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16 września br. przed siedzibą Ko-
misji Europejskiej w Warszawie odby-
ła się pikieta NSZZ „Solidarność” pod 
hasłem Wiek Emerytalny – Nasze Pra-
wo – Nasz Wybór.

- Nie jest to protest przeciwko idei 
Unii Europejskiej, która jest ideą 
wspaniałą, ale przeciw urzędnikom. 
A właściwie biurokratom i niektórym 
komisarzom UE, którzy uważają, że 
wszystko im wolno, że przywrócenie 
wieku emerytalnego i  zróżnicowanie 
wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn 
jest dyskryminacją – podkreślał szef 
Solidarności Piotr Duda, dodając:  
- Chcemy wysłać sygnał unijnym 
urzędnikom, że nie odpuścimy tematu 
i będziemy walczyć.

Biurokraci unijni uważają, że wszystko im wolno

Po słowach wiceprzewodniczącego 
Komisji Europejskiej Fransa Timmer-
mansa, kwestionujących zróżnico-
wanie wieku emerytalnego w  Polsce, 
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 
wysłała pismo do szefa KE Jeana- 
Claude Junckera, w  którym zapytała 
czy słowa Timmermansa rzeczywiście 
kwestionują wprowadzenie zróżnico-
wanego wieku emerytalnego dla ko-
biet i  mężczyzn, a  jeśli tak, to czy są 
one o�cjalnym stanowiskiem Komisji 
Europejskiej?

NSZZ „Solidarność” odpowiedzi 
nie otrzymała, natomiast Rząd RP 
został poinformowany o  wszczęciu 
postępowania wobec Polski o  naru-
szenie unijnych przepisów przez usta-

wę o  ustroju sądów powszechnych. 
Zastrzeżenie Komisji wzbudziły prze-
pisy różnicujące wiek przejścia w stan 
spoczynku dla osób sprawujących 
urząd sędziowski: 60 lat dla kobiet 
i 65 – dla mężczyzn. Zdaniem Komi-
sji, jest to sprzeczne z art. 157 Traktatu 
o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
oraz dyrektywą w  sprawie równości 
płci w  dziedzinie zatrudnienia. Taki 
zarzut, zdaniem NSZZ „Solidarność”, 
jest bezpodstawny.

W  pikiecie przed siedzibą Komi-
sji Europejskiej udział wzięli również 
związkowcy z  Regionu Rzeszowskie-
go. - Pomimo kolizji terminu z  Piel-
grzymką Ludzi Pracy na Jasną Górę na 
pikietę pojechało około 100 związkow-

ców z  zakładów: WSK PZL-Rzeszów, 
Telekomunikacja w Rzeszowie, Organi-
ka Sarzyna oraz organizacja emerytów 
i rencistów - powiedział Andrzej Filip-
czyk, koordynator wyjazdu.

- Petycja, w  której „Solidarność” 
sprzeciwia się Komisji Europejskiej 
i próbom jej nacisku na rząd Beaty Szy-
dło w  sprawie obniżenia wieku eme-
rytalnego została przekazana na ręce 
Ryszarda Czarneckiego, wiceprzewod-
niczącego Parlamentu Europejskiego. 
Jeżeli będzie taka potrzeba, to pojedzie-
my protestować również do Brukseli, 
ponieważ zróżnicowanie wieku eme-
rytalnego kobiet w  Polsce nie jest dys-
kryminacją, tylko przywilejem polskich 
kobiet - dodał A. Filipczyk.
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W Turzy koło Sokołowa Małopol-
skiego odbyły się uroczystości upa-
miętniające pomordowanych w  1944 
r. przez NKWD żołnierzy Armii Kra-
jowej i partyzantów.

Centralnym punktem obchodów 
była Msza św. polowa nad ich gro-
bami. Liturgii przewodniczył Ks. Bp 
Senior Kazimierz Górny. Po Apelu 
Pamięci i  Salwie Honorowej złożono 
wieńce na grobach pomordowanych.

W uroczystości udział wzięła Bogu-
miła Stec-Świderska, za-ca przewod-
niczącego ZR oraz Sztandar Regionu 
Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”.

Wydarzenie miało piękną oprawę 
słowno-muzyczną. Najpierw występ 
Chóru Para�alnego z Sokołowa Mało-
polskiego, następnie recytacja wierszy 
napisanych przez Sabinę Woś, a na za-
kończenie występ Orkiestry Wojsko-
wej z Rzeszowa.

Nasz „Mały Katyń”

11 września 2017 wojewoda pod-
karpacki Ewa Leniart wręczyła zasłu-
żonym mieszkańcom województwa 
ordery i  odznaczenia państwowe. 
Wśród odznaczonych byli działacze 
NSZZ „Solidarność”. Ewa Konkel 
odebrała Krzyż O�cerski Odrodzenia 
Polski, a  Zbigniew Sieczkoś i  Adam 
Śnieżek – Krzyże Kawalerskie Orderu 
Odrodzenia Polski.

Wojewoda Ewa Leniart skierowała 
do odznaczonych słowa uznania dla 
wyróżniającej się działalności wykra-
czającej poza zwykłe obowiązki, za 
aktywność społeczną i pełną zaangażo-

wania postawę. Podkreśliła, że nadane 
ordery i odznaczenia są symbolicznym 
podziękowaniem za wybitne zasługi 
w działalności na rzecz państwa i społe-
czeństwa. Wojewoda wspomniała rów-
nież postać śp. Józefa Konkela, działacza 
opozycji antykomunistycznej, członka 
Zarządu i Prezydium Zarządu Regionu 
Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, 
prezesa Stowarzyszenia Osób Repre-
sjonowanych w Stanie Wojennym Wo-
jewództwa Podkarpackiego, któremu  
2 sierpnia br.  Prezydent RP nadał Krzyż 
O�cerski Orderu Odrodzenia Polski, ale 
działacz nie zdążył go odebrać.

