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W rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

31 sierpnia o godz. 19.00 w Kościele Farnym w Rzeszowie
odprawiona zostanie uroczysta msza św. w intencji NSZZ „Solidarność” i Ojczyzny

Zachęcamy wszystkich członków i  sympatyków „Solidarności” do uczestnictwa we Mszy św., a  organizacje zakładowe prosimy  
o wystawienie pocztów sztandarowych „S”.

Z  historii PRL. W  drugą rocznicę 
podpisania Porozumień Gdańskich 
i powstania Niezależnego Samorząd-
nego Związku Zawodowego „Soli-
darność”, w większości dużych miast 
Polski, w tym w Rzeszowie, odbyły się 
wielkie pokojowe demonstracje. Pro-
testujący domagali się m.in. zniesie-
nia stanu wojennego, zezwolenia na 
legalną działalność NSZZ „S”, zwol-
nienia internowanych i więźniów po-
litycznych.

Do rozbijania demonstracji władze 
PRL użyły zmasowanych oddziałów 

ZOMO, wyposażonych w  pałki, gra-
naty z  gazem łzawiącym i  armatki 
wodne, a w niektórych miastach także 
w broń palną. Według o�cjalnych da-
nych, w całym kraju zginęło tego dnia 
5 osób, a tysiące zostało rannych i po-
bitych. Zatrzymanych uczestników 
demonstracji ukarano więzieniem, 
grzywną, zwolnieniem z  pracy itp. 
Najtragiczniejszy przebieg miała de-
monstracja w Lubinie (Zagłębie Mie-
dziowe), gdzie od kul ZOMO padło  
3 demonstrantów.

                 je-kl

31 sierpnia 1980 roku powstał NSZZ „Solidarność”

Ulice Rzeszowa - 31 sierpnia 1982 roku. ZOMO rozbija pokojową demonstrację 
(zdjęcie operacyjne SB)

Rzeszowski Rynek - 31 sierpnia 1982 roku. Pod obserwacją SB
(zdjęcie operacyjne w celu identy�kacji manifestantów)

Radio Wnet.fm nadawało z Regionu

24 sierpnia 2017 r. w siedzibie rzeszowskiej „Solidarności” gościliśmy mobilne 
studio Radia WNET.FM.  Podczas, gdy członkowie Zarządu Regionu obradowa-
li,  dziennikarze stacji na żywo rozmawiali z działaczami związkowymi, samorzą-
dowymi i społecznymi oraz posłem Wojciechem Buczakiem.

Audycji tych, m.in.: z Romanem Jakimem i Andrzejem Filipczykiem można 
odsłuchać na www.wnet.fm w  zakładce „W  80 dni dookoła Polski/Dzień58./  
Poranek Wnet z Rzeszowa”.
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Odchodzą do Boga ostatni Żołnie-
rze Niepodległości, walczący z Niem-
cami i  Sowietami podczas II Wojny 
Światowej. Odchodzą ostatni „Żoł-
nierze Wykleci”, zmagających się po 
wojnie z  obcymi i  „polskimi” komu-
nistami w walkach o wolność i suwe-
renność Ojczyzny. Z  każdym rokiem 
odchodzi także do Boga coraz więcej 
ludzi „Solidarności”, a zarazem działa-
czy podziemia antykomunistycznego 
ostatnich lat PRL.

9 sierpnia 2017 r.  Pan Bóg zawezwał 
do siebie wielce zasłużonego człowie-
ka „Solidarności”, Józefa Konkela, któ-
rego działalność na rzecz wyzwolenia 
Polski z niewoli narzuconego nam przez 
sowietów systemu komunistycznego, 
a zarazem zapewnienia wszystkim Pola-
kom godnego życia i szacunku mogłaby 
posłużyć do napisania ciekawej książki 
lub nakręcenia �lmu.

Śp. Józef Konkel (a  raczej jak sam 
chciał by go nazywano Józek lub Józiu) 
wraz ze swoją żoną Ewą tworzyli parę 
małżonków „urodzonych opozycjoni-
stów”, i nie będzie chyba przesadą przy-
równać ich do takich zasłużonych dla 
Polski opozycyjnych małżeństw jak Zo-
�a i Zbigniew Romaszewscy, czy Joanna 
i Andrzej Gwiazdowie.

Józek urodził się w 1938 roku w Sie-
rakowicach k. Kartuz (na Pomorzu) 
w rodzinie o patriotycznych tradycjach. 
Jego ojciec za swoją działalność na 

Wierny Prawdzie, Ojczyźnie i Solidarności
9 sierpnia 2017 r. zmarł Józef Konkel

rzecz Polski na początku II wojny świa-
towej został aresztowany przez gestapo 
i przez lata więziony był w niemieckich 
więzieniach i  obozach koncentracyj-
nych. Zaś wkrótce po tzw. „wyzwole-
niu” został z  kolei aresztowany przez 
„polskie” UB i w więzieniu tra�ł do tej 
samej celi, w której uprzednio przetrzy-
mywało go niemieckie gestapo. Polscy 
komuniści wykazali się w stosunku do 
tego wielce zasłużonego dla polsko-
ści człowieka chyba jeszcze większym 
okrucieństwem niż Niemcy, gdyż Józek 
często wspominał, że jako dziecko za-
pamiętał, że matka przynosiła do domu 
z  ubeckiego więzienia zakrwawione 
koszule ojca…

Mały Józiu okres wojny spędził u ro-
dziny w  Rzeszowie. Później przez nie-
mal całe swoje dorosłe życie związany 
był także z Rzeszowem, skąd pochodziła 
jego przyszła żona Ewa. Z uwagi, że jako 
młody człowiek cieszył się doskonałym 
zdrowiem, powołano go do odbycia 
służby wojskowej w  elitarnej jednostce 
„Czerwonych Beretów”. Zdobyta tam 
wiedza i  nabyte umiejętności koman-
dosa przydały mu się później bardzo 
w pracy konspiracyjnej.

Działalność „wywrotową” rozpoczął 
w  1964 roku, gdy jako mąż zaufania 
załogi Rzeszowskiego Zakładu Energe-
tycznego, zaprotestował przeciwko nie-
sprawiedliwemu rozdziałowi nagród, 
za co został dyscyplinarnie zwolniony 
z  pracy. Wtedy też wraz z  pracującą 
w tym samym zakładzie żoną Ewą uzna-
ni zostali przez władze PRL za „małżeń-
stwo wywrotowców”. W  1974 roku sy-
tuacja się powtórzyła, gdy wyrzucono 
go z  Zakładu Przemysłu Terenowego 
za zorganizowanie w nim dwu i pół go-
dzinnego strajku. 

Bardziej zorganizowaną działalność 
opozycyjną rozpoczął pod koniec lat 
70-tych, gdy pracując w  rzeszowskim 
Przedsiębiorstwie Instalacji Przemy-
słowych „Instal”, nawiązał współpracę 
z  działaczami nielegalnych Wolnych 
Związków Zawodowych. W tym samym 
czasie rozpoczął również kolportowa-
nie wydawnictw podziemnych m.in. 

„Robotnika” i  „Wolnego Związkowca”, 
w czym pomagała mu żona.

Działania te były jednak zaledwie 
wstępem do rozpoczęcia przez Józka 
intensywnej działalności niepodległo-
ściowej, a  zarazem związkowej i  spo-
łecznej. Stało się to możliwe podczas fali 
wielkich ogólnopolskich strajków z lata 
1980 roku. Uczestniczył czynnie w straj-
ku w Instalu, stając się wkrótce jednym 
z najbardziej aktywnych, a zarazem naj-
bardziej bezkompromisowych działaczy 
rzeszowskiej „Solidarności”. Nie sposób 
wspomnieć o  wszystkich jego działa-
niach w  tamtym okresie i  pełnionych 
funkcjach. Był m.in. wiceprzewodni-
czącej „S” w rzeszowskim Instalu, dele-
gatem na I Zjazd Regionalnej „S”, człon-
kiem Zarządu Regionu „S”. Uczestniczył 
w  wielkim strajku robotniczo-chłop-
skim w  budynku Wojewódzkiej Rady 
Związków Zawodowych (od 2 stycznia 
do 18 lutego 1981 roku), zakończonym 
podpisaniem słynnych Porozumień 
Rzeszowsko-Ustrzyckich. Zajmował 
się tam sprawami związanymi z zaopa-
trzeniem strajkowej kuchni w żywność 
i wyżywieniem strajkujących (około 400 
osób), a także w zapewnienie im bezpie-
czeństwa.

