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Kampania „Godny wybór”
czyli twoja emerytura - twój wybór

O tym, co czeka przyszłych emerytów mówili (na zdjęciu od lewej): Ewa Papiewska-Borkowska, Dyrektor ZUS w Rzeszowie, Szymon Wawrzyszko, 
przewodniczący ZR Ziemia Przemyska, reprezentujący KK „S”, Stanisław Szwed, Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki

18 maja 2017 r. w Zarządzie Regionu 
Rzeszowskiego odbyło się spotkanie  
w  ramach kampanii społeczno-infor-
macyjnej „Godny Wybór. Przywróce-
nie wieku emerytalnego”.

Przedstawiciele rządu poinformo-
wali związkowców o  celu kampanii, 
którym jest uświadomienie społe-
czeństwu, że przejście na emeryturę 
jest prawem, a nie obowiązkiem. Prze-
konywali również o  braku zagrożeń  
w związku z obniżeniem wieku eme-
rytalnego.

Od 1 października każdy uprawnio-
ny będzie miał możliwość podjęcia 
własnej decyzji o momencie przejścia 
na emeryturę. To istota nowych roz-
wiązań, wokół których nawarstwiło 
się wiele fałszywych informacji, dlate-

go wiceminister S. Szwed przedstawił 
zebranym 7 zasad emerytalnych:

1.   Moja emerytura 
– mój wybór

Celem przywrócenia wieku eme-
rytalnego do 60 lat dla kobiet i  65 
lat dla mężczyzn od 1 października  
2017 r. jest przede wszystkim umoż-
liwienie każdemu ubezpieczonemu 
podjęcie samodzielnej decyzji o  mo-
mencie zakończenia aktywności za-
wodowej. Ustawa określa minimalny 
wiek, w  którym można skorzystać  
z prawa do emerytury.

2.   Emerytura to prawo, 
a nie obowiązek

Ustawa określa minimalny wiek 
emerytalny. Każdy ubezpieczony sam 

powinien podjąć  decyzję o momencie 
zakończenia aktywności zawodowej. 
Decyzja zależy od indywidualnej sy-
tuacji ubezpieczonego i  związana jest 
m.in. z:
- oczekiwaniami co do wysokości 
otrzymywanych w  przyszłości świad-
czeń emerytalnych,
- oceną stanu zdrowia,
- sytuacją ogólną i indywidualną pozy-
cją na rynku pracy,
- planami dotyczącymi długości od-
poczynku po zakończeniu aktywności 
zawodowej.

3.   Sprawdź 
zanim wybierzesz

Decyzja o  przejściu na emerytu-
rę jest indywidualnym wyborem, ale 
aby go świadomie dokonać pomoc-

ne są dokładne kalkulacje. Powołani  
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych 
doradcy emerytalni oraz dostępny kal-
kulator emerytalny umożliwią na bie-
żąco wyliczenie emerytury i  podjęcie 
decyzji o okresie przedłużenia aktyw-
ności zawodowej, po osiągnięciu wie-
ku emerytalnego.

4.   Emerytura 
– wybieram świadomie

Już obecnie 17% ubezpieczonych 
podejmuje decyzję o późniejszym sko-
rzystaniu z  prawa do emerytury niż 
w  obowiązującym (podwyższonym) 
wieku emerytalnym. Obecny algo-
rytm obliczania świadczenia premiuje 
dłuższe pozostawanie w zatrudnieniu.

dokończenie str. II



II

Filmowy wtorek z IPN
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w  Rze-

szowie w  ramach cyklu bezpłatnych pokazów 
�lmowych, organizowanych w każdy drugi wto-
rek miesiąca, zaprasza 13 czerwca br. o  godz. 
18.00 do kina Zorza w  Rzeszowie na �lm  

„Ostatnia rodzina” w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego.
Dostępność biletów do sprawdzenia pod numerem telefonu 17 86 06 

026. Odbiór wejściówek w siedzibie IPN przy ul. Słowackiego 18 oraz 
w Kinie „Zorza”. 
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Im dłużej pracujemy tym kapitał na 
koncie i  subkoncie ubezpieczonego 
jest wyższy, a  średnia dalsza długość 
życia niższa, co w  konsekwencji daje 
wyższą emeryturę.

Efektem opóźnienia przejścia na 
emeryturę o rok jest o ok. 8% wyższe 
świadczenie. Jest to jeden z  najwięk-
szych przyrostów na świecie.

5.   Bezpieczna praca 
do emerytury

Pracodawca nie może wypowie-
dzieć umowy o  pracę pracownikowi, 
któremu brakuje nie więcej niż 4 lata 
do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Ustawa określająca minimalny wiek 
emerytalny zapewnia jednakowy 
4-letni okres ochronny dla wszystkich 
pracowników. Oznacza to, że osoby, 
które skończą wiek 60/65 lat, a  znaj-
dują się już w okresie ochronnym, po-
cząwszy od października 2017 r., nadal 
będą z niego korzystać.

6.   Emerytura 
zabezpieczona �nansowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
ma zabezpieczone środki na wypłaty 
wszystkich świadczeń.

Dobra sytuacja na rynku pracy 
spowodowała, że rynek pracodaw-
cy zmienia się w  rynek pracownika. 
Pracodawcom zależy na utrzymaniu 
wartościowych i doświadczonych pra-
cowników, poprawiają się także wa-

runki pracy. Wiele osób, które mogą 
lub będą mogły przejść na emeryturę 
będzie to skłaniało do kontynuowania 
pracy.