Działacze NSZZ „Solidarność” 
odznaczeni Krzyżami

Dobrą tradycją środowiska Ropczyc 
i Sędziszowa jest to, że 14 września - 
w dniu święta Podwyższenia Krzyża, 
pod monumentalnym dwudziesto-
metrowym Krzyżem w  Ropczycach-
-Witkowicach (znajdującym się na 
symbolicznej granicy miast Rop-
czyc i  Sędziszowa, celebrowana jest 
Msza św. w  intencjach: za poległych 
w obronie Ojczyzny (w rocznicę agre-
sji Niemiec - 1 września i Związku Ra-
dzieckiego - 17 września), w rocznicę 
podpisania „Porozumień Gdańskich”, 
za zmarłych działaczy „Solidarności” 
z  terenu powiatu ropczycko-sędzi-
szowskiego: Jana Gajdę, Adelę Rojek, 
Helenę Darłak, Eugeniusza Opielę, 
Adama Wójcika. 

Homilię podczas koncelebrowanej 
Mszy św. wygłosił ks. Tadeusz Mie-
leszko, proboszcz para�i św. Michała 
z Witkowic. Podkreślił w niej związek 
Krzyża oraz o�ary życia obrońców na-
szej Ojczyzny, a także roli jaką odegrał 
ruch „Solidarności" w  procesie od-
zyskania pełnej niepodległości przez 
Polskę i  tą część Europy. Uroczystą 
oprawę  Mszy św. stanowiła umun-
durowana młodzież ZHR oraz poczty 
sztandarowe: Placówki AK Ropczyce 
(młodzież LO Ropczyce), „S” Wy-
twórni Filtrów Sędziszów Młp., „S” 

Zakładów Magnezytowych Ropczyce 
i Oddziału „S” Ropczyce. 

Po Mszy św. odbyło się uroczy-
ste złożenie kwiatów pod Krzyżem, 
w  miejscu gdzie są prochy „Katynia, 
Smoleńska i Turzy”. Wiązanki złożyły 
delegacje: starostwa ropczycko-sędzi-
szowskiego (starosta Witold Darłak 
i  wicestarosta Bernadeta Frysztak), 
Urzędu Miasta i  Gminy Sędziszów 
(Burmistrz Bogusław Kmieć), Gminy 
Wielopole (Wójt Marek Tęczar, prze-
wodnicząca Rady Gminy Halina Porę-
ba), Zarządu Regionu Rzeszowskiego 
„S” (Andrzej Filipczyk, Andrzej Czo-
chara, Jakub Skóra). W  imieniu se-
natora Zdzisława Pupy kwiaty złożył 
Tadeusz Flis. W drugiej części tej uro-
czystości odbyło się okolicznościowe 
spotkanie w  lokalu ropczyckiej „Soli-
darności", które było okazją, żeby przy 
„herbatce” omawiać ważne regionalne 
problemy.

Stanisław Wójciak

Na zdjęciu po prawej: Andzrej Filip-
czyk, Andrzej Czochara i  Jakub Skó-
ra składają kwiaty w  imieniu NSZZ 
„Solidarność”. Zdjęcie z  uroczystości 
dzięki uprzejmości Starostwa Powia-
towego w Ropczycach. 

Ropczyckie obchody rocznicy
sowieckiej agresji na Polskę

Bogumiła Stec-Świderska i Andrzej 
Filipczyk wzięli udział w  pierwszym 
z  serii zaplanowanych przez Kance-
larię Prezydenta RP otwartych spo-
tkań dyskusyjnych przed referendum 
ogólnokrajowym, które ma dotyczyć 
nowelizacji bądź stworzenia nowej 
Konstytucji. 

Zainaugurował je 18 września br. 
w  Urzędzie Marszałkowskim w  Rze-
szowie wiceszef Kancelarii Prezydenta 
RP Paweł Mucha wraz z marszałkiem 

województwa Władysławem Ortylem 
i konstytucjonalistą, prof. KUL Dariu-
szem Dudkiem.

Spotkania te mają pomóc w  przy-
gotowaniu projektu pytań referendal-
nych oraz lepsze poznanie przez Pola-
ków konstytucji. Prezydent chce, aby 
referendum konsultacyjne w  sprawie 
konstytucji odbyło się w  listopadzie 
przyszłego roku i było również formą 
uczczenia 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

Spotkanie ws. konstytucji

Bogumiła Stec-Świderska oddaje hołd pomordowanym
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Październik miesiącem pamięci
bł. ks. Jerzego Popiełuszki

patrona NSZZ „Solidarność”
Diecezjalny duszpasterz ludzi pracy zaprasza 

członków „Solidarności” 19 października (czwartek) 
o godz. 18.00 do para�i bł. ks. Jerzego Popiełuszki 

w Rzeszowie na uroczystości odpustowe.
Przed Mszą Św. zapraszamy na modlitwę różańcową.

19 października 2014 r. biskup 
rzeszowski Jan Wątroba podpi-
sał dekret erygowania Para�i 
pod wezwaniem Bł. Ks. Jerze-
go Popiełuszki w Rzeszowie, do 
której należy Region Rzeszowski 
NSZZ „Solidarność”.