Po wprowadzeniu przez komunistów 
w grudniu 1981 roku stanu wojennego 
Józek, podobnie jak wielu innych dzia-
łaczy „S”, został internowany. SB uznała 

go za szczególnie niebezpiecznego „eks-
tremistę” (wręcz za terrorystę!), gdyż 
przygotowując się do zapowiadanego 
przez „S” strajku generalnego sporzą-
dził wraz z kilkoma innymi działaczami 
„S” plan miasta z zaznaczonymi na nim 
istotnymi dla strajkujących obiektami 
(jak: siedziby milicji i  wojska, szpitale, 
stacje benzynowe itp.), a  przewidu-
jąc, że komuniści mogą uniemożliwić 
związkowcom zaopatrywanie się w pa-
liwo do samochodów, zgromadził na 
terenie „Instalu” dwie cysterny z  ben-
zyną. Podczas przesłuchań SB-cy za-
rzucili mu, że benzyna ta miała być wy-
korzystywana do sporządzania bomb 
zapalających. Osadzono go w Zakładzie 
Karnym w  Załężu, gdzie wykazał się 
niezłomną postawą. Ponieważ w  trak-
cie zatrzymania przez SB został pobi-
ty (m.in. uszkodzono mu nerkę, którą 
później trzeba było usunąć) po dwóch 
miesiącach zwolniono go z uwagi na zły 
stan zdrowia.

Po zwolnieniu z  internowania Jó-
zek od razu włączył się w  działalność 
konspiracyjną. W  latach 1982-89 był 
jednym z  najbardziej aktywnych przy-
wódców podziemnej rzeszowskiej Re-
gionalnej Komisji Wykonawczej „S”, 
działając jednocześnie w  tajnych za-
kładowych strukturach „S” „Instalu”. 
I znów nie sposób wymienić wszystkich 
jego działań z tamtego okresu. 

cd. na str. IV
Miał kaszubską naturę

Poznałem Józka jesienią 1980 roku, później długo razem współpracowaliśmy. 
Pochodził z Kaszub, stąd też miał kaszubską naturę, człowieka zawziętego, ale 
nie złośliwego. Zawsze był sobą. Był prawdomówny i bez wahania walił tę praw-
dę każdemu prosto w oczy, nawet wtedy gdy bywała ona czasami bardzo trud-
na. Był bardzo odważny, jak na byłego komandosa przystało, czasami wręcz 
napastliwy. Był stanowczy i  konsekwentny w  działaniu. Chciał realizować to 
wszystko w co sam wierzył, bez najmniejszych ustępstw, czy uników. Był jedno-
znaczny, u niego zawsze tak było tak, a nie zawsze nie! Ludzie takich nie lubią, 
więc czasami kogoś to irytowało. O�arnie działał w podziemiu, a że był bardzo 
pracowity, to wykonywał wszystko, co mu się zleciło: drukował, kolportował, 
wykonywał znaczki i różne inne prace. Nie znosił komunistów, SB-ków i tych, 
co poszli z nimi na współpracę. Nie potra�ł zrozumieć, jak można być człowie-
kiem bez zasad, zaprzeczeniem tego czym był on sam. Do ostatnich dni życia 
konsekwentnie walczył o przeprowadzenie dogłębnej lustracji i dekomunizacji. 
Bardzo dobrze, że takim był! 

Zbigniew Sieczkoś, w  latach 1982-89 przywódca podziemnej Regionalnej 
Komisji Wykonawczej NSZZ „S”, w  latach 1990-92 przewodniczący Zarządu 
Regionu Rzeszowskiego „S”.

Pragnął prawdy i sprawiedliwości

Z Józkiem zetknąłem się w 1980 roku, w okresie tworzenia się struktur „Soli-
darności”. Później przez długie lata byłem świadkiem jego pracy i działalności. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego blisko ze sobą współpracowaliśmy działając 
w podziemnej RKW „S”. Był wytrwały i waleczny. Nie załamywały go żadne 
przeciwności. Wytrwale dążył do obranego celu i nigdy się nie poddawał. Takim 
był w okresie gdy wspólnie działaliśmy w podziemiu i pozostał takim gdy na-
deszła już wolna Polska. Wszystkie kolejne zmiany, jakie zachodziły w naszym 
kraju, dopingowały go do podejmowania nowych działań. Bywał bardzo ostry 
w swoich sądach. Bardzo krytycznie oceniał też polską rzeczywistość, nawet tą 
po odzyskaniu niepodległości. Był człowiekiem pragnącym prawdy i sprawiedli-
wości. Myślę, że zaliczał się do grona tych osób, o których mówi czwarte z ośmiu 
ewangelicznych błogosławieństw: „Błogosławieni, którzy łakną i pragną spra-
wiedliwości, albowiem oni będą nasyceni”. Mam nadzieję, że w Niebie to błogo-
sławieństwo dla niego się wypełni.

Adam Śnieżek, działacz podziemnej RKW „S”, w latach 1992-1998 przewod-
niczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego „S”.

WRZZ, Luty 1981 r.  Józek jako mistrz kuchni żywienia zbiorowego 
podczas strajku robotniczo-chłopskiego
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Podczas akcji Sierpień Miesiącem 
Honorowego Krwiodawstwa NSZZ 
„Solidarność” można było podzielić 
się krwią z potrzebującymi.

Region Rzeszowski NSZZ „Soli-
darność” wspólnie z  Regionalnym 
Centrum Krwiodawstwa i  Krwio-
lecznictwa w  Rzeszowie namawiał 
członków i  sympatyków Związku, 
krwiodawców i  mieszkańców sied-
miu powiatów naszego regionu do 
oddawania krwi w ramach sierpniowej akcji NSZZ „Solidarność”. Z  jakim 
efektem? Podsumowanie w kolejnym numerze „Infoserwisu”.

Dotychczasowy przewodniczący Oddziału ZR Rzeszowskiego NSZZ „Solidar-
ność” w Mielcu Andrzej Marczenia złożył rezygnację. Przedstawiciele Organi-
zacji Zakładowych „S” zrzeszonych w oddziale mieleckim dokonali 24 lipca wy-
borów nowego przewodniczącego, którym został Leszek Łanucha („S” Oświata 
i Wychowanie).

Na kolejnym zebraniu 21 sierpnia związkowcy uzpełnili skład Zarządu Od-
działu „S” w Mielcu, wybierając Bogdana Kołacza („S” Szpital Powiatowy).

Leszek Łanucha nowym przewodniczącym 
mieleckiej „Solidarności”

Lekko śmiesznie, bardziej strasznie

Pojętni uczniowie Kalego
Wszyscy czytaliśmy w dzieciństwie sienkiewiczowskie „W pustyni i pusz-

czy” i zapewnie wszyscy zapamiętaliśmy nieco śmieszny dialog pomiędzy 
Stasiem, a murzynem Kali dotyczący złych i dobrych uczynków. Przypo-
mnijmy jego istotę. Otóż według Kalego, kradzież Kalemu krowy byłaby 
złym uczynkiem, natomiast jeśli Kali ukradnie komuś krowę, to byłby to 
dobry uczynek.

Okazuje się że powieściowy Kali znalazł w Polsce zdolnych naśladowców, 
którzy swoimi umiejętnościami pojmowania dobrego i złego zdecydowanie 
przerośli swojego mistrza. Jednym z nich jest niewątpliwie, dawny zasłu-
żony działacz „Solidarności”, a obecnie senator Platformy Obywatelskiej, 
Jan Rulewski. Przed kilkoma laty, gdy pełnię władzy w Polsce sprawowali 
politycy PO, Jan Rulewski w programie telewizyjnym jawnie tryumfował, 
że PO posiada już wszystko, bo ma nawet swoich sędziów, gdyż – jak argu-
mentował - jeśli sędzia uniewinnił jawną oszustkę matrymonialną i mate-
rialną (chodziło o posłankę PO Sawicką), to na pewno nie był to pisowski 
sędzia. Gdy niezbyt dawno temu, także w programie TV, przypomniano 
Rulewskiemu tamtą wypowiedź, nie tylko nie zmienił zdania na temat 
„naszych” sędziów, lecz przeciwnie uznał to za rzecz oczywistą. Nie do-
strzegł także nic złego w tym, że inny „nasz” sędzia skazał na drakońskie 
kary byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego i dwóch jego zastępców za 
podjęcie ponoć bezprawnych działań wobec aferzystów.

Nieco później, gdy zdominowany obecnie przez posłów PiS sejm uchwalił 
pakiet ustaw mających zreformować system polskiego sądownictwa i usta-
wami tymi miał się zająć senat, Jan Rulewski pojawił się na sali posiedzeń 
w stroju więziennym i lamentował, że sądy przestaną być bezstronne, a sę-
dziowie będą rozstrzygać sprawy pod dyktando PiS.

Pomijając zupełną bezpodstawność, a  zarazem bezsensowność zarzu-
tów Jana Rulewskiego, nie wspominając już o błazenadzie, jaką było jego 
wystąpienie w stroju więziennym, trudno nie zauważyć tu twórczego roz-
winięcia doktryny Kalego. Przetłumaczę zatem jego argumenty na język 
Kalego. – Jeśli sąd uniewinni Kalego, który ukradł krowę, skazując przy 
tym tego, któremu ją Kali ukradł, to jest to sąd uczciwy, bezstronny i apo-
lityczny. Jeśli jednak tenże sąd zajmie się rzetelnie rozpatrywaniem sprawy 
kradzieży przez Kalego krowy, to jest to sąd nieuczciwy, stronniczy i skraj-
nie upolityczniony.