7.   Polityka rodzinna 
wzmacnia emerytury

Na stabilność �nansową systemu 
emerytalnego wpływ ma polityka ro-
dzinna, której celem jest zwiększenie 
liczby narodzin, jakości wychowy-
wania i  kształcenia dzieci. Dzisiejsze 
wsparcie polityki prorodzinnej będzie 
miało wpływ na system emerytalny  
i  w  dłuższej perspektywie oznaczać 
będzie większe możliwości skierowa-
nia dodatkowych środków dla emery-
tów i rencistów.

Na spotkaniu Komisję Krajową 
„S” reprezentował Szymon Waw-
rzyszko, przewodniczący ZR Ziemia 
Przemyska, który przypomniał, że to 
„Solidarność” organizując protesty 
i   kampanie społeczne w konsekwen-
cji przyczyniła się do zmiany władzy. 
To dzięki Prawu i  Sprawiedliwość 
przywrócenie poprzedniego wieku 
emerytalnego (60 dla kobiet i  65 dla 
mężczyzn) staje się faktem. Podzie-
kował również przestawicielom rządu 
za przywrócenie dialogu społeczne-
go, a  Prezydentowi RP za realizowa-
nie  umowy programowej podpisanej  
z  NSZZ „Solidarność” i  wyczucie 
oczekiwań społecznych.

Sala konferencyjna pękała w szwach, bowiem w spotkaniu udział wzięli 
Członkowie Zarządu Regionu Rzeszowskiego, przewodniczący ościennych 
Zarządów Regionów „S”, działacze związkowi z różnych zakładów pracy 

oraz eksperci rzeszowskiego ZUS i dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy

Kampania „Godny wybór”

2 maja odbył się ogólnopolski pro-
test pracowników handlu. Tego dnia 
klienci musieli uzbroić się w  cier-
pliwość. Jednakże pomimo niedo-
godności jakie wiążą się ze strajkiem 
włoskim, kupujący okazywali zrozu-
mienie protestującym.

Przedstawiciele handlowej „Solidar-
ności” mówią: - Nie mieliśmy innego 
wyjścia. Pracodawcy nie chcą z  nami 
rozmawiać, nie chcą negocjować popra-
wy naszych warunków pracy i wzrostu 
wynagrodzeń. 

Przekonują, że protestowali nie tyl-
ko w  swoim, ale również w  interesie 
klientów. Zagraniczne sieci handlo-
we, które działają również w  Polsce, 
w  identycznych sklepach w  zachod-
nich krajach Unii Europejskiej za-
trudniają 2 razy więcej pracowników. 

To oznacza lepszą obsługę klientowi 
i krótsze kolejki do kasy. 

- Nie ma powodu, dla którego klienci 
i pracownicy w Polsce mieliby być trak-
towani gorzej - argumentowali zorga-
nizowanie protestu związkowcy.

25 kwietnia, przed rozpoczęciem 
obrad Komisji Krajowej NSZZ „So-
lidarność” we Wrocławiu, odbyła się 
uroczystość wręczenia ks. Władysła-
wowi Pasiutowi, długoletniemu dusz-
pasterzowi ludzi pracy diecezji rze-
szowskiej tytułu Zasłużony dla NSZZ 
Solidarność, nadanego przez Krajowy 
Zjazd Delegatów.

Przyjaciel rzeszowskiej „Solidarno-
ści” tytuł odebrał z rąk przewodniczą-
cych: Komisji Krajowej Piotra Dudy  
i Regionu Rzeszowskiego Romana Ja-
kima. Gratulujemy!

Ks. Władysław Pasiut wspierał 
legalne i  podziemne struktury „So-
lidarności” na terenie Polski połu-

dniowo-wschodniej. Mimo wielu obo-
wiązków uczestniczył we wszystkich 
ważniejszych wydarzeniach związko-
wych, służąc zawsze dobrą radą. Bę-
dąc proboszczem Para�i Matki Bożej 
Saletyńskiej w Rzeszowie doprowadził 
do ogłoszenia Madonny z  La Salet-
te Patronką Ludzi Pracy. Gdy został 
proboszczem w Gdańsku-Sobieszewie 
nawiązał współpracę z  Komisją Kra-
jową NSZZ „S” i  został mianowany 
jej kapelanem. A będąc prowincjałem 
Zgromadzenia Księży Misjonarzy Sa-
letynów w  Polsce witał członków „S” 
pielgrzymujących do Sanktuarium  
w Dębowcu.

Ks. Władysław Pasiut 
zasłużony dla „Solidarności”

Handlowa „Solidarność”
protestowała

Emerytowany ks. Władysław Pasiut wciąż mocno związany jest z „Solidarnością”
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Wbrew regularnie powracającym 
obawom, świadczenia przedemery-
talne nadal są obecne w naszym sys-
temie ubezpieczeń społecznych i  na 
najbliższym horyzoncie czasowym 
nie widać istotnych zmian w  tym 
zakresie. Przepisy regulujące tą insty-
tucję znajdują się w  ustawie z  dnia 
30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach 
przedemerytalnych.