Wspominając męczeńską
śmierć naszego kapelana 

zapraszamy członków „Solidarności” z rodzinami
22 października br. (niedziela) o godz. 9.30

do Kościoła Matki Boskiej Saletyńskiej w Rzeszowie 
– Sanktuarium Ludzi Pracy - 

na mszę św. w intencji dziękczynnej przez wstawiennictwo 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Prosimy organizacje zakładowe „Solidarności” o wystawienie 
pocztów sztandarowych o godz. 9.15

To już 35 lat

W deszczu i chłodzie

Za nami jubileuszowa 35. Piel-
grzymka Ludzi Pracy pod hasłem 
„Matka sprawiedliwości społecznej 
nauczycielką miłosierdzia”. Pomi-
mo deszczu i  chłodu zgromadziła na 
Jasnej Górze blisko 30 tysięcy osób 
z  całej Polski. Z  Regionu Rzeszow-
skiego w  pielgrzymce udział wzięło 
620 związkowców z rodzinami z Rze-
szowa, Mielca, Sędziszowa Młp., Rop-
czyc i  Łańcuta. Poczty sztandarowe 
„Solidarności” wystawiły organizacje 
zakładowe WSK PZL–Rzeszów, Zel-
mer Rzeszów, PZL Mielec, Wytwórni 
Filtrów Sędziszów Małopolski, Zakła-
dów Magnezytowych Ropczyce oraz 
Cukrowni Ropczyce.

Przed uroczystą mszą św. głos za-
brał przewodniczący NSZZ „S” Piotr 
Duda, mówiąc m.in.: –  Z  tego miej-
sca apeluję do rządzących: będziemy 
się modlić, aby jak najszybciej projekt 
obywatelski Solidarności znalazł swoje 
miejsce na biurku pana prezydenta, bo 
to jest dbałość o pracownika, ale także 
o  wartości, o  rodzinę, abyśmy w  tym 

dniu, jakim jest niedziela, mogli być 
razem i cieszyć się wspólnie rodzinnym 
ciepłem.

Odczytano list prezydenta Andrze-
ja Dudy do uczestników pielgrzymki. 
– Przybywają państwo z  ideałami So-
lidarności, to fundament wolnej Polski, 
to zobowiązująca realizacja marzeń 
milionów Polaków. (…) Solidarność 
zawsze walczyła nie tylko o  chleb ale 
również o  ludzką podmiotowość. (…) 
W  pracy widzimy podstawowy �lar 
rozwoju i bogactwa narodu. Nie da się 
stworzyć silnej gospodarki bez głosu 
pracowników.

Mszy św. przewodniczył abp Józef 
Kupny, metropolita wrocławski i Kra-
jowy Duszpasterz Ludzi Pracy. Homi-
lię wygłosił biskup Roman Pindel, or-
dynariusz diecezji bielsko-żywieckiej, 
mówiąc że pielgrzymi przybywają do 
miejsca nazywanego „polską Kaną”, 
miejsca świętego i  gromadzą się tutaj 
na modlitwie, ale przede wszystkim po 
to, aby słuchać Słowo Boże.

17 września 2017 r. na wyspie Cse-
pel w Budapeszcie odsłonięto pomnik 
błogosławionego księdza Jerzego Po-
piełuszki. Odsłonięcie odbyło się w ra-
mach uroczystych obchodów 70. rocz-
nicy urodzin kapelana „Solidarności”. 

W uroczystościach wziął udział były 
i  obecny burmistrz dzielnicy Csepel, 
poseł rządzącego Fideszu, ambasador 
RP na Węgrzech Jerzy Snopek, rzecz-
niczka narodowości polskiej w parla-
mencie węgierskim Halina Csucs. 

Węgrzy uhonorowali naszego
patrona ks. Jerzego Popiełuszkę

Na monumencie widnieje napis 
w  języku polskim i  węgierskim „Zło 
dobrem zwyciężaj”.

W  tej samej dzielnicy Budapesztu 
kapłan ma  już swoją ulicę, a  w  innej 
(Obuda-Bekasmegyer) jesienią 2016 
roku powstał skwer błogosławionego 
księdza Jerzego Popiełuszki. Umiesz-
czono tam pomnik w formie kamieni 
tworzących różaniec; na nich wyryte 
zostały cytaty z wystąpień ks. Jerzego 
Popiełuszki.

17 i 18 września członkowie Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ      
„Solidarność” pełnili zaszczytną wartę przy grobie błogosławionego męczenni-
ka ks.  Jerzego Popiełuszki. Wspólnie modlili się i powierzali sprawy Ojczyzny, 
Polaków, pokoju na świecie, a także swoje osobiste troski przez wstawiennictwo 
bł. ks. Jerzego.

Na zdjęciu od lewej: Jerzy Barciński, Czesława Dutkiewicz, Antoni Dutkie-
wicz, Anna Dziadek (przewodnicząca Oddziału „Solidarności” w  Strzyżowie), 
Antoni Szczygieł, Teresa Łebek, Maria Rzeźnikiewicz, Jakub Malarski.

Prawda, wolność i solidarność w życiu społecznym
- tego brońmy i bądźmy wierni naszemu patronowi

A. Dziadek
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Czas Solidarności się nie skończył

W  37 rocznicę podpisania Porozu-
mień Gdańskich, które uznaje się za 
początek powstania „Solidarności”, 
w  kościele farnym w  Rzeszowie od-
prawiona została uroczysta msza św. 
w  intencji Ojczyzny i  tych, co oddali 
za nią życie. 