Niestety, wśród polityków PO jest bardzo wielu uczniów Kalego, co więcej 
nie brakuje ich także wśród urzędników struktur zarządzających agendami 
Unii Europejskiej, w  tym Parlamentu Europejskiego! Toteż, nie zważając 
na liczne problemy trapiące Europę, w tym narastający problem terrory-
zmu islamskiego, rzekomo drastycznym łamaniem prawa w Polsce i prze-
kształcaniem jej przez PiS w państwo totalitarne zajęła się Unia Europej-
ska. A zatem, nie jest wykluczone, że wkrótce w Parlamencie Europejskim 
przeprowadzona zostanie kolejna debata w sprawie Polski, tym razem do-
tycząca rzekomego podporządkowywania sobie przez PiS systemu sprawie-
dliwości. Nie zdziwcie się zatem, że podczas tej debaty może pojawić się na 
sali jakiś europoseł PO ubrany w pasiak więzienny, a dodatkowo z rękami 
i nogami zakutymi w ciężkie kajdany… 

I na pewno zostanie to potraktowane przez uczniów Kalego całego po-
stępowego świata, jako koronny dowód na to, że kaczystowska Polska, nie 
różni się już niczym od hitlerowskich Niemiec.

Jerzy Klus

Czesław Knapik, Marek Bajda oraz Przewodniczący Organizacji Mię-
dzyzakładowej Oświaty i  Wychowania w  Dynowie Piotr Balic zachęcali 
13 sierpnia mieszkańców Harty do podzielenia się swoim najcenniejszym 
darem. Łącznie krew oddały 52 osoby z czego w ramach akcji Solidarności 
22 osoby.

Wszyscy, którzy włączyli się w sierpniową akcję budowali wspaniały po-
mnik naszego rodaka Jana Pawła II, wypełniając Jego testament zawarty 
w słowach: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim 
jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

W 2008 roku XXII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w do-
wód pamięci i szacunku dla Ojca Świętego Jana Pawła II i Jego nauk ustano-
wił sierpień Miesiącem Honorowego Krwiodawstwa NSZZ „Solidarność”.

Leżajsk, 2 września godz. 15.00
Stadion Miejski, ul. Sportowa
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Wierny Prawdzie...
cd. ze str. II

Organizował podziemne drukarnie, 
drukował i kolportował ulotki i wydaw-
nictwa podziemne, wykonywał ramki 
do sitodruku, odznaki i  znaczki pocz-
ty podziemnej, a  także wyrzutniki do 
rozrzucania ulotek, współuczestniczył 
w organizowaniu demonstracji antyko-
munistycznych i  sam czynnie w  nich 
uczestniczył.

W  mieszkaniu Konkelów odbywały 
się spotkania działaczy podziemnej „S”. 
W  działaniach tych Józek wykazywał 
się często niezwykłą pomysłowością 
i re�eksem, m.in. gdy podczas nielegal-
nego świętowania w  dniu 3 maja 1984 
roku rocznicy Uchwalenia Konstytucji 
ZOMO zablokowało przemarsz de-
monstrantów spod rzeszowskiej fary na 
rynek i  szykowało się do ataku, Józek 
przerwał skandowanie haseł, intonu-
jąc zarazem śpiew pieśni religijnej „Po 
górach dolinach”. Zaskoczył tym zupeł-
nie SB-ków i  ZOMO-wców, a  przez to 
nieco opóźnił ich atak. Dla realizacji 
zadań niezbędnych w działalności kon-
spiracyjnych zdobył (sobie chyba tylko 
znanym sposobem) używany przez so-
wieckich agentów miniaturowy aparat 
fotogra�czny, miniaturowy magne-
tofon, a  także milicyjny radiotelefon. 
SB-cy uznawali Józka za szczególnie 
niebezpiecznego działacza podziemia. 
Był wielokrotnie zatrzymywany na 48 
godzin, przesłuchiwany, próbowano go 
zastraszyć. Zorganizowano zamach na 
jego życie (na szczęście nieudany), trzy-
krotnie próbowano uprowadzić jego 
nieletnie córki…

Gdy jesienią 1988 roku przywódcy 
rzeszowskiej RKW „S” zdecydowali się 
na stopniowe wznawianie przez struk-
tury „S” jawnej działalności, Józek o�ar-
nie pomagał działaczom ujawniających 
się tajnych zakładowych struktur „S”. 
Pomagał także w  tworzeniu struktur 
Związku w  zakładach, w  których takie 
nie funkcjonowały. Po powtórnej lega-
lizacji „S” (w kwietniu 1989 roku) o�ar-
nie odbudowywał struktury regionalne 
Związku. Przed tzw. wyborami kon-
traktowymi do parlamentu, w  których 
po raz pierwszy w  dziejach PRL mogli 
także uczestniczyć kandydaci niezależ-
ni, Józek zaangażował się w działalność 
rzeszowskiego Komitetu Obywatelskie-
go „S”, w  tym promowanie jego kan-
dydatów na parlamentarzystów, czym 
w  istotny sposób przyczynił się do ich 
zwycięstwa.

Po formalnym upadku PRL Józek na-
dal niestrudzenie kontynuował działal-
ność związkową, społeczną i polityczną, 
pełniąc wiele ważnych funkcji. Był za-
wiedziony tym, że rzekomo wyzwolona 
już z niewoli komunistycznej Polska nie 
jest krajem o jaki walczył. Nie mógł po-
godzić się z  tym, że powstały przy po-
parciu ludzi „S” rzekomo „nasz” rząd 
Tadeusza Mazowieckiego jawnie fawo-
ryzuje ludzi starego systemu, nie sta-
rając się polepszyć sytuacji ludzi pracy, 
a  wprost przeciwnie, domagając się od 
nich coraz nowych wyrzeczeń. Nie mógł 
pogodzić się z bezkarnością aferzystów, 

Cieszył się ogromnym zaufaniem

Józek był wyjątkowo szlachetnym, prostolinijnym człowiekiem, powszechnie 
szanowanym. Jednak nie wszyscy go lubili i akceptowali z uwagi na jego zawzię-
tość i bezkompromisowość w dążeniu do prawdy i sprawiedliwości. Bez reszty, 
całym sobą, angażował się w walkę o prawdę, wolność i sprawiedliwość. Takim 
był w latach PRL, w czasach stanu wojennego i takim pozostał. Był autentyczny, 
bezkompromisowy w sprzeciwie wobec kłamstwa, zaprzaństwa i nieuczciwości. 
Zawsze odważnie to okazywał, nie zważając na konsekwencje jakie go za to 
spotkają. Stąd też cieszył się ogromnym zaufaniem, zwłaszcza wśród zwykłych 
prostych ludzi, robotników, rolników. Za odważne dawanie świadectwa praw-
dzie spotykały go różnorakie represje i przykrości, i to nie tylko w okresie PRL, 
ale także po 1989 roku. Nie zrażał się tym. Nie oczekiwał nagród i zaszczytów, 
a jedynie zwykłego „przepraszam” od tych, co go kiedyś prześladowali, a także 
od tych, którzy obecnie byli wobec niego nieuczciwi. Za życia się tego nie docze-
kał. Wierzę jednak, że w Niebie Józek otrzyma nagrodę za wszystko to, czemu 
był wierny na ziemi.

Wojciech Buczak, w  latach 1998-2014 przewodniczący Zarządu Regionu 
Rzeszowskiego „S”.

Był dla nas wzorem do naśladowania

Przez większą część swojego 79-letniego pracowitego życia Józek z  ogrom-
nym zaangażowaniem walczył o wolną i niepodległą Polskę, a w niej o uczci-
we, godne i sprawiedliwe traktowanie każdego człowieka, każdego pracownika. 
Wychował wielu działaczy związkowych. Był dla nas nauczycielem i wzorem 
do naśladowania. U niego zawsze czarne było czarne, a białe było białe. Ten 
przejrzysty system wartości i wypływająca z niego niezłomna postawa nie przez 
wszystkich były akceptowane. On jednak z tej drogi nigdy nie zszedł. Takim go 
zapamiętałem i takiego będzie nam go brakowało. Wierzę, że będąc już po tej 
lepszej stronie życia, Józek nadal będzie wspierał Ojczyznę i „Solidarność”, i to 
z takim samym zaangażowanie z jakim czynił to na ziemi.

