których ukrywaliśmy. Ja żyję do dziś, może po 
to, aby dawać świadectwo – powiedział Eugeniusz Szylar, ratujący 
podczas wojny żydowską rodzinę z piekła holokaustu. 

17 marca 2017 roku był on honorowym gościem pierwszej rocznicy 
powstania Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny 
światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.  
 
Wcześniej Muzeum Historii Żydów w Warszawie, teraz także muzeum 
w Markowej staje się symbolem dobrej pamięci obu naszych narodów 
o wielowiekowej historii Rzeczpospolitej przyjaciół, która była dla Żydów 
ziemią Polin oraz o silnej więzi solidarności, łączącej Polaków i Żydów. 
Więzi, której nie zdołał złamać nawet terror i zbrodnie niemieckich 
nazistów. Wielką zasługą tego miejsca jest upamiętnienie wszystkich 
Polaków ratujących Żydów, znanych i bezimiennych. W Markowej 
postawiliśmy milowy krok do pokazania światu bohaterstwa ówczesnych 
mieszkańców naszego kraju - te słowa do uczestników jubileuszu 
skierował w liście  prezydent RP Andrzej Duda. 

Prawie 50 tysięcy gości, m. in. z Izraela, Wielkiej Brytanii i Stanów 
Zjednoczonych,  prezydent RP Andrzej Duda, prezydenci państw V4, 
premier RP Beata Szydło  i wielu innych o�cjalnych gości z różnych 
miejsc świata,  warsztaty, koncerty, spotkania i projekcje �lmów. 30 
miejsc na 6 kontynentach, które odwiedziła wystawa poświęcona 
bohaterom z Markowej, goszcząc nawet w Birmie. Tak można 
podsumować rok istnienia Muzeum Polaków Ratujących Żydów 
podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. 

Przed rokiem prezydent RP Andrzej Duda powiedział w Markowej: 
„Prawda buduje braterstwo między narodami i pozwala tworzyć 
przyjacielskie więzi. Bo tylko na prawdzie może być oparta dobra 
przyszłość”. Otwierając muzeum wierzyliśmy, że będzie ważnym 

miejscem, ale wielkość i skala zainteresowania zaskoczyła nawet nas. 
Rok funkcjonowania muzeum to doskonałe świadectwo o Polakach-
bohaterach II wojny światowej - powiedział podczas uroczystości 
marszałek Władysław Ortyl. 

Jubileusz w Markowej rozpoczął się od przejmujących „Pieśni dusz” 
w wykonaniu Agnieszki Kowalczyk. W konferencji jubileuszowej 
uczestniczyli m.in. Szef Gabinetu Prezydenta RP, minister Adam 
Kwiatkowski, marszałek Władysław Ortyl,  arcybiskup Adam Szal, 
wiceprezes IPN i inicjator powstania placówki Mateusz Szpytma, 
wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, wicemarszałek województwa 
Bogdan Romaniuk, posłowie Kazimierz Gołojuch i Wojciech Buczak. 

Muzeum ma nie tylko zabezpieczać zabytki kultury, ale także formować 
tych, którzy je odwiedzają.  Bo to jest przestrzeń, w której poznajemy 
historię i uczymy się dialogu. Tu w Markowej możemy wsłuchać się 
w  głosy przeszłości, wejść niejako w dialog z bohaterami przeszłości - 
mówił arcybiskup przemyski Adam Szal.  Arcybiskup mówił także 
o procesie beaty�kacyjnym rodziny Ulmów.  

Wśród gości uroczystości znalazł się Eugeniusz Szylar – Sprawiedliwy 
z Markowej, jeden z ludzi, którym poświęcone jest muzeum. W czasie 
wojny wraz z rodziną przyjął do swojego domu rodzinę Weltzów. Za 
tę bohaterską postawę 17 marca 2016 roku, w dniu otwarcia muzeum 
w Markowej, został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.  

Jestem jednym ze świadków holokaustu, jaki odbył się na rodzinie Ulmów. 
Przez 17 miesięcy ukrywaliśmy Weltzów z Jarosławia. Szedłem do szkoły 
i dowiedziałem się, że całą rodzinę Ulmów wystrzelali,  a nasza rodzina 
w tym czasie przechowywała 7 Żydów na strychu. Nie wiedzieliśmy 
wtedy co robić. Ale z Bożą pomocą rodzinę Welzów  przechowaliśmy. Tego 
człowiek nigdy nie zapomni, co przeżył – mówił wzruszony Eugeniusz 
Szylar, Sprawiedliwy z Markowej. 

Uroczystość zakończyła mulitmedialna projekcja, zaprezentowana przy 
dźwiękach muzyki na budynku muzeum.   

Aleksandra Gorzelak-  Nieduży 
Foto Michał Mielniczuk 