Mszę celebrował biskup rzeszowski 
ks. bp. Jan Wątroba, a homilię wygłosił 
ks. prałat Ireneusz Folcik.

Powiedział m.in.: - Rzeczpospolita 
nie jest rajem na ziemi. Ale dziś żad-
ne drogi przed Polską nie są zamknięte. 
W  jakim kierunku pójdzie Polska za-
leży od mądrości Polaków. Jeśli Polska 
odejdzie od ideałów „Solidarności”, to 
będzie jej samobójstwo! Trzeba wrócić 

do ideałów, które przyświecały nam 
w  1980 roku. Łudzi się ten, co my-
śli, że ta misja jest zakończona. Czas 
„Solidarności” się nie skończył. To 
z nią należy wiązać przyszłość Europy 
i Świata – wbrew postawom cynicznej 
opozycji. Ale zwycięstwo trzeba utrwa-
lać. W  naszych czasach największym 
zagrożeniem jest obojętność. Nie trzeba 
się usprawiedliwiać przed urzędnikami 
UE, że głosimy Ewangelię. Nie wstydź-
my się przyznawać do Chrystusa. Żyj-
my po Bożemu…

Po mszy św. na dziedzińcu kościoła 
pod krzyżem misyjnym, przy ułożo-
nym ze zniczy płonącym krzyżu i sto-
jących wokół pocztach sztandarowych 
„S”, odśpiewano hymny narodowy  
i „Solidarności”, odmówiono modli-
twę za poległych i zmarłych członków 
„Solidarności”, złożono wieńce.

 – Przed 37 laty, w Szczecinie, a póź-
niej w Gdańsku i Jastrzębiu podpisane 
zostały porozumienia, które zapaliły 
lampkę nadziei na wolną, niepodległą 
i  sprawiedliwą Polskę. Wprowadzenie 
stanu wojennego, to marzenie o wolno-
ści na chwilę przerwało. Obchodzimy 
dziś 35 rocznicę tragicznych wydarzeń, 

REGION ŚWIĘTOWAŁ URODZINY „SOLIDARNOŚCI”
podczas których ginęli ludzie. W Lubi-
nie w trakcie manifestacji zamordowa-
no 3 robotników. Od 37 lat próbujemy 
budować sprawiedliwą dla wszystkich 
Polskę. Wiele rzeczy udało się już zre-
alizować. – mówił m.in. Roman Jakim, 
przewodniczący Zarządu Regionu 
Rzeszowskiego „S”. Nawiązując do 
nieudanej próby zakłócenia przez pre-
zydenta Gdańska obchodów rocznicy 
powstania „S”, poprzez wydanie KO-
D-owi zgody na całodzienne zajęcie 
placu przed pomnikiem Trzech Krzy-
ży, powiedział – Kto chciał świętować 
z  nami ten mógł. Kto chciał inaczej, 
jego wybór. Żyjemy w  wolnym kraju. 
Jedni honorują tych, co oddali życie za 
Ojczyznę. Inni namawiają Parlament 
Europejski i Radę Europy do nakłada-

nia sankcji na Polskę za rzekome ła-
manie praw, choć nie wiadomo kto to 
widział, czy kto o tym słyszał! Miejmy 
jednak nadzieję, że przyjdzie kiedyś 
na nich jakaś re�eksja i  opamiętanie. 
Miejmy nadzieję, że nadejdzie czas, że 
wszyscy Polacy staną i będą dziękować 
Bogu za to, że mamy możliwość życia 
w wolnej suwerennej Ojczyźnie…

Po przewodniczącym kilka słów do 
zebranych skierował ks. bp Jan Wątro-
ba. - Dziękując ludziom „Solidarności” 
tamtego czasu, dziękujmy Bogu za św. 
Jana Pawła, za jego wiarę i zawierzenie 
w  moc Bożą. Trzeba także dziękować 
tym, którzy przez te lata czuwają, by 
nie poszła w niepamięć prawda o tam-
tych wydarzeniach… 

Uroczystość uświetnił chór „Alba 
Cantans” z para�i Miłosierdzia Boże-
go z osiedla Biała pod dyrekcją Korne-
lii Ignas.

Rodzinne piknikowanie

Drugą część regionalnych obchodów 
37. rocznicy powstania NSZZ „Solidar-
ność” związkowcy zorganizowali na 
Stadionie Miejskim w Leżajsku. Odbył 

się tam Piknik Wolności i Solidarności, 
który poprzedziła msza polowa przed 
Bazyliką oo. Bernardynów.

Uczestników Pikniku powitał go-
spodarz terenu Starosta Powiatu Le-
żajskiego Marek Śliż. 

Irena Kozimala z Podkarpackiego 
Urzędu Wojewódzkiego odczytała list 
od Ewy Leniart, Wojewody Podkar-
packiego, w którym podkreślony zo-
stał wyjątkowy charakter wydarzenia. 
- Warto wciąż przypominać, zwłaszcza 
młodszym pokoleniom, o  znaczeniu 
tych dwóch słów: wolność i solidarność. 
Należy podkreślać ich silny związek ze 
sobą. Znane są nam lekcje Jana Paw-
ła II. Między innymi nauczał, że wol-
ności nigdy nie można posiadać. (...). 
Wolność trzeba stale zdobywać. Wol-
ność jest właściwością człowieka, Bóg 
go stworzył wolnym. Stworzył go wol-
nym, dał mu wolną wolę bez względu 
na konsekwencje. (...). Więc wolność 

jest wymiarem bytu człowieka, wymia-
rem bytu osobowego i wymiarem bytu 
wspólnotowego. Dlatego jestem prze-
konana, że Piknik Wolności i  Solidar-
ności ma nie tylko wymiar rozrywko-
wy i  rekreacyjny, ale także nauczający 
i przypominający o podstawowych oraz 
najważniejszych wartościach w  życiu 
każdego człowieka.