Roman Jakim, aktualny przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego 
„S”.

ostentacyjnym rozkradaniem majątku 
narodowego, niszczeniem dobrze funk-
cjonujących przedsiębiorstw i  przeka-
zywaniem ich majątku za grosze, lub 
wręcz za darmo, byłym komunistom lub 
podmiotom zagranicznym. Bolało go, 
że byli komuniści i funkcjonariusze apa-
ratu represji PRL żyją w dostatku i jaw-
nie wyśmiewają się z żyjących w nędzy 
działaczy antykomunistycznego podzie-
mia. Był przy tym głęboko zawiedziony 
postawą wielu byłych opozycjonistów, 
którym niegdyś bezgranicznie ufał, że 
zamiast dążyć do całkowitego wyelimi-
nowania resztek pozostałości systemu 
komunistycznego bratają się z  byłymi 
funkcjonariuszami PZPR i  SB, czasem 
nawet z  tymi, którzy ich niegdyś prze-
śladowali. Jako pierwszy w  naszym re-
gionie głośno i  dobitnie domagał się 
przeprowadzenia dogłębnej lustracji 
i  pełnej dekomunizacji, pomimo że 
bardzo wielu ówczesnych działaczy „S” 
nie dostrzegało jeszcze takiej potrzeby. 
Nie zrażał się tym, że wielu uznawało 
jego działania w  tym zakresie za prze-
jaw „oszołomstwa”, nie zniechęcał się 
trudnościami, a wprost przeciwnie, mo-
bilizowało go to do jeszcze większej ich 
intensy�kacji. I jak pokazały późniejsze 
wydarzenia, w tym już pierwsze, jakim 
było odwołaniem podczas tzw. „nocnej 
zmiany” rządu Jana Olszewskiego, to on 
miał rację! W lipcu 1992 roku Józek po-
wołany został przez Zarząd Regionu „S” 
na przewodniczącego siedmioosobowej 
Komisji ds. Lustracji, nieco później zo-
stał także członkiem Zespołu ds. Akt 
Archiwalnych Stasi. Działalności swojej 
nie zaprzestał po przejściu na emery-
turę, pomimo że wraz z  wiekiem stan 
jego zdrowia ulegał systematycznemu 
pogorszeniu.

Uchwalona w 1998 roku ustawa o po-
wołaniu Instytutu Pamięci Narodowej 
umożliwiła byłym działaczom opozycji 
antykomunistycznej na zapoznanie się 
z  aktami dokumentującymi działania, 
jakie prowadzili wobec nich funkcjo-
nariusze SB, dokumenty te jednak na-
dal nie miały być ogólnie dostępne. Nie 
mogąc pogodzić się z tym, że nazwiska 
funkcjonariuszy SB i  ich współpracow-
ników mają być utajnione przed ogółem 

społeczeństwa, Józek wraz z  innymi 
byłymi działaczami opozycji z Regionu 
Rzeszowskiego utworzyli w  2005 roku 
(jako pierwsi w kraju) Grupę „Ujawnić 
Prawdę” i rozpoczęli publikację tych na-
zwisk. W 2007 roku z  inicjatywy Józka 
powołane zostało Stowarzyszenie Osób 
Represjonowanych w Stanie Wojennym 
Województwa Podkarpackiego, którego 
podstawowym celem miała być walka 
o  godny byt byłych działaczy opozycji 
antykomunistycznej. Józek wybrany zo-
stał na prezesa Stowarzyszenia Podkar-
packiego, wchodząc zarazem do władz 
Stowarzyszenia Ogólnopolskiego.

Pomimo bardzo już złego stanu zdro-
wia, do ostatnich dni swojego praco-
witego życia Józek ani na chwilę nie 
zaprzestał działalności dla dobra Ojczy-
zny, którą bezgranicznie kochał. Cieszył 
się z  odniesionego w  2015 roku przez 
obóz Zjednoczonej Prawicy zwycięstwa 
wyborczego, jednak głęboko niepoko-
iły go działania „opozycji totalnej”, dą-
żącej do obalenia legalnego rządu przy 
pomocy „ulicy i zagranicy”. Jako prezes 
Stowarzyszenia Represjonowanych wy-
dawał liczne oświadczenia, w  których 
apelował do polityków „opozycji to-
talnej” o  opamiętanie, a  do polityków 
Unii Europejskiej o niewtrącanie się do 
spraw wewnętrznych Polski. Ostatnie 
z nich wydał 31 lipca br. - 9 dni przed 
swoją śmiercią…

Za swoją działalność dla Ojczyzny 
śp. Józef Konkel otrzymał liczne ordery 
i odznaczenia: Krzyż Więźnia Politycz-
nego (1998), Order Męczeństwa i Zwy-
cięstwa 1939-1989 (1998), Krzyż Sem-

per Fidelis (1999), Złoty Krzyż Zasługi 
(2001), statuetkę Pomnika Poległych 
Stoczniowców (Krzyży Gdańskich) 
z  okazji 25-lecia „S” w  Regionie Rze-
szowskim (2005), medal i odznakę Za-
służony dla NSZZ „Solidarność” (2007), 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski (2010), Krzyż Wolności i Solidar-
ności (2016).

2 sierpnia 2017 roku Prezydent RP  
nadał mu Krzyż O�cerski Orderu Od-
rodzenia Polski, którego nie zdążył ode-
brać i  podczas pogrzebu odebrała go 
jego żona Ewa…

je-kl

Żona Ewa zawsze towarzyszyła Józkowi 
podczas ważnych wydarzeń i uroczystości

13.04.2016 r. Prezes IPN Jarosław 
Szarek odznacza Józefa Konkela 
Krzyżem Wolności i Solidarności
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1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców 
wolnych związków zawodowych wynikających z ratyfi-
kowanych przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej 
Organizacji Pracy, dotyczących wolności związków zawo-
dowych.

2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeń-
stwa strajkującym i osobom wspomagającym.

3. Przestrzegać zagwarantowanej w Konstytucji PRL 
wolności słowa, druku, publikacji, a tym samym nie repre-
sjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środ-
ki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wy-
znań.

4. Przywrócić do poprzednich praw: 
- ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976 r. 

studentów wydalonych z uczelni za przekonania,
- zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym 

Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka 
Kozłowskiego),

- znieść represje za przekonania.

5. Podać w środkach masowego przekazu informację 
o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego 
oraz publikować jego żądania.

6. Podać realne działania mające na celu wyprowadzenie 
kraju z sytuacji kryzysowej poprzez: 

- podanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sy-
tuacji społeczno-gospodarczej,

- umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom spo-
łecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.

7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział 
w strajku wynagrodzenie za okres strajku, jak za urlop wy-
poczynkowy, z funduszu CRZZ.

8. Podnieść zasadnicze uposażenie każdego pracownika 
o 2000 zł na miesiąc, jako rekompensatę dotychczasowego 
wzrostu cen.

9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równole-
gle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.

21 postulatów z 17 sierpnia 1980 roku
10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego 

w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko nadwyżki.

11. Znieść ceny komercyjne oraz sprzedaż za dewizy 
w tzw. eksporcie wewnętrznym. 

12. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na 
zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz 
znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: 
zrównanie zasiłków rodzinnych zlikwidowanie specjal-
nych sprzedaży, itp.

13. Wprowadzić na mięso i jego przetwory kartki - bony 
żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku).

14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 55 lat, a dla 
mężczyzn do lat 60 lub przepracowanie w PRL 30 lat dla 
kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek.

15. Zrównać renty i emerytury starego portfela do pozio-
mu aktualnie wypłacanych.

16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni 
pełną opiekę medyczną osobom pracującym.

17. Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach 
i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.

18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres 
trzech lat na wychowanie dziecka.

19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkania.

20. Podnieść diety z 40 zł na 100 złotych i dodatek za 
rozłąkę.

21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pra-
cownikom w ruchu ciągłym i systemie czterobrygadowym 
brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymia-
rem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami 
wolnymi od pracy.

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin 
To już 37 świeczek na urodzinowym torcie NSZZ „Solidarność”. I nie jest to wcale dużo, bowiem wiele jeszcze zadań przed nami - Polakami. 

Będzie nam łatwiej, gdy młodzi wkraczający na rynek pracy dojrzeją do tego, że warto być związkowcem. Pomimo nowych wyzwań, jakie stoją 
przed nami, pamiętamy o postulatach NSZZ „Solidarność” wystosowanych przed 37 laty do rządzących. Wiele z nich jest wciąż aktualnych, ale 
wspólnie możemy doprowadzić do ich zrealizowania. Tylko razem możemy więcej!
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TYLKO RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ
Wiedza i  doświadczenie NSZZ „Solidarność” ułatwiają pracownikom relacje  
i porozumienie z pracodawcą. To członkowie „Solidarności” mają skuteczną re-
prezentację. To członkowie „Solidarności” mówią STOP antyspołecznej polityce 
rządu. Upominają się o prawa dla wszystkich grup społecznych. 

Nie stój obok! Nie udaj, że Cię to nie dotyczy! Odważ się i bądź z nami!