Przesłanki nabycia świadczenia

Zgodnie z  przepisem art. 2 ust. 
1 w/w  ustawy, prawo do świadcze-
nia przedemerytalnego przysługuje 
osobie, która:

1) do dnia rozwiązania stosun-
ku pracy lub stosunku służbowego  
z  powodu likwidacji pracodawcy 
lub niewypłacalności pracodawcy, 
w rozumieniu przepisów o ochronie 
roszczeń pracowniczych w razie nie-
wypłacalności pracodawcy, u które-
go była zatrudniona lub pozostawała 
w stosunku służbowym przez okres 
nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończy-
ła co najmniej 56 lat - kobieta oraz 
61 lat - mężczyzna i  posiada okres 
uprawniający do emerytury, wyno-
szący co najmniej 20 lat dla kobiet 
i 25 lat dla mężczyzn, lub

2) do dnia rozwiązania stosun-
ku pracy lub stosunku służbowego  
z  przyczyn dotyczących zakładu 
pracy, w  rozumieniu przepisów 
ustawy z  dnia 20 kwietnia 2004 r.  

o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz. U. z  2008 r. Nr 69, 
poz. 415, z  późn. zm.), zwanej dalej 
„ustawą o  promocji zatrudnienia”,  
w  którym była zatrudniona przez 
okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukoń-
czyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 
60 lat - mężczyzna oraz posiada okres 
uprawniający do emerytury, wynoszą-
cy co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat 
dla mężczyzn, lub

3) do dnia ogłoszenia upadłości pro-
wadziła nieprzerwanie i przez okres nie 
krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą 
działalność, w  rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 13 października 1998 r. 
o  systemie ubezpieczeń społecznych 
(Dz. U. z  2009 r. Nr 205, poz. 1585, 
z  późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 
o  systemie ubezpieczeń społecznych”, 
i za ten okres opłaciła składki na ubez-
pieczenia społeczne oraz do dnia ogło-
szenia upadłości ukończyła co najmniej 
56 lat - kobieta i  61 lat - mężczyzna  
i posiada okres uprawniający do eme-
rytury, wynoszący co najmniej 20 lat 
dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

4) zarejestrowała się we właściwym 
powiatowym urzędzie pracy w  cią-
gu 30 dni od dnia ustania prawa do 
renty z  tytułu niezdolności do pracy, 
pobieranej nieprzerwanie przez okres 
co najmniej 5 lat, i do dnia, w którym 
ustało prawo do renty, ukończyła co 
najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat 
- mężczyzna i osiągnęła okres upraw-
niający do emerytury, wynoszący co 
najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla 
mężczyzn, lub

4a) zarejestrowała się we właści-
wym powiatowym urzędzie pracy  
w  ciągu 60 dni od dnia ustania pra-
wa do świadczenia pielęgnacyjnego 
lub specjalnego zasiłku opiekuńcze-
go, o których mowa w ustawie z dnia  
28 listopada 2003 r. o  świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. z  2016 r. poz. 
1518 i  1579), lub zasiłku dla opieku-
na, o którym mowa w ustawie z dnia 
4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypła-
cie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 162 i 972), pobieranych 
nieprzerwanie przez okres co najmniej 
365 dni, jeżeli utrata prawa do nich 
była spowodowana śmiercią osoby, 
nad którą opieka była sprawowana, 
i do dnia, w którym ustało prawo do 
świadczenia pielęgnacyjnego, specjal-
nego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku 
dla opiekuna, ukończyła co najmniej 
55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczy-
zna i osiągnęła okres uprawniający do 
emerytury, wynoszący co najmniej 20 
lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

5) do dnia rozwiązania stosunku 
pracy z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy, w  rozumieniu przepisów usta-
wy o  promocji zatrudnienia, w  któ-
rym była zatrudniona przez okres nie 
krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres 
uprawniający do emerytury, wynoszą-
cy co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat 
dla mężczyzn, lub

6) do dnia 31 grudnia roku poprze-
dzającego rozwiązanie stosunku pracy 
lub stosunku służbowego, z  powodu 
likwidacji pracodawcy lub niewypła-
calności pracodawcy, w  rozumieniu 

przepisów o  ochronie roszczeń 
pracowniczych w  razie niewypła-
calności pracodawcy, u  którego 
była zatrudniona lub pozostawała 
w stosunku służbowym przez okres 
nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała 
okres uprawniający do emerytury 
wynoszący co najmniej 34 lata dla 
kobiet i 39 lat dla mężczyzn.

Podkreśliłem dwie najczęściej wy-
stępujące w  naszej praktyce sytu-
acje korzystania z  tego świadczenia. 
Zwracam uwagę, że wszystkie prze-
słanki mają być spełnione na mo-
ment rozwiązania stosunku pracy. 
Wypełnienie przesłanki np. wieku 
po upływie okresu wypowiedzenia 
będzie przeszkodą w  uzyskaniu tego 
świadczenia.

Procedura uzyskania świadczenia

Świadczenie przedemerytalne 
wypłaca ZUS, ale najpierw trzeba 
udać się do powiatowego urzędu 
pracy. Świadczenie przedemerytal-
ne przysługuje bowiem po upływie 
co najmniej 180 dni pobierania za-
siłku dla bezrobotnych. Wniosek  
o przyznanie świadczenia przedeme-
rytalnego należy złożyć w  terminie 
nieprzekraczającym 30 dni od dnia 
wydania przez powiatowy urząd 
pracy dokumentu poświadczającego 
180-dniowy okres pobierania zasił-
ku dla bezrobotnych.

Rafał Rzepecki

Świadczenie przedemerytalne

13 zł …i nie kombinuj!
24 maja 2017 r. w Regionie Rzeszowskim odbyło się spotkanie działaczy „S” 

z Głównym Inspektorem Pracy Romanem Giedrojćem w ramach kampanii 
„13 zł …i nie kombinuj”, zorganizowanej przez NSZZ „Solidarność”.