Marcin Fijołek przedstawiciel Wła-
dysława Ortyla, Marszałka Wojewódz-
twa Podkarpackiego odczytał słowa 
skierowane do uczestników Pikniku, 
wyrażających zadowolenie, że dzięki 
obchodom rocznicowym „Solidarno-
ści” przywoływana jest pamięć o waż-
nych wydarzeniach, które zmieniły 
współczesną historię państwa polskie-
go. - Trzydzieści siedem lat temu Naród 
Polski jawnie sprzeciwił się komuni-
stycznym rządom w kraju, siłą narzu-
conym jeszcze po zakończeniu II wojny 
światowej. (…) Polacy zawsze ponad 
wszystko cenili sobie wolność i niezależ-
ność, dlatego w  historii naszego kraju 
nie brakuje sytuacji, kiedy stawali do 
walki w  obronie tych szczytnych idei. 
Tak było pamiętnego sierpnia 1980 
roku, kiedy narodził się Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy „So-
lidarność", który stał się zaczynem do 
budowy polskiej demokracji i  państwa 

prawa. Dziś kolejne pokolenia Polaków 
urodzone w  wolnej Polsce nie muszą 
walczyć o  wolność. Mają to szczęście 
i komfort decydowania w wolnych de-
mokratycznych wyborach o przyszłości 
swojej i  swojego kraju. Jednak to wła-
śnie tym młodym pokoleniom, podczas 
takich uroczystości, trzeba przekazy-
wać wiedzę o  tym, że nie zawsze tak 

Wystawa poświęcona ruchowi oporu na Podkarpaciu przygotowana 
przez rzeszowski oddział IPN w kompleksie leżajskiej Bazyliki.

Stoisko IPN z grami edukacyjnymi

Każdy kto wypełnił kupon konkursowy mógł liczyć na słodką „krówkę”
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Patronat Honorowy 
* Wojewoda Podkarpacki – Ewa 
Leniart
* Marszałek Województwa Pod-
karpackiego  – Władysław Ortyl
* Starosta Powiatu Leżajskiego – 
Marek Śliż
* IPN Oddział w Rzeszowie

Partnerzy
* Województwo Podkarpackie
* Powiat Leżajski
* Gmina Leżajsk
* Gmina Nowa Sarzyna
* Miasto Leżajsk
* Browar Leżajsk 
* Pionier Pekao Towarzy-
stwo Funduszy Inwestycyjnych 
S.A z siedzibą w Warszawie 
* Gmina Kuryłówka
* Gmina Grodzisko Dolne
* Rzeszowska Agencja Rozwo-
ju Regionalnego S.A  z  siedzibą 
w Rzeszowie
* Firma G2A.com Rzeszów
* Narodowy Bank Polski Oddział 
w Rzeszowie
* Szwadron Kawalerii Ochotni-
czej w barwach 20 pułku Ułanów 
im. Króla Jana III Sobieskiego
* NSB Sport Serwis – Sklep Ro-
werowy z siedzibą w Rzeszowie
* PSS Społem Leżajsk
* GS Leżajsk
* Miejskie Centrum Kultury 
w Leżajsku 
* Miejski Ośrodek Sportu i  Re-
kreacji w Leżajsku

Fundatorzy
* Region Rzeszowski NSZZ So-
lidarność – przewodniczący Za-
rządu Regionu Roman Jakim
* Narodowy Bank Polski Oddział 
Okręgowy w Rzeszowie – dyrek-
tor Beata  Rapa
* Posłowie na Sejm RP – Woj-
ciech Buczak, Jerzy Paul
* Kuratorium Oświaty w  Rze-
szowie – Podkarpacki Kurator 
Oświaty Małgorzata Rauch
* Miasto i Gmina Nowa Sarzyna 
– burmistrz Andrzej Rychel
* Instytut Pamięci Narodowej 
Oddział w Rzeszowie – dyrektor 
dr Dariusz Iwaneczko
* Pioneer Pekao TFI S.A – prezes 
Zarządu Krzysztof Lewandowski
* Zakłady Porcelany Elektrotech-
nicznej Zapel S. A. – prezes Za-
rządu Roman Leśniak
* Ciech S.A  Nowa Sarzyna  – 
prezes Zarządu Maciej Tybura
* G2A.com – prezes Bartosz 
Skwarczek
* NSB Sport Serwis Sklep Rowe-
rowy w Rzeszowie – Jacek Baryła
* Kino Zorza w Rzeszowie – pre-
zes RFF Grażyna Deptuch
* Tygodnik Solidarność – redak-
tor naczelny Ewa Zarzycka
* Starostwo Powiatowe w Leżaj-
sku - Starosta Powiatu Leżajskie-
go Marek Śliż

było, a  ich dzisiejsza wolność została 
kiedyś okupiona realną walką ludzi, 
którzy byli prawdziwymi patriotami, 
bo walczyli za swój kraj i  godność ca-
łego narodu.