REGION RZESZOWSKI NSZZ „Solidarność”
Siedziba: 35-083 Rzeszów ul. Matuszczaka 14 
Kontakt: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 
tel. 17 862 17 09, fax 17 850 12 22, e-mail: rzesz@solidarnosc.org.pl;
www.solidarnosc.rzeszow.org.pl 
Przewodniczący Zarządu Regionu: Roman Jakim

TUTAJ ZNAJDZIESZ POMOC
Dział Rozwoju Związku 
Wiedzą i doświadczeniem wspiera istniejące już Organizacje Zakładowe, oferu-
je pomoc dla organizacji zagrożonych wyrejestrowaniem, pomaga w tworzeniu 
nowych struktur związkowych tam, gdzie do tej pory związku nie było. Działa 
w  zakładach, gdzie są lub mogą być łamane prawa pracownicze, a  także tam, 
gdzie związek może pomóc w uzdrowieniu sytuacji w relacjach z pracodawcą. 
Pełni rolę informacyjną, doradczą, docierając z propozycją utworzenia związku 
do osób, które posiadają nikłą wiedzę na temat organizowania się. 
Kontakt: Agnieszka Hryniewicka, tel. 17 850 14 43, tel. kom. 607 413 096
e-mail: drz.rzesz@solidarnosc.org.pl

Dział Prawno – Ekonomiczny 
Zajmuje się obsługą prawną organizacji związkowych Regionu oraz zrzeszonych 
w  nich członków w  sprawach zbiorowego i  indywidualnego prawa pracy oraz 
ubezpieczeń społecznych (min. układy zbiorowe pracy, regulaminy, porozumie-
nia, spory zbiorowe, zwolnienia z pracy, kary porządkowe, świadczenia z ZUS). 
Na wniosek organizacji reprezentuje członków związku w postępowaniach przed 
sądami pracy i  ubezpieczeń społecznych, jak również prowadzi konsultacje 
prawne na terenie konkretnego zakładu pracy. 
Kontakt: Grażyna Mierzwa, 17 850 14 34; prawnik.rzesz@solidarnosc.org.pl; 
Barbara Staszczak, 17 850 14 32, prawnicy.rzesz@solidarnosc.org.pl lub 
Rafał Rzepecki, 17 850 14 36, prawny.rzesz@solidarnosc.org.pl  

Dział Informacji
Redaguje i  wydaje „Infoserwis” tj. wewnątrzzwiązkowy biuletyn. Wykorzystu-
je łącza elektroniczne do przepływu informacji związkowej, opracowuje stronę 
internetową rzeszowskiej „S”. Obecny jest również na YouTube, Facebooku, Go-
ogle+ i Twitterze. 
Dzięki przychylności Katolickiego Radia VIA prowadzi cykliczną audycję radio-
wą „Zorganizowani mają lepiej”. 
Zachęcamy działaczy i członków „S” do współpracy z Działem Informacji celem 
nagłaśniania na szerokim forum osiągnięć i inicjatyw związkowych. 
Kontakt: Monika Lubowicz,  tel. 17 850 14 42
e-mail: serwis.rzesz@solidarnosc.org.pl 

Oddział w Łańcucie 
Siedziba: ul. Piłsudskiego 9 
Kontakt: tel. kom. 608 695 930, e-mail: deleg.lancut@solidarnosc.org.pl
Przewodniczący: Marek Uberman (Koelner Łańcucka Fabryka Śrub) 
Biuro czynne w piątki w godz. 14.00-16.00. Porady prawne dla członków „S”: Mo-
nika Wojak (w godzinach wcześniej umówionych, tel. kom. 666 878 808)

Oddział w Leżajsku
Siedziba: ul. Mickiewicza 20 a (Muzeum Ziemi Leżajskiej)
Kontakt: tel. kom. 509 255 399, e-mail: deleg.lezajsk@solidarnosc.org.pl
Przewodniczący: Mieczysław Liber (Fabryka Maszyn) 
Biuro czynne w czwartki w godz. 10.00-17.00. Porady prawne dla członków „S”: 
Monika Wojak (w godzinach wcześniej umówionych, tel. kom. 666 878 808). 

Oddział w Mielcu
Siedziba: ul. Chopina 8
Kontakt: tel. 17 749 12 00, e-mail: mielec@solidarnosc.org.pl
Przewodniczący: Leszek Łanucha (Oświata i Wychowanie), tel. 880 349 324
Porady prawne dla członków „S”: Rafał Rzepecki (środy w godzinach wcześniej 
umówionych tel. kom. 784 254 377). 

Oddział w Ropczycach
Siedziba: Grunwaldzka 1/3
Kontakt: tel. 17 746 05 02, e-mail: andrzejczochara@wp.pl
Przewodniczący: Andrzej Czochara (Magnezyty Ropczyce), kom. 508 519 456
Biuro czynne w poniedziałki w godz. 16.00-18.00
 

Oddział w Strzyżowie
Siedziba: ul. Słowackiego 2 
Kontakt: tel. kom. 602 413 250, e-mail: annadziadek64@gmail.com
Przewodnicząca: Anna Dziadek (Oświata i Wychowanie)
Biuro czynne w środy w godz. 9.00-11.00 i w czwartki w godz. 11.00-13.00

Oddział w Kolbuszowej
Siedziba: ul. Bytnara 1
Kontakt: tel. 604 541 286, e-mail: jan.skowronski@onet.pl
Przewodniczący: Jan Skowroński (PGKiM)
Biuro czynne w czwartki w godz. 15.00-17.00

REGION RZESZOWSKI NSZZ „Solidarność”

TUTAJ ZNAJDZIESZ POMOC

Oddział w Łańcucie 

Oddział w Leżajsku

Oddział w Mielcu

Oddział w Ropczycach

Oddział w Strzyżowie

Oddział w Kolbuszowej

www.solidarnosc.rzeszow.org.pl

ODDZIAŁY ZARZĄDU REGIONU
Zarząd Regionu ma swoje oddziały, które go reprezentują wobec władz samorzą-
dowych, instytucji i innych organizacji na danym terenie działalności. Oddziały 
pełnią rolę pośrednika między ZR i organizacjami zakładowymi „Solidarności”. 
Biorą udział w  szkoleniach i  akcjach protestacyjnych organizowanych przez 
związek oraz w uroczystościach patriotyczno-religijnych. Są inicjatorami wielu 
imprez kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży.

bł. ks. Jerzy Popiełuszko
patron NSZZ „Solidarność”

31 sierpnia 1980 r.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
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7 sierpnia br.  w  Ropczycach uro-
czystoście poświęcono przebudowany 
Pomnik Powstania Styczniowego 1863. 
Inicjatorem przebudowy oraz organiza-
torem uroczystości było Stowarzyszenie 
Regionalne Ziemi Ropczycko-Sędzi-
szowskiej oraz „Solidarność” Oddział 
Ropczyce. Na cokole przebudowane-
go pomnika umieszczone zostały trzy 
tablice: „Karola Pośki”, „Bohaterom 
Powstania 1863” oraz „O�arom komu-
nizmu z  terenu powiatu”. Pod tymi ta-
blicami po raz pierwszy zapłonęły zni-
cze oraz złożone zostały piękne wieńce 
na szarfach których powtarzał się napis 
„Bohaterom”. 

Karol Pośko (ps. Koń), którego w tym 
roku obchodzimy setną rocznicę uro-
dzin (zmarł w roku 2009), był fundato-
rem w roku 1990 tego krzyża, bowiem 
pierwotny Krzyż-pomnik zniszczony 
został w okresie PRL-u. Był  dowódcą 
placówki AK Ropczyce, Sybirakiem, 
działaczem WiN, wieloletnim więź-
niem PRL-u. 

Druga tablica zawiera herb pierwszej 
Rzeczypospolitej, którym posługiwał 
się Rząd Narodowy w okresie Powsta-
nia 1863, oraz wezwanie powstańców 
Sursum Corda - „Z nami Bóg”. Poświę-
cona została uczestnikom powstania 
z terenu powiatu ropczyckiego. 

Ropczyce. Kwiaty dla Bohaterów

Trzecia tablica (z Krzyżem WiN) za-
wiera 8 nazwisk o�ar komunizmu z te-
renu powiatu.

Przebudowany Pomnik i  tablice po-
święcił ks. dr Stanisł Mazur (proboszcz 
Fary Ropczyce). Kwiaty złożyli m.in.: 
poseł Kazimierz Moskal, senator RP 
Zdzisław Pupa (w jego imieniu T. Flis), 
przewodniczący Zarządu Regionu „So-
lidarności” Roman Jakim, radny Sej-
miku Województwa Podkarpackiego 
Jacek Magdoń, starosta Powiatu Witold 
Darłak, wicestarosta Powiatu Berna-
deta Frysztak, wiceprzewodnicząca 
Rady Powiatu Agnieszka Ochał, bur-
mistrz Ropczyc Bolesław Bujak,  z-ca 
burmistrza Sędziszowa Młp. Wiesław 
Wojdon, wójt Wielopola Skrzyńskiego 
Marek Tęczar, przewodniczący Rady 
Gminy Wielopole Skrzyńskie Halina 
Poręba, wójt Ostrowa Grzegorz Ożóg, 
przewodniczący Oddziału „S” Ropczy-
ce Andrzej Czochara. 