W spotkaniu udział wzięli członko-
wie Prezydiów Zarządów Regionów  
z  naszego województwa, czyli Rze-
szowskiego, Podkarpackiego, Ziemi 
Sandomierskiej i Przemyskiej. 

Romana Giedrojća wspomagał 
Okręgowy Inspektor Pracy – Wiesław 
Łyszczek. Obaj przedstawili związ-

kowcom aktualną sytuację dotyczą-
cą nieprawidłowości na rynku pracy 
na podstawie zgłoszeń z  akcji   „13 zł  
…i nie kombinuj” oraz przeprowadzo-
nych kontroli. Podkreślali, że zadania 
i  możliwości inspektorów  zwiększają 
się  wraz ze zmianami, które stopnio-
wo wprowadzane są do ustawy o Pań-

Przedstawiciele mediów, uczestniczący w spotkaniu, są jedną z liczniejszych grup 
zawodowych, których zmusza się do samozatrudniania, okradając ich 

w ten sposób z praw przysługujących pracownikom 

stwowej Inspekcji Pracy. Wysłuchali 
również uwag i propozycji zmian legi-
slacyjnych sugerowanych przez działa-
czy związkowych, którzy borykają się 
z  nieuczciwymi pracodawcami. Nie-
stety nieszczelne prawo lub brak jed-
noznacznych rozwiązań, które mogły-
by być, zdaniem NSZZ „Solidarność”, 
w kompetencjach Państwowej Inspek-
cji Pracy sprawiają, że walka o prawa 
pracownicze jest nierówna.

Wiesław Łyszczek  w rozmowie z Wojciechem Jarząbem, 
za-cą przewodniczącego ZR Podkarpacie
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Z ziemi polskiej do włoskiej
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Kruszgeo SA zorganizowała z  okazji jubileuszu 60-lecia swojej �rmy wycieczkę do 

Włoch. Pomysłodawcą był Bogusław Plęs, przewodniczący organizacji.

Wiedeń - po drodze do celu
29 kwietnia

Dzięki inwencji przewodnika „za-
haczyliśmy” o Wiedeń. Przejechaliśmy 
wokół Ringu, najsłynniejszej i  najbo-
gatszej dzielnicy stolicy Austrii. Dzięki 
pięciokilometrowej trasie, liczącej so-
bie ponad 150 lat, cofnęliśmy się dwa 
wieki wstecz do czasów Franciszka 
Józefa, podziwiając zabytki architek-
tury, okalające serce Wiednia. Opera, 
Akademia Sztuk Pięknych, Muzeum 

Historii Sztuki i  Historii Natury, Ho-
�urg, Ratusz, czy park miejski mogą 
przyprawić o  zawrót głowy niejedne-
go estetę. Jeszcze chwila dla siebie, by 
zwiedzić Katedrę św. Szczepana, naj-
ważniejszą gotycką budowlę Austrii  
i główny symbol Wiednia. Tutaj rów-
nież miłośnicy muzyki delektują się 
corocznymi koncertami wielkanocny-
mi i adwentowymi (zdjęcie po lewej).

Asyż - miasto świętego Franciszka
30 kwietnia

Przepiękne miasto położone w  gó-
rzystym regionie Umbrii w  środko-
wych Włoszech. Zbudowane kaska-
dowo na apenińskim stoku Monte 
Subasio. Czas jakby zatrzymał się 
w średniowieczu, gdy uliczkami mia-
steczka wędrował sam święty Fran-
ciszek, bo Asyż przyciąga nie tylko 
pięknem, a  także sławą świętych 
- Franciszka i Klary. 

Zwiedzanie rozpoczęliśmy przecho-
dząc uliczką pod Bramą św. Francisz-
ka, wiodącą prosto do bazyliki pw. św. 
Franciszka. Później spacer ulicą Via 
San Francesco do placu Piazza del 
Comune, przy którym wznoszą się ko-
ściół pw. Santa Maria i średniowieczny 
ratusz z wieżą. Drugą co do ważności 
świątynią Asyżu, którą podziwialiśmy, 
jest bazylika św. Klary, gdzie w podzie-
miach spoczywają doczesne szczątki 
świętej.

Zaledwie 2 km od Asyżu znajduje 
się Bazylika Matki Bożej Anielskiej, 
we wnętrzu której znajduje się kośció-
łek z  wieku X nazywany Cząsteczką 
– Porcjunkulą. Przy bazylice znajduje 
się Ogród Różany, który nas urzekł - 
również wonią kwitnących kwiatów.

Rzym – Wieczne Miasto
1 maja

Na szczęście dla naszych nóg, wie-
le ważnych zabytków Rzymu leży  
w  niedużych odległościach od siebie. 
A  jeden dzień to zdecydowanie za 
mało, by nacieszyć się widokiem staro-
żytnego miasta. Niemniej udało nam 
się zobaczyć wiele.

Koloseum, najpopularniejszy za-
bytek w  Rzymie i  symbol Wiecznego 

Miasta. Olbrzymi, marmurowy Ołtarz 
Ojczyzny, wzniesiony po zjednocze-
niu Włoch na pamiątkę tego wydarze-
nia z  Grobem Nieznanego Żołnierza. 
Plac zwany Piazza del Campidoglio, 
w centrum którego znajduje się posąg 
Marka Aureliusza, a  na tyłach rzeźba 

słynnej wilczycy. Forum Romanum, 
serce śródziemnomorskiej cywilizacji. 
Plac Hiszpański ze słynną via Condot-
ti, ulicą butików i salonów najbardziej 
znanych projektantów. Panteon - je-
den z najlepiej zachowanych zabytków 
z  czasów Cesarstwa. Najsłynniejszą 
barokową Fontannę di Trevi. Mrocz-
ny Zamek Świętego Anioła z antyczną 
rzeźbą Ust Prawdy, które pozbawiają 
dłoni wszystkich kłamczuchów.