O�cjalnego otwarcia pikniku do-
konał przewodniczący rzeszowskiej 
„Solidarności” - Roman Jakim, zapra-
szając wszystkich do wspólnej zabawy. 
Na rodziny członków i  sympatyków 
związku oraz mieszkańców powiatów 
objętych działaniem Regionu Rze-
szowskiego NSZZ „Solidarność” cze-
kała cała moc atrakcji.

Miłośnicy jazdy konnej zachwyca-
li się pokazem musztry konnej i  wol-
tyżerki przygotowanym przez Pluton 
Wierzawice Szwadronu Podkarpacie 
w barwach 20 Pułku Ułanów im. Kró-
la Jana III Sobieskiego. Inni, zwłaszcza 
panowie, nie mogli oderwać wzroku od 
stalowych rumaków, które zaprezento-
wał Leżajski Klub Motocyklowy "Wehi-
kuł". Kyokushin oznacza poszukiwanie 
najwyższej prawdy w  aspekcie �zycz-
nym, psychicznym oraz duchowym. 
Ten rodzaj karate zaprezentował zain-

teresowanym wschodnimi sztukami 
walki Leżajski Klub Kyokushin Karate.

Czas na stadionie umilały zespoły 
wokalno-muzyczne: Zespół Piosenki 
Biesiadnej „Cantilenae", Państwowa 
Szkoła Muzyczna I stopnia w Leżajsku 
i Grupa Wokalna "Meritum" Miejskie-
go Centrum Kultury w Leżajsku.

Stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich 
z Tarnogóry i Rudy Łańcuckiej zadba-
ły o  podniebienia uczestników Pikni-
ku: pierogi, gołąbki, wiejski chlebek ze 
smalczykiem i ogórkiem małosolnym, 
racuchy, ciasta i ciasteczka cieszyły się 
ogromnym wzięciem, a jedyna w swo-
im rodzaju grochówka wojskowa przy-
gotowana przez Ochotniczą Straż Po-
żarną z Laszczyn zachwyciła smakiem.

Pogoda na tegorocznym pikniku nie 
rozpieszczała, ale atrakcje przygoto-
wane przez organizatorów zrekom-
pensowały brak słońca. Spragnieni 
mogli degustować wyroby rodzime-
go Browaru Leżajsk, którego tradycja 
sięga 1525 roku, kiedy to Zygmunt 
I  Stary nadał browarnikom leżajskim 
działającym w dolinie Sanu przywilej 
warzenia piwa.

Dla najmłodszych przygotowany zo-
stał namiot z  warsztatami malowania 
twarzy, dmuchany plac zabaw, zaba-
wy z animatorami, gry i konkursy dla 
dzieci zorganizowane przez Mobilną 
Akademię Rozwoju z Sielca. Natomiast 
dla nieco starszych przygotowany zo-
stał pokaz robotów „GG Robot Team” 
przez Koło Robotyki Grodzisko Górne. 

Niekwestionowaną atrakcją dnia był 
świat wirtualny przygotowany przez 
jedną z  najszybciej rozwijających się 
rzeszowskich �rm G2A.com. Tutaj ba-
wili się młodzi i… starsi i  to właśnie 
oni mieli największy ubaw.

We wspólnym namiocie swoje sto-
iska mieli Region Rzeszowski „Soli-
darności”, gdzie wyświetlane były �lmy 
i  prezentacje z  historii Niezależnego 

Samorządnego Związku Zawodowego 
oraz Oddział IPN w Rzeszowie z gra-
mi i gadżetami edukacyjnymi.

W trakcie rodzinnego piknikowania 
rozegrane zostały dwa konkursy: o pu-
char Starosty Leżajskiego oraz Pikni-
ku Wolności i  Solidarności. Dzięki 
współpracy z  samorządem powiatu 
leżajskiego oraz hojności partnerów 
i  fundatorów aż 50 uczestników kon-
kursu solidarnościowego zostało na-
grodzonych atrakcyjnymi upominka-
mi (rower, tablety, monety NBP, sprzęt 
audio, gry, gadżety).

Wieczorem uczestnicy pikniku od-
śpiewali wspólnie 100 lat na urodziny 
„Solidarności”. Nie było świeczek na 
torcie, ale 37 baloników, które naj-
młodsi uczestnicy pikniku Konrad 
z Igorem wypuścili w powietrze.

Tak zaczął się koncert gwiazdy – ze-
społu KSU skierowany do ludzi „So-
lidarności”. Zgromadził prawdziwe 
tłumy i rozgrzał do czerwoności zmar-
zniętą już publiczność, rekompensując 
niełaskawą aurę. 

Później jeszcze zabawa przy muzy-
ce tanecznej, która trwała długo po 
północy i  zakończyła jubileuszowe 
obchody. W Pikniku Wolności i Soli-
darności wzięło udział ponad 7 tysięcy 
ludzi, co jest nie lada sukcesem.

Dwa lata wcześniej Region Rze-
szowski zdecydował, że obchody rocz-
nicy powstania „Solidarności” odby-
wać się będą w  oddziałach Regionu  
– miastach powiatowych, czyli za rok 
zapraszamy do Strzyżowa.