W  drugiej części uroczystości od-
prawiona została w  Farze Msza św. 
w  intencji bohaterów Powstania 1863 
oraz beaty�kacji Romualda Traugut-
ta (w rocznicę jego egzekucji). Trzecią 
częścią było okolicznościowe spotkanie 
zorganizowane w lokalu „Solidarności” 
w Ropczycach.

St. Wójciak

1 sierpnia obchodziliśmy rocznicę 
wybuchu Powstania Warszawskie-
go, które było wystąpieniem zbroj-
nym przeciw wojskom niemieckim 
okupującym stolicę Polski. Zryw 
zakończony klęską był częścią zor-
ganizowanej przez Armię Krajową 
akcji „Burza”.  W regionie odbyło się 
wiele uroczystości upamiętniających 
to wydarzenie. Podczas obchodów 
nie mogło zabraknąć NSZZ „Soli-
darność”.

Anna Dziadek przewodnicząca Oddziału „Solidarności” w Strzyżowie 
oraz Piotr Szopa z rzeszowskiego IPN wzięli udział w obchodach godziny „W” 

zorganizowanych przez Narodowy Strzyżów

Antoni Dutkiwicz oddaje hołd powstańcom w imieniu mieleckiej „Solidarności”

Rzeszowska „Solidarność” wzięła udział w wojewódzkich obchodach rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskiego. Poczet sztandarowy „S”, od prawej: Marcin 

Mita, Andrzej Karaban, Antoni Bała

Pod takim hasłem odbyła się 25 
sierpnia 2017 r. konferencja zorga-
nizowana przez „Solidarność” w  Sali 
BHP Stoczni Gdańskiej z  udziałem 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Roz-
poczęła ona jednocześnie publiczną 
inaugurację kampanii informacyjnej 
przed referendum ogólnokrajowym 
w sprawie zmian w Konstytucji RP.

– Obowiązująca dzisiaj konstytucja 
ma już 20 lat i czas najwyższy, aby za-
cząć dyskusję nad jej zmianami. Pomi-
mo wielu zapisów, które są pozytywne 
dla obywateli, są też takie, z których nie 
wynika nic. W artykule 12 konstytucji 
jest zapis o  wolnych związkach zawo-
dowych, o wolnym zrzeszaniu. Jak to się 
ma do rzeczywistości? Najwięcej pro-
blemów mieliśmy przez ostatnich osiem 
lat, kiedy to na porządku dziennym 

było łamanie konstytucji. Gdy młodych 
związkowców zwalniano z pracy tylko 
dlatego, że zapisali się do związku. (...) 
Obecną ustawę zasadniczą napisały 
elity dla elit. Mętną, nieprecyzyjną, po-
zwalającą na wiele, często sprzecznych 
interpretacji – powiedział Piotr Duda, 
przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”.

– Wzmocnienie referendów kra-
jowych i  lokalnych, demokracja bez-
pośrednia,  to jest nasz kierunek. (...) 
W projekcie konstytucji przygotowanej 
przez „Solidarność” jest kilkanaście 
punktów czuwających nad pracowni-
kiem. W  obecnej konstytucji jest tylko 
jeden punkt na ten temat. Nie muszę 
przypominać czym to owocuje – puen-
tował przewodniczący.

Więcej na www.tysol.pl

Konstytucja dla obywateli, nie dla elit?
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31 lipca 2017 r. zmarł Pan  Waldemar Mikołowicz 
- działacz opozycyjny i wieloletni działacz NSZZ „So-
lidarność”.

W  latach 1957-1981 pracował w  Rzeszowskim 
Przedsiębiorstwie Ceramiki Budowlanej w  Jarosławiu 
(RzPCB). Od września 1980 r. należał do NSZZ „So-
lidarność” organizując struktury związkowe w RzPCB 
w Jarosławiu, Tarnobrzegu, Nisku, Mielcu, Rzeszowie 
i Warszawie. Był współorganizatorem oraz członkiem Zarządu MKZ NSZZ 
„Solidarność” w Jarosławiu. Pełnił również funkcję członka Zarządu Regionu 
Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”. Na przełomie lat 1980/1981 brał udział 
w strajku chłopskim w siedzibie byłej WRZZ w Rzeszowie. W dniach od 13 
grudnia 1981 r. do 11 października 1982 r. był internowany w ośrodkach od-
osobnienia w Uhercach, Nowym Łupkowie i Rzeszowie. Po zwolnieniu z in-
ternowania do 1989 r. jako członek jednej z grup konspiracyjnych złożonych 
ze związkowców „Solidarności” produkował oraz kolportował nielegalne 
wydawnictwa. Wyróżniony m.in.: Krzyżem Semper Fidelis, odznaką Zasłu-
żony dla NSZZ „Solidarność”, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. W uroczystości pogrzebowej wziął 
udział m.in. minister Antoni Macierewicz, współtowarzysz internowania.

5 sierpnia 2017 r. zmarł mjr Mieczysław Skotnicki 
ps. „Głóg”, żołnierz Armii Krajowej, działacz Zrzesze-
nia Wolność i Niezawisłość, więzień polityczny okresu 
stalinowskiego

Mieczysław Skotnicki urodził się 3 grudnia 1920 r. 
w  Tyczynie. W  1938 r. rozpoczął studia na Wydziale 
Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas okupacji 
był żołnierzem Armii Krajowej, w  latach 1942–1944 
służył w placówce AK Tyczyn jako adiutant komendanta. Był również współ-
redaktorem i autorem prasy podziemnej „Na posterunku” i „Świt”. Konspira-
cyjnie wydał tomiki wierszy „Pamiętnik wojenny” i „Warszawa”. W lipcu 1944 
r. brał udział w zwycięskich walkach o Tyczyn podczas akcji „Burza”. W 1947 
r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1948 r. za 
działalność w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość został skazany na 7 lat wię-
zienia. Po wyjściu na wolność w 1954 r. wrócił do Tyczyna. Członek „Solidar-
ności”. Od 1989 do 2010 r. był przewodniczącym Koła Światowego Związku 
Żołnierzy AK w Tyczynie. Zasłużony członek Zarządu Okręgu Podkarpac-
kiego ŚZŻAK. Autor tomów poetyckich, książki historycznej „Bitwa o  Ty-
czyn” oraz licznych artykułów w prasie lokalnej. W 2014 r. wyróżniony Na-
grodą Honorową „Świadek Historii".

„…I tylko jedna Miłości potęga, 
Z Boga się rodząc, poza trumnę sięga!” 

/Wiktor Gomulicki/

Wszystkim, którzy wspierali nas słowem i czynem, nadesłali 
kondolencje oraz uczestniczyli w ostatniej drodze, 

aby wraz z nami, wśród tak licznych Przyjaciół i Bliskich, pożegnać

śp. Józefa Konkela

serdecznie dziękujemy za obecność, życzliwe świadectwo 
i szczerą modlitwę

żona Ewa i córki z rodzinami

Szczególne podziękowania pragniemy przekazać: Pani Wojewodzie Podkar-
packiej Ewie Leniart oraz Przedstawicielom Władz Województwa Podkarpackie-
go z  Wicewojewodą Piotrem Pilchem, Przedstawicielom Władz Samorządowych 
z Marszałkiem Władysławem Ortylem, Prezydentowi Tadeuszowi Ferencowi oraz 
Przedstawicielom Władz i Rady Miasta Rzeszowa, Przedstawicielom Władz Powia-
towych, a  także byłym i  obecnym Parlamentarzystom z  Wojciechem Buczakiem, 
Dowództwu Garnizonu Rzeszów i  Żołnierzom 21. Brygady Strzelców Podhalań-
skich, Delegacji Rzeszowskiej Straży Miejskiej, Pocztom Sztandarowym, Dyrekto-
rowi i Pracownikom Rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Dy-
rektorowi Generalnemu i  Pracownikom PGE Dystrybucja SA Oddział Rzeszów, 
Kierownictwu, Sędziom, Asesorom i Pracownikom Sądu Rejonowego w Rzeszowie, 
Zarządowi Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” z  Romanem Jakimem 
i Andrzejem Filipczykiem oraz Kolegom z „Solidarności” i „Solidarności” Rolników 
Indywidualnych, Przedstawicielom Podkarpackiej Rady ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych wraz z płk. Józefem Mroczką oraz Wojewódzkiej Rady Konsul-
tacyjnej ds. Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych, Kolegom ze Stowarzy-
szenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego 
z Mieczysławem Liberem i Januszem Trybusem, Kolegom z Ogólnopolskiej Federa-
cji Stowarzyszeń Represjonowanych w Stanie Wojennym z Prezesem Anną Rakocz, 
jak też Przedstawicielom licznych zakładów pracy, organizacji i stowarzyszeń, a tak-
że dziennikarzom. 