VINFOSERWIS NR 4/2017

I  jeszcze spacer po Miejskim Ogro-
dzie Różanym, który położony jest na 
wzgórzu Awentyn. Tutaj znajdują się 
róże ze wszystkich stron świata. Zapach 
kwiatów zniewala już od bramy wej-
ściowej. A  na szczycie kolejny ogród 
– pomarańczowy, z którego podziwia-
liśmy prześliczną panoramę Rzymu.

Watykan – państwo w mieście
2 maja

I najmniejszy kraj na świecie, a po-
mimo to, żeby zwiedzić jego zabytki 
sakralne trzeba kilku dni. My mieli-
śmy jeden dzień. Słynna Via Concilia-
zione (ulica Pojednania) poprowadzi-
ła nas do Placu św. Piotra otoczonego 
ogromną czterorzędową kolumnadą 
Berniniego. Na środku placu stoi 25,5 
metrowy egipski obelisk, który, jak 
głosi legenda, był świadkiem męczeń-
skiej śmierci św. Piotra. Po odstaniu 
1,5 godziny weszliśmy do największej 
świątyni chrześcijańskiej, która olśnie-
wa bogactwem zdobień, ilością i jako-
ścią dzieł sztuki, a  wśród nich Pietà 
- dzieło Michała Anioła. Pielgrzymów 
natomiast przyciągają 44 ołtarze z re-
likwiami setek świętych na czele ze 
szczątkami Apostoła. Nasz wolny czas 
poświeciliśmy na chwilę zadumy przy 
grobie Ojca Świętego Jana Pawła II. 

Z  placu Watykańskiego poszliśmy 
do Bazyliki Św. Jana na Lateranie i Pa-
łacu Laterańskiego, gdzie przeniesiono 
Scala Sancta (Święte Schody), skła-
dające się z  28 marmurowych stopni 
pokrytych drewnem. Są to podobno 
schody z pałacu Poncjusza Piłata w Je-
rozolimie, po których wchodził Jezus. 
Większości z  nas udało się wejść po 
nich na kolanach.

Zwiedziliśmy również Bazylikę 
Santa Maria Maggiore położoną na 
wzgórzu Eskwilin. Jest ona największą 
rzymską świątynią zbudowaną ku czci 
Najświętszej Maryi Panny, nazywa-
na też Matki Bożej Śnieżnej (w  nocy  
z 4 na 5 sierpnia 352 wzgórze pokrył 
śnieg i tu papież wytyczył zarys przy-
szłego kościoła).

Florencja - perła Toskanii
3 maja

Fenomen stolicy chyba najpięk-
niejszego z  regionów Włoch polega 
na ogromnej liczbie zabytków zgro-
madzonej w  tym niedużym mieście. 
Udało nam się w  krótkim czasie zo-
baczyć Kościół Santa Croce, który jest 
miejscem spoczynku m.in. Galileusza 
i Michała Anioła, Katedrę Santa Maria 
del Fiore, czwartego co do wielkości 
kościoła w Europie Zachodniej. Space-
rowaliśmy od Piazza del Duomo, obok 
Baptysterium, najstarszego budynku 
Florencji i  dzwonnicy, zaprojektowa-
nej przez Giotta, na którą można wejść 
po ponad 400 schodach. Przeszliśmy 
przez Piazza della Signoria z fontanną 
Neptuna i Pałacem Vecchio, do Mostu 
Vecchio, zwanego także Mostem Złot-
ników, który był pierwszym mostem 
Florencji.

A  i  jeszcze klimat… Zimą tempe-
ratura w  mieście spada do szokują-
cej wartości 15 stopni, sprawiając, 
że mieszkańcy wyciągają z  szaf naj-
grubsze nakrycia. My paradowaliśmy  
w T-shirtach przy 20 stopniowej tem-
peraturze, a  �orentczycy w  bluzach  
i kurteczkach – naprawdę!

Wenecja - miasto na wyspach
4 maja

To prawdziwy cud, położony na ar-
chipelagu ponad stu wysepek, wśród 
cichych wód laguny, który po prostu 
trzeba zobaczyć. Wenecji od wieków 
wróżono upadek z  powodu nietypo-
wej lokalizacji, a  tymczasem miasto 
świetnie znosi coroczne powodzie, or-
ganizuje huczny karnawał, przyciąga 
światowe gwiazdy na tutejszy festiwal 
�lmowy i każdego roku przyjmuje po-
nad dwadzieścia milionów zachwyco-
nych turystów.

Spacerując po Wenecji mijaliśmy 
setki zabytkowych pałaców, kościołów, 
liczne muzea, fascynujące, niewiel-
kie mosty biegnące nad zatłoczonymi 

kanałami. Na wodzie bowiem nie-
ustannie mijają się ze sobą zatłoczone 
tramwaje wodne, szybkie taksówki, 
gondole przewożące zakochane pary  
i prywatne łodzie.

Obowiązkowymi punktami Wene-
cji są mosty - Westchnień i Rialto, ze 
szczytu którego roztacza się wspaniały 
widok na obie strony Canal Grande.