Koncert KSU zgromadził tłumy amatorów mocnego brzmienia

Radość nagradzania i radość otrzymywania

Za rok bawimy się w Strzyżowie
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W dniach 06-13.08.2017r. w Szentes 
na Węgrzech zostały rozegrane Mi-
strzostwach Świata Modeli Swobodnie 
Latających dla seniorów. Mistrzostwa 
te odbywają się co 2 lata, zgodnie z ka-
lendarzem Międzynarodowej Federa-
cji Lotniczej  FAI. Impreza ta to �nalny 
sprawdzian możliwości sportowych 
ekip i  zawodników z  całego świata, 
uprawiających jedną z  trudniejszych 
konkurencji modelarskich. Jedno-
cześnie konkurencja niosąca ze sobą 
ogromny potencjał możliwości tech-
nologicznych, materiałowych i  kon-
strukcyjnych podporządkowanych 
jednemu celowi - startu w  zawodach 
i  uzyskaniu jak najlepszego wyniku 
lotu. Toteż przeważa sprzęt latający 
wykonany z  materiałów kompozyto-
wych, a  osiągi miniaturowych silni-
ków, napędzających modele w  klasie 

F1C są ogromne. Moc uzyskiwana 
z  silnika o  pojemności 2.5 cm3, po 
prostym przeliczeniu na pojemność 
1l, daje 400 KM. 

W tej klasie modeli jednym z trzech 
reprezentantów na mistrzostwa był 
Edward Burek z  Mieleckiego Sto-
warzyszenia Modelarzy Lotniczych, 
konsekwentnie od lat uprawiający tę 
dyscyplinę sportu. Edward Burek jest 
pracownikiem PZL Mielec i  człon-
kiem NSZZ „Solidarność”. I praco-
dawca i związek mocno wspierają jego 
pasję.

Zarząd MSML pragnie zatem już te-
raz podziękować wszystkim tym, któ-
rzy przyczynili się do udziału w  tych 
mistrzostwach (szczególne podzięko-
wania dla Dyrektora Technicznego Pol-
skich Zakładów Lotniczych Sp. z  o.o. 
i KM NSZZ „Solidarność” PZL Mielec).

Mistrzostwa Świata modeli
latających z udziałem naszych

16 września 2017 r. w Błażowej Sto-
warzyszenie Czarna Jedynka zorgani-
zowało po raz piąty Bieg Niezłomnych, 
przypominając w  ten sposób historię 
żołnierzy powojennego podziemia an-
tykomunistycznego. 

Gośćmi honorowymi byli kombatan-
ci i przedstawiciele Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej z  Rze-
szowa, którzy dali biegaczom sygnał 
do startu. Oprócz profesjonalnych bie-

gaczy, większość stanowili amatorzy, 
którzy mieli do wyboru trzy dystanse 
o długości 3, 7 i 22 km. W ramach Bie-
gu Niezłomnych zorganizowano także 
wyścig dla osób niepełnosprawnych 
na wózkach. Po zawodach odbyło się 
spotkanie z  członkami światowego 
związku żołnierzy AK. Uczestniczy-
ła w  nim Bogumiła Stec-Świderska, 
która reprezentowała NSZZ „Solidar-
ność”, wręczając nagrody zwycięzcom. 

Bogumiła Stec-Świderska wzięła udział 2 września w Narodowym Czytaniu 
dramatu pt. „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, które odbyło się na Rynku 

w Sędziszowie Młp. Akcji patronowała Para Prezydencka.

Roman Jakim, Anna Dziadek i Bogumiła Stec-Świderska uczestniczyli 
w ogólnopolskiej inauguracji roku szkolnego z udziałem Prezes Rady Ministrów 
Beaty Szydło oraz minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej. Uroczystość 

odbyła się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie

Zaprosili nas

Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” objął patronatem Bieg Niezłomnych

Edward Burek

Bogumiła Stec-Świderska i Bogusława Buda wzięły udział 21 września 2017 r.
w regionalnej konferencji „Hejt i mowa nienawiści w internecie”, skierowanej 

do szerokiego grona  mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego. 
Konferencja otwarła realizację projektu „Surfer nie hejter” współ�nansowanego 

przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
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Lekko śmiesznie, bardziej strasznie

Podziemne „Radio Erewań”
W latach słusznie minionych, gdy podawane przez o�cjalnie środki 

masowego przekazu informacje okazywały się najczęściej prymitywny-
mi, propagandowymi kłamstwami, w krajach bloku komunistycznego 
popularne były kawały dotyczące �kcyjnego „Radia Erewań”. Przypo-
mnę najbardziej znany z nich. Pewnego razu „Radio Erewań” podało 
sensacyjną informację, że w Moskwie na Placu Czerwonym rozdawane 
są samochody. A w rzeczywistości: nie była to Moskwa, tylko Leningrad 
(obecnie Petersburg), nie był to Plac Czerwony, tylko Prospekt Newski, 
nie były to samochody, tylko rowery, i co najważniejsze, wcale ich tam 
nie rozdawali, tylko kradli.

Wydawało się, że po rozpadzie ZSRR, gdy Armenia stała się niepod-
ległym państwem ze stolicą w Erewaniu, wspomniane radio de�nityw-
nie zaprzestało już swojej działalności. Okazuje się jednak, że „Radio 
Erewań” nadal działa, tyle tylko, że zeszło do podziemia i przeniosło 
swoją siedzibę nieco bardziej na Zachód. Co więcej, wszystko wskazu-
je na to, że najbardziej gorliwymi słuchaczami tej rozgłośni są ludzie 
sprawujący najwyższe urzędy w Unii Europejskiej i pełniący najważ-
niejsze funkcje w Radzie Europy. Wierzą oni przy tym bezkrytycznie 
we wszystko, co tam usłyszą, zwłaszcza jeśli zasłyszane tam informacje 
dotyczą Polski. Wychodzą bowiem z założenia, że o�cjalne komunikaty 
polskich władz (oczywiście tylko pisowskich) są z  reguły wierutnymi 
kłamstwami, a o�cjalne rządowe dokumenty falsy�katami.