Uczestnicy Rzeszowskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę 6 sierpnia wzięli 
udział we Mszy św. w Jamach koło Mielca. Jak co roku rzeszowska „Solidarność” 
osłodziła pątnikom trudy wędówki cukierkami - krówkami, które dowiózł Ro-
man Jakim, przewodniczący ZR. 

Rzeszowska Pielgrzymka 

We mszy św. uczetniczył sztandar NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszowskie-
go. Chorążym pocztu był Andrzej Karaban, asystującymi od lewej: Jan Żuczek, 
Marian Sikora. Dziękujemy Katolickiemu Radiu VIA za udostępnienie zdjęć.

Żonie Ewie, dzieciom, wnukom,
 prawnukom i wszystkim najbliższym
 wyrazy szczerego współczucia składa 

Przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego
NSZZ „Solidarność” Roman Jakim

oraz członkowie i pracownicy rzeszowskiej „Solidarności”

Ilonie BARTOSZEWICZ
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Taty

 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” 
Carlson Wagonlit Travel Rzeszów

Najbliższym śp. Pawła CZELADZINA
działacza NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszowskiego

Radnego Rady Miasta Rzeszowa
wyrazy szczerego współczucia 

składa Roman Jakim - Przewodniczący 
Zarządu Regionu RzeszowskiegoNSZZ „Solidarność” 

Zuzannie i Janowi SOPLOM
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Syna

 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” 
Oświaty i Wychowania w Strzyżowie
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Wicepremier, minister �nansów 
i  rozwoju Mateusz Morawiecki i  mi-
nister rodziny, pracy i  polityki spo-
łecznej Elżbieta Rafalska porozumieli 
się w sprawie zmian w systemie eme-
rytalnym. We wrześniu projekt zmian 
m.in. w OFE ma tra�ć do konsultacji 
– poinformowała „Dziennik Gaze-
ta Prawna”, powołując się na źródło 
z  otoczenia wicepremiera Mateusza 
Morawieckiego.

Potwierdza ten plan także minister 
pracy. - Trwają prace, by złożyć projekt 
ustawy do konsultacji. Ogólny zarys 
likwidacji OFE i  stworzenia pracow-
niczych planów kapitałowych pojawił 
się lipcu ubiegłego roku. Ministerstwo 
Rozwoju napotkało jednak opór resor-
tu pracy, który chciał by całość zgro-
madzonych w OFE składek przyszłych 
emerytów przejął ZUS – mówi mini-
ster Elżbieta Rafalska.  

Z  informacji „DGP” wynika, że 
wicepremier Morawiecki ostatecznie 
przekonał minister Rafalską do swo-
jego projektu by 25 proc. zgromadzo-
nych w OFE składek przejął państwo-
wy Fundusz Rezerwy Demogra�cznej, 
a reszta tra� do instytucji, które zastą-
pią fundusze emerytalne.

Wicepremier pokazał swój Plan Bu-
dowy Kapitału. Jego jednym z podsta-
wowych założeń jest likwidacja OFE.

Przypomnijmy, że ogólny zarys li-
kwidacji OFE i  stworzenia pracowni-
czych planów kapitałowych pojawił 
się latem ubiegłego roku. Mówił o tym 
wiceminister Marcin Zieleniecki.

Jak pisze DGP Ministerstwo Rozwoju 
napotkało wówczas  opór resortu pracy, 
który chciał, by całość zgromadzonych 
w  OFE składek przyszłych emerytów 
(ponad 177 mld zł) przejął ZUS. Jest 

to więc też sposób, aby storpedować 
zamiar i  propozycje przeniesienia 
wszystkich zgromadzonych w  OFE 
aktywów do ZUS.

Jak podaje DGP resort rozwoju chce 
rozbudować III �lar emerytalny i szuka 
w  państwowej kasie pieniędzy na za-
chęty (na początek ok. 3 mld zł), które 
skłoniłyby do oszczędzania w pracow-
niczych planach kapitałowych (PPK). 
Minister Rafalska musiałaby się zgo-
dzić aby uszczuplić budżet Funduszu 
Pracy i pokryć z niego część wydatków. 
A nie jest ona zwolenniczką �nansowa-
nia zachęt dla oszczędzających z Fun-
duszu Pracy, choć nie wyklucza zgody 
pod pewnymi warunkami.

Wicepremier Morawiecki chce roz-
począć reformę systemu 1 lipca 2018 
r., upatrując szansy na rozbudowę 
systemu dobrowolnego oszczędzania 
i pobudzenia inwestycji w kraju a nie 
poprzez pryzmat publicznego sytemu 
emerytalnego i �nansów ZUS.

M. Morawiecki ma ułatwione za-
danie od kiedy ścisłe kierownictwo 
PiS i  sam prezes Jarosław Kaczyński 
podczas kongresu partii w  Przysusze 
wskazał na niego, jako na głównego 
decydenta w polityce gospodarczej.

Czym są pracownicze plany kapi-
tałowe (PPK)? Pracownik, jeśli przy-
stąpi do PPK, zwiększy swoją składkę 
emerytalną o  minimum 2 pkt proc., 
jeśli będzie chciał, może dodatkowo 
zadeklarować jej podniesienie. Praco-
dawca będzie musiał wyłożyć wtedy 
minimum 1,5 pkt proc. Zachęty do 
wejścia do systemu, które resort roz-
woju szacuje na ok. 3 mld zł, ma po-
kryć budżet.

ASG / www.solidarnosc.gda.pl

Zmiany w systemie emerytalnym:
z OFE do pracowniczych 

planów kapitałowych

Terytorialna służba wojskowa cz. II

Za czas pełnienia terytorialnej 
służby woskowej pracodawca nie ma 
obowiązku wypłacania pracowniko-
wi-żołnierzowi wynagrodzenia.

 Żołnierzom, którzy pełnili tery-
torialną służbę wojskową rotacyjnie 
(z wyjątkiem służby pełnionej jedno-
razowo w   dniu wolnym od pracy), 
przysługuje natomiast świadczenie 
pieniężne rekompensujące utracone 
wynagrodzenie ze stosunku pracy, 
które mogliby uzyskać w okresie peł-
nienia tej służby. Aby je uzyskać pra-
cownik–żołnierz powinien złożyć 
udokumentowany wniosek o  jego 
wypłatę. W tym celu pracodawca za-
trudniający żołnierza powinien wy-
stawić mu stosowne zaświadczenie 
o  wysokości osiąganych zarobków 
(za każdy dzień pełnienia służby żoł-
nierz otrzymuje 1/21 miesięcznego 
wynagrodzenia). Świadczenie wy-
płaca  dowódca jednostki wojskowej, 
w której żołnierz pełni służbę. 

W  przypadku, gdy obowiązujące 
w  zakładzie przepisy płacowe prze-
widują zachowanie prawa do wyna-
grodzenia, pracownik może otrzy-
mać tylko jedno świadczenie – to, 
które jest dla niego korzystniejsze. 
Uzyska więc albo wynagrodzenie 
albo rekompensatę.

Na wniosek pracownika, któremu 
doręczono kartę powołania do peł-
nienia terytorialnej służby wojskowej, 
pracodawca jest obowiązany udzielić 

mu zwolnienia od pracy bez zachowa-
nia prawa do wynagrodzenia na jeden 
dzień. Zwolnienie to nie przysługuje 
jednak, jeżeli karta zobowiązuje do 
natychmiastowego stawiennictwa. 
Ponadto na wniosek pracownika, któ-
ry pełnił terytorialną służbę wojskową 
rotacyjnie jednorazowo nieprzerwa-
nie przez okres co najmniej 30 dni, 
pracodawca jest obowiązany udzielić 
mu zwolnienia od pracy po odbyciu 
pełnienia tej służby na jeden dzień, 
bez zachowania prawa do wynagro-
dzenia. W obu tych przypadkach pra-
codawca może - na własny koszt - wy-
płacić pracownikowi wynagrodzenie 
za czas zwolnienia od pracy.

Pracodawca udziela pracowni-
kowi powołanemu do pełnienia te-
rytorialnej służby wojskowej rota-
cyjnie urlopu bezpłatnego na okres 
trwania tej służby. W czasie trwania 
tego urlopu pracownik zachowuje 
wszystkie uprawnienia wynikają-
ce ze stosunku pracy, z  wyjątkiem 
prawa do wynagrodzenia. Ponadto 
okres urlopu bezpłatnego w  związ-
ku z  terytorialną służbą udzielone-
go przez pracodawcę jest wliczany 
do okresu pracy, od którego zależą 
uprawnienia pracownicze, w  tym 
wymiar urlopu wypoczynkowego za 
dany rok.