Jednakże najważniejszy jest Plac św. 
Marka. Tam podziwialiśmy mozaiki  
i  freski na Bazylice św. Marka oraz 
spacerowaliśmy w  cieniu okazałaego 

Pałacu Dożów. Nie skorzystaliśmy nie-
stety z oferty Ca�é Florian - najstarszej 
kawiarni we Włoszech, która działa od 
1720 r., bo cena kawy, podanej przez 
kelnera i wypitej na patio przy muzyce 
na żywo, przyprawia o zawrót głowy – 
coś ok. 13 euro. 

Za późno zostaliśmy ostrzeżeni, aby 
nie przechodzić pomiędzy stojącymi 
na placu kolumnami, bo podobno 
przynosi to pecha. Nie przynosi – cali 
i zdrowi wróciliśmy do Polski.

Opancerzone wozy na ulicach włoskich miast i uzbrojeni funkcjonariusze 
- obraz przyprawiajacy o ciarki na plecach, szczególnie Polaków

Półgodzinna „przyjemność” z gondolierem dla 6 osób kosztuje 80 Euro

Pinokio najbardziej znany Florentczyk

Kochaj albo rzuć

Włochy można pokochać, albo 
znienawidzić. Romantycy i  wszyscy 
o duszy artystycznej na pewno zako-
chają się w tym kraju. W przepięknej 
architekturze, cudownej aurze, tem-
peramencie mieszkańców, glory�ku-
jących rodzinne spotkania i kochają-
cych jedzenie. Zapach kawy i  lodów 
na każdym rogu urokliwych uliczek 
zachęca, by przysiąść na chwilę. Nie-
zliczone rodzaje pizzy, wariacji ma-
karonowych, tyleż samo serów i win 
zachęcają do wieczornych biesiad ze 

znajomymi. Czas tutaj płynie wolniej.
Ci zdroworozsądkowi i  uporząd-

kowani, zaliczą obowiązkowe punk-
ty na mapie turystycznej i, pomimo 
pogłaskania stopy św. Piotra, czy 
wrzucenia centa do fontanny di Tre-
vi, więcej tu nie wrócą, bo do czego? 
Do zgiełku na ulicach, nierozgarnię-
tych turystów, nachalnych handlarzy 
z  Somalii, rozwrzeszczanych dzie-
ciaków, drogi przez piekło w metrze, 
niczym nieuzasadnionej drożyzny? 
Tutaj między sacrum i profanum za-
ciera się granica, co pozostawia jed-
nak niesmak.
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Damianowi SZUBERTOWI
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy

 składają Członkowie Zarządu Regionu Rzeszowskiego
oraz koleżanki i koledzy z „Solidarności” Wojewódzkiego 

Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie

Bożenie GNIEWEK
Zbigniewowi PINKOWSKIEMU

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy
 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” Organizacji 
Międzyzakładowej Oświaty i Wychowania w Rzeszowie
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Ostatnio wykład „Funkcja mediów 
katolickich w edukacji i wychowaniu 
do chrześcijańskiej obecności w świe-
cie” wygłosił ks. dr Antoni Balcerzak 
sdb z Wyższej Szkoły Kultury Społecz-
nej i Medialnej.

Wykładowca zwrócił uwagę, że o ży-
ciu księdza Jerzego Popiełuszki pisze 
się przeważnie w kontekście jego zaan-
gażowania, jako kapelana „Solidarno-
ści”. Z ruchem tym związał się podczas 
pamiętnych strajków w  1980 r., kiedy 
to 31 VIII odprawił w Hucie Warsza-
wa pierwszą w  historii tego zakładu 
Mszę św. Od tamtej chwili stał się nie-
formalnym kapelanem hutniczej „So-
lidarności”. Warto jednak spojrzeć na 
błogosławionego męczennika naszych 
czasów, także z innej perspektywy. Po-
mimo, że jest on znany ze swojej spo-
łecznej działalności wśród robotników, 
ludzi nauki i  kultury, był także wy-
trawnym wychowawcą ludzi młodych.  
W pierwszych latach kapłaństwa opie-
kował się grupami młodzieżowymi  
i  katechizował na kolejnych swoich 
para�ach, był duszpasterzem akade-
mickim w  kościele św. Anny, współ-
pracował też ze studentami przy 
wielu inicjatywach podejmowanych 
w  ramach duszpasterstwa ludzi pra-
cy i  służby medycznej, kiedy prze-
bywał już w  ostatniej swojej para�i 
pw. św. Stanisława Kostki na Żolibo-

24 działaczy „Solidarności” z różnych organizacji zakładowych wzięło udział 
w  szkoleniu „ABC działacza związkowego”, które przeprowadzone zostało  
16-17 maja w  siedzibie ZR. Zajęcia prowadziły Barbara Staszczak i  Grażyna 
Mierzwa, prawnicy ZR, omawiając podstawowe zagadnienia dotyczące m.in.: 
struktury związku, podziału kompetencji, pracy Komisji Zakładowej i  odpo-
wiedzialności działacza związkowego, budowania preliminarza budżetowego, 
uprawnień związków zawodowych oraz rozwiązywania problemów.

Sztandary Zarządu Regionu i  WSK PZL-Rzeszów oraz 200 związkowców z  ro-
dzinami z Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” wzięło 25 kwietnia 2017 r. 
udział po raz osiemnasty w Ogólnopolskiej Pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bo-

żej Licheńskiej pod hasłem „Solidarność musi iść przed walką”

19 czerwca o godz. 18.00 do kościoła bł. ks. Je-
rzego Popiełuszki na osiedlu Zawiszy w Rzeszo-
wie  na Mszę Św. wotywną.