Pracownik powołany do terytorial-
nej służby wojskowej otrzymuje od 
pracodawcy odprawę w  wysokości 
2-tygodniowego wynagrodzenia ob-
liczonego według zasad określonych 
dla ustalania ekwiwalentu za urlop 
wypoczynkowy. Odprawa nie przy-
sługuje w  razie ponownego powoła-
nia do tej samej służby.

Monika Wojak

Wycieczka oświatowych seniorów
Sandomierz - Opatów - Klimontów

Twórcy „Solidarności” w  oświacie 
i wychowaniu sprzed 37 lat, czyli Koło 
Emerytów NSSZ „S” z  Rzeszowa, po-
jechali tym razem na Ziemię Sando-

mierską. Od Rzeszowa przejeżdżaliśmy 
przez miejscowości założone w  wy-
rąbanej niegdyś Puszczy Sandomier-
skiej, by przez Głowów (dziś Głogów), 

miasto - konkurencję dla Rzeszowa, 
dojechać do Sandomierza. To niegdyś 
drugie po Krakowie miasto Małopolski 
zachwyciło nawet tych, którzy kiedyś 
w  nim byli. Dawna kolegiata wznie-
siona przez Kazimierza jako ekspiacja 
za zabicie kanonika Baryczki, obecnie 
katedra, ukazała mnogość zabytków 
-  wszyscy mogli odnaleźć swoich pa-
tronów-męczenników na obrazach 
i  zobaczyć męczeństwo dominikanów 
zabitych przez Tatarów. Podziemia 
u  św. Józefa ukazały nam Morsztynó-
wnę spoczywającą tam ponad 300 lat, 
zobaczyliśmy wąwóz lessowy i  zamek 
po wysadzeniu przez Szwedów odbu-
dowany, a nawet odwiedziliśmy „Świat 
Ojca Mateusza”. Ogromne wrażenie 
zrobiły ruiny pałacu-fortecy Krzyżto-
pór, obrabowanej przed Szwedów już 
11 lat po zbudowaniu, gdzie – w przeci-
wieństwie do Wersalu o sto lat później-
szego - zbudowano ustępy. Kolegiata 
w  Opatowie pw. św. Marcina, tego od 
połowy płaszcza dla biedaka, z nagrob-
kiem dziecka, „pierwszym po tej stro-
nie Alp”, z  „Lamentem Opatowskim” 
– ukazujących króla i magnatów Koro-
ny rozpaczających na wieść o  śmierci 

kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego 
– zrobiła wielkie wrażenie. Niesamowi-
te krówki opatowskie i  lody z  „Krów-
karni” osłodziły pierwsze krople desz-
czu. Widzieliśmy miejsce bitwy pod 
Konarami, ale owalna świątynia w Kli-
montowie, barokowa, fundacji Osso-
lińskiego – jako pamiątka po ostatnich 
wiekach I  Rzeczypospolitej będzie za-
pamiętana. Ostatnim obiektem było 
Sanktuarium w  Sulisławicach z  cuda-
mi słynącym małym obrazem z  bursy 
(sztywnej torby na Sakrament) księdza 
polskiego, która to bursa z Moskwy do 
Sulisławic zawędrowała i tak wiele łask 
wiernym przysporzyła, że na koronacji 
obrazu 103 lata temu przyszło pół mi-
liona wiernych. I jedyna w Polsce Izba 
Pamięci „Jędrusiów” – oddziału, które-
go członkowie przez okupację nie pili 
i nie palili, pomagali rodzinom jeńców 
i aresztowanych, i najważniejsze decy-
zje podejmowali w  głosowaniu. To Ci 
od „Jędrusiowej doli”, którzy swoje ak-
cje określali jako SŁUŻBĘ Polsce. Or-
ganizatorami wycieczki byli Teresa Łe-
bek i  Stanisław Alot - oprowadzający, 
gdzie mógł. Za rok pojedziemy gdzie 
indziej…                                         S. Alot



O  NIEPODLEGŁOŚCI  W  ROCZNICĘ  POWSTANIA  WARSZAWSKIEGO

„Wobec zbliżającej się setnej rocznicy odzyskania wolności 
i  restytucji państwa polskiego, świadomi dziejowego charakteru 
wydarzeń z roku 1918, przygotowując się do jubileuszowych 
obchodów upamiętnienia wydarzeń i osób związanych z odzyska-
niem przez Polskę niepodległości, zachęcamy mieszkańców 
Podkarpacia do aktywnego współudziału w  przygotowaniu 
uroczystości rocznicowych na terenie województwa podkarpackiego”. 
Te słowa rozpoczynają Apel ws. Narodowych Obchodów Setnej 
Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 
w Województwie Podkarpackim, skierowany przez wojewodę 
podkarpackiego Ewę Leniart oraz marszałka województwa 
podkarpackiego Władysława Ortyla do mieszkańców regionu.

- Zwracamy się do mieszkańców, instytucji i organizacji 
o  włączenie się we wspólne uczczenie  100. Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że wszyscy 
doceniamy, jak bezcennymi wartościami są wolność, niezależność, 
bezpieczeństwo, stąd nasz apel do mieszkańców, abyśmy wspólnie 
włączyli się w  świętowanie naszej niepodległości. To będzie z jednej 
strony oddanie hołdu bohaterom, a z drugiej strony budowanie 
naszej tożsamości i  tworzenie dziedzictwa dla kolejnych pokoleń – 
powiedział marszałek Władysław Ortyl.

- 7 kwietnia została chwalona Ustawa o narodowych obchodach 
100. rocznicy niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa 
ta tworzy ramy organizacyjne tego wydarzenia. Powołany został 
komitet, w skład którego weszli najwyżsi przedstawiciele władzy 
państwowych z Prezydentem RP, marszałkami Sejmu RP, Senatu 
RP, panią Premier i ministrami. Został także przyjęty wieloletni 
program NIEPODLEGŁA, który zakłada na lata 2017-2021  
przygotowanie wielu wydarzeń, związanych z odzyskaniem 
niepodległości. Mając na uwadze te ramy prawne wspólnie 
z marszałkiem Władysławem Ortylem podjęliśmy inicjatywę, aby 
zwrócić się do społeczności lokalnych, władz samorządowych, 
mieszkańców regionu, instytucji i organizacji. Chcemy, aby nasze 
województwo aktywnie włączyło się w przygotowania obchodów 

100 rocznicy odzyskania niepodległości – mówiła podczas 
konferencji wojewoda Ewa Leniart.

Marszałek Władysław Ortyl i wojewoda Ewa Leniart 
nieprzypadkowo wybrali na ogłoszenie apelu datę 1 sierpnia, czyli 
wybuchu Powstania Warszawskiego, które w tak heroiczny sposób 
zapisało się w polskiej historii. Właśnie tego dnia, w urzędzie 
wojewódzkim marszałek i wojewoda podpisali wspólnie Apel 
w  sprawie Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w Województwie 
Podkarpackim. Jest on skierowany do wszystkich mieszkańców 
regionu.

Marszałek Władysław Ortyl i wojewoda Ewa Leniart przedstawili 
także skład Wojewódzkiego Komitetu Narodowych Obchodów 
Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej 
Polskiej. Należą do niego przedstawiciele władz,   parlamentarzyści, 
duchowni, przedstawiciele służb mundurowych, uczelni, związków 
zawodowych, organizacji kombatanckich oraz inne zasłużone dla 
Polski osoby.

Zadaniem Komitetu jest promowanie idei upamiętnienia 
odzyskania i utrwalenia niepodległości Rzeczpospolitej na terenie 
województwa podkarpackiego, a także inicjowanie współpracy 
pomiędzy organami władzy państwowej, samorządu i innymi 
instytucjami oraz organizacjami, które chcą współuczestniczyć 
w obchodach rocznicy.

Wojewoda Ewa Leniart przypomniała także, że instytucje 
i organizacje do 16 sierpnia mogą składać  wnioski o do�nansowanie 
dla wydarzeń, organizowanych w ramach obchodów rocznicy 
odzyskania niepodległości. Marszałek Władysław Ortyl 
podkreślał, że samorząd województwa poprzez swoje instytucje 
– muzea, �lharmonię, teatr będzie inicjować szereg wydarzeń 
upamiętniających tę ważną dla Polski rocznicę. Włączy się także 
w budowę pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego, który ma stanąć 
w Rzeszowie. 

Dla przygotowania wydarzeń, które będą towarzyszyć 
obchodom tej ważnej rocznicy, powołany został także Wojewódzki 
Komitet Organizacyjny Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości. Będzie on odpowiedzialny za 
przygotowanie wydarzeń uświetniających obchody.

Fot. D. Kozik biuro prasowe UMWP
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