Po Mszy św. będzie wykład poświęcony współczesnym 
procesom globalnym, problemom i wyzwaniom społecz-
nym, na które przed laty zwracał uwagę patron NSZZ 
„Solidarność".

rzu. Poprzez swoją kapłańską posłu-
gę wykroczył znacznie poza granice 
oddziaływania duszpasterstwa para-
�alnego. Jego odważne zaangażowa-
nie, charyzmatyczne głoszenie Słowa 
Bożego na warszawskim Żoliborzu  
i  w  wielu miejscach Polski, spowodo-
wały, że stał się narodowym mentorem, 
nauczycielem i wychowawcą. Faktycz-
nie jest nim do dzisiaj, bo duchowa 
spuścizna, którą pozostawił po sobie, 
chociażby w postaci zachowanych ho-
milii i  notatek czy zapisków, po dziś 
dzień jest aktualna i stanowi dla wielu 
inspirację do głębszego poznawania 
wiary oraz krzewienia patriotyzmu. 

Ksiądz Jerzy Popiełuszko wykonując 
swoją kapłańską posługę, także pośród 
ludzi młodych, pozostawał w szerokim 
kręgu oddziaływania dwóch wielkich 
moralnych autorytetów ówczesnego 
świata i Polski – kard. Stefana Wyszyń-
skiego i papieża Jana Pawła II. Szeroko 
korzystał w  swoim kapłańskim prze-
powiadaniu Słowa Bożego z nauczania 
tych wielkich synów naszego narodu. 
Ale nie tylko. Dzisiaj z  perspektywy 
już ponad trzydziestu lat widzimy, jak 
wcielał w  życie model duszpasterstwa 
otwartego na problemy ludzi, zatro-
skanego o  losy narodu, pomyślność 
Ojczyzny, wychowanie młodego poko-
lenia, lansowanego przez obu ducho-
wych przywódców Polaków.

Uwaga ostatnie szkolenia 
przed wakacjami

Szkolenia są bezpłatne, ale ze względów organizacyjnych nale-
ży zgłosić uczestników na stosownym druku dostępnym na stro-
nie internetowej ZR.
21 czerwca - Seminarium dla SIP-ów, godz. 8.30-15.00
od 27 do 28 czerwca - ABC działacza związkowego,  
godz. 8.30-16.00

11 maja odbyło się Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Politechniki 
Rzeszowskiej. Przewodniczacy Bogusław Dołęga przedstawił delegatom sprawoz-
danie z prac Komisji Zakładowej. W obradach uczestniczyli członkowie Prezydium 

ZR Bogumiła Stec-Świderska i Andrzej Filipczyk

Duszpasterstwo Ludzi Pracy zaprasza 

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przyłączyli 
się do apelu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”  
o wsparcie budowy kościoła pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki  
w Rzeszowie na osiedlu Zawiszy.

Wspólna ofiara od „Solidarności” została przekazana na 
ręce proboszcza i duszpasterza ludzi pracy ks. Roberta Mo-
krzyckiego, który dziękując wszystkim zapewnił o codziennej 
modlitwie parafian w intencji ofiarodowców.

O�ary wpłacamy na konto 
Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

96 1240 1792 1111 0000 1973 9078 z dopiskiem „budowa”
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Zaprosili nas

Zarząd Regionu Rzeszowskiego „S” był fundatorem tablicy poświęconej Danucie  Sie-
dzikówny ps. „Inka”. Uroczystość nadania jej imienia rondu na Osiedlu Krakowska-
-Południe odbyła się 12 maja 2017 r. Aktu odsłonięcia tablicy dokonała Bogumiła 
Stec-Świderska wraz z przedstawicielem pomysłodawców Grzegorzem Bednarzem

Członkowie ZR Bogumiła Stec-Świderska i Marian Kokoszka wzięli udział 
w Aerospace & Defense Meetings w Jasionce. Celem zorganizowanych 

9 maja 2017 targów lotniczych było kojarzenie partnerów biznesowych 
z branży lotniczej i kosmicznej z ponad 20 krajów świata

Czesław Knapik na uroczystości w rocznicę zakończenia II wojny światowej 
pod pomnikiem gen. Sikorskiego w Rzeszowie

Roman Jakim i Andrzej Filipczyk oddają hołd o�arom 
w rocznicę katastofy smoleńskiej

Andrzej Filipczyk wziął udział 28 kwietnia 2017 r. w Ogólnopolskiej konferencji 
Lepsze gromadzenie i wykorzystanie danych bhp, zorganizowanej w ramach Mię-
dzynarodowego Dnia Pamięci O�ar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych, 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie

5 kwietnia 2017 r. w Sejmie RP odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej 
do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opo-
zycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z  podwodów politycz-
nych, w którym udział wzięli Andrzej Filipczyk i Mieczysław Liber, przedstawiciele 

Podkarpackiego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym

www.solidarnosc.rzeszow.org.pl

Członkowie Prezydium ZR na uroczystości w rocznicę  
uchwalenia Konstytucji 3 Maja pod pomnikiem 

T. Kościuszki w Rzeszowie
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Marszałek Marek Kuchciński oraz wicepremier Mateusz Morawiecki z wizytą na Podkarpaciu  

Spotkania z samorządowcami, otwarcie nowej fabryki oraz 
promocja innowacyjnych rozwiązań - to główne punkty wizyty 
na Podkarpaciu wicepremiera Mateusza Morawieckiego, która 
miała miejsce 12 kwietnia. 

W Przemyślu w konferencji oraz w spotkaniu z samorządowcami 
wziął udział również Marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Gościom 
towarzyszyli marszałek województwa Władysław Ortyl oraz 
wojewoda Ewa Leniart.

W Przemyślu najpierw odbyło się krótkie spotkanie marszałka 
Marka Kuchcińskiego oraz wicepremiera Mateusza Morawieckiego 
z samorządowcami. Po nim kolejnym punktem była konferencja 
w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, podczas której 
zaprezentowano Pakiet Działań dla Średnich Miast. W spotkaniu 
uczestniczyli także wiceministrowie Jerzy Kwieciński i Adam 
Hamryszczak.

Pakiet Działań dla Średnich Miast to około 2,5 mld. zł 
wsparcia skierowanego do ośrodków miejskich powyżej 20 tys. 
mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących 
stolicami powiatów. Obecnie jest to 255 miast z czego szczególnego 
wsparcia wymagają 122 ośrodki. Na Podkarpaciu to: Dębica, 
Jarosław, Jasło, Krosno, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, 
Sanok, Stalowa Wola i Tarnobrzeg. Celem wprowadzenia pakietu 
jest zrównoważony rozwój kraju, wykorzystujący indywidualne 
potencjały poszczególnych terytoriów, co podkreślał minister 
rozwoju i �nansów Mateusz Morawiecki. 

- Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju określa nowy model 
rozwoju Polski, w tym rozwoju regionalnego - zrównoważonego, 
równomiernie obejmującego cały kraj, uwzględniającego 
różnorodność i specy�kę polskich miast i miasteczek oraz wsi. 
Każdy taki obszar naszego kraju musi być włączony w procesy 
rozwojowe, przez zidenty�kowanie i wsparcie jego indywidualnych 
zasobów i unikalnego potencjału – mówił minister Morawiecki do 
zgormadzonych w auli Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński nie krył zadowolenia  
z ogłoszenia nowego programu właśnie w Przemyślu.

- Przemyśl jest wśród tych kilku miast, które znacznie wyróżniły 
się w historii Polski. Łączy nie tylko krainy geogra�czne, ale różne 
idee, inicjatywy i działania. Cieszę się, że to właśnie w tym grodzie 
rząd ogłasza tak istotny program jak Pakiet Działań dla Średnich 
Miast - powiedział Marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Harmonogram wprowadzania Pakietu przedstawił Adam 
Hamryszczak – wiceminister rozwoju.

- Pakiet Działań dla Średnich Miast składa się z trzech 
zasadniczych faz. Faza pierwsza zostaje uruchomiona już dziś 

i polega na dostosowaniu istniejących narzędzi i instrumentów: 
polityki lokowania inwestycji, przyciągania inwestorów, preferencji  
w dostępie do funduszy europejskich w ramach programów krajowych 
oraz pozyskiwania innych źródeł �nansowania w szczególności  
w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych zarządzanego 
przez Polski Fundusz Rozwoju, który jest jednym z partnerów 
Pakietu. Nie jest to jednak zbiór zamknięty- pracujemy nad tym, aby 
Pakiet rozszerzał się o kolejne inicjatywy – przekonywał minister 
Hamryszczak.

W trakcie konferencji marszałek Władysław Ortyl oraz prezydent 
Przemyśla podpisali umowę na do�nansowanie transportu 
publicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

- Jest to przykład bardzo dobrej praktyki i współpracy między 
kilkoma samorządami. Projekt swoim zasięgiem obejmuje zakup 
taboru niskoemisyjnego, poprawia organizację komunikacji, zakłada 
także modernizację dróg, parkingów, oświetlenia i ścieżek rowerowych 
– mówił w Przemyślu marszałek Władysław Ortyl.

Projekt miasta Przemyśl jest realizowany w partnerstwie 
z Powiatem Przemyskim i Gminą Przemyśl o wartości 
do�nansowania 19 772 481,04 zł. Projekt będzie realizowany do 
31 października 2018 r., a jego celem jest głównie zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń.  Efektem projektu będzie m.in. zwiększenie 
długości linii autobusowych istniejącego systemu komunikacji 
miejskiej funkcjonującego na terenie Przemyśla i okolicznych gmin. 

Z Przemyśla wicepremier Mateusz Morawiecki udał się do 
Ropczyc. Tam odbyło się uroczyste otwarcie �rmy Aero Gearbox 
International. Jest to spółka Joint Venture powołana wspólnie 
przez Rolls-Royce plc i Safran Transmission Systems, zajmująca 
się projektowaniem, opracowaniem, produkcją oraz obsługą 
dodatkowych układów przeniesienia napędu (ADT) dla wszystkich 
turbogazowych silników, które będą w przyszłości produkowane 
przez Rolls-Royce’a dla lotnictwa cywilnego. Siedziba �rmy znajduje 
się we Francji. Swoje oddziały ma w Wielkiej Brytanii, Niemczech  
i od teraz Polsce, a konkretnie na Podkarpaciu w Ropczycach.

Ostatnim akcentem wizyty wicepremiera Mateusza 
Morawieckiego był udział w otwarciu Samsung Start-Up Inkubator, 
który jest zlokalizowany na miasteczku akademickim Politechniki 
Rzeszowskiej. Rzeszowskiej. 