Pierwsze sygnały świadczące o tym, że „Radio Erewań” nadal funk-
cjonuje, nadaje swoje audycje i uznawane jest powszechnie w Europie 
za w stu procentach rzetelny i wiarygodny przekaz informacji pojawiły 
się już w połowie 2006 roku. Być może niewielu dziś pamięta dość głośny 
w tamtym okresie kon�ikt pomiędzy ówczesnym Prezydentem RP śp. 
prof. Lechem Kaczyńskim, a władzami Unii Europejskiej i Rady Europy 
na tle rzekomego wprowadzania w Polsce kary śmierci. Przypomnę za-
tem, że 28 lipca 2006 roku śp. prof. Lech Kaczyński w jednym z wywia-
dów, odpowiadając na pytanie dziennikarza odnośnie jego stosunku do 
kary śmierci przyznał, że osobiście jest za taką karą, gdyż jego zdaniem 
państwo wycofując się z niej, daje niewyobrażalną przewagę sprawcy 
nad o�arą. Podkreślił zarazem, że obecnie jej przywrócenie jest niemoż-
liwe z uwagi na obowiązujący stan prawny i nasze zobowiązania mię-
dzynarodowe. Podając tę informację „Radio Erewań”, zgodnie ze swoją 
zasadą, przeinaczyło zupełnie jej sens. W rezultacie cała Europa i cały 
postępowy Świat zapałały ogromnym oburzeniem na bezprzykładny 
przejaw barbarzyństwa, jakim jest wprowadzanie przez Prezydenta 
RP kary śmierci. I  oczywiście o�cjalne instytucje europejskie podjęły 
z miejsca stanowcze działania… Najpierw Komisja Europejska, której 
przewodniczył wówczas Jose Manuel Barosso, a zaraz następnego dnia 
przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Rene 
wan der Linden, wystosowały do śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
o�cjalne pisma z żądaniem natychmiastowego wycofania się z wpro-
wadzania w Polsce kary śmierci, jako sprzecznej z wartościami euro-
pejskimi! W rezultacie, musiał się śp. Prezydent Lech Kaczyński przed 
nimi tłumaczyć (oczywiście wystosowując o�cjalne pisma), że nie tylko 
nigdy nie wystąpił z inicjatywą ustawodawczą odnośnie przywrócenia 
kary śmierci, ale nawet nigdy nie miał zamiaru tego uczynić!

Nie powinny zatem nikogo dziwić obecnie wściekłe ataki instytucji 
europejskich na rząd Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, łącznie z groźba-
mi zastosowania wobec Polski najsurowszych restrykcji, m.in. za: nisz-
czenie niezależności wymiaru sprawiedliwości, podporządkowywanie 
sobie mediów, ograniczanie wolności wypowiedzi, uniemożliwianie 
opozycji organizowania demonstracji, wycinanie w pień Puszczy Bia-
łowieskiej, dyskryminację kobiet poprzez umożliwienie im wcześniej-
sze przejście na emeryturę i w ogóle za jawne wprowadzanie w Pol-
sce ustroju totalitarnego. A wzięły się one po prostu z niezrozumienia 
specy�ki funkcjonowania „Radio Erewań”, które swoim zwyczajem 
chciało jedynie przypomnieć słuchaczom w krajach UE wszystko to, co 
działo się w Polsce za czasów rządów koalicji PO-PSL… 

Jerzy Klus

W dniu 31 sierpnia 2017 r. weszła 
w  życie nowelizacja ustawy o  dzia-
łaczach opozycji antykomunistycz-
nej i  osobach represjonowanych 
z  powodów politycznych. Zgodnie 
z  nowymi przepisami każdemu kto 
ma status działacza opozycji antyko-
munistycznej przysługuje świadcze-
nie pieniężne w wysokości 402,72 zł. 
Świadczenie będzie przysługiwało 
każdemu uprawnionemu beztermi-
nowo i bez względu na otrzymywa-
ny dochód. Kwota świadczenia bę-
dzie podlegała waloryzacji. 

Jedynym niezbędnym warunkiem 
aby otrzymać powyższe świadcze-
nie jest uzyskanie statusu działacza 
opozycji antykomunistycznej albo 
osoby represjonowanej z  powodów 
politycznych. W tym celu należy wy-
stąpić do IPN z dwoma wnioskami:

-jeden dotyczy wydania decyzji 
administracyjnej przez prezesa IPN, 
że osoba ubiegająca się o  pieniądze 
nie była tajnym współpracowni-
kiem, funkcjonariuszem lub żołnie-
rzem organów bezpieczeństwa pań-
stwa 

-drugi wniosek jest prośbą o  wy-
danie dowodów dotyczących dzia-
łalności opozycyjnej lub doznanych 
represji . 

Po wydaniu przez IPN decyzji, 
stwierdzającej spełnianie warunków 
do otrzymania statusu działacza 
opozycji należy złożyć wniosek do 
Szefa Urzędu do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych 

w  celu otrzymania statusu dzia-
łacza opozycji antykomunistycznej 
lub osoby represjonowanej z powo-
dów politycznych.

UWAGA! Decyzja Prezesa IPN 

NOWE UPRAWNIENIA
DLA DZIAŁACZY 

OPOZYCJI 
ANTYKOUNISTYCZNEJ

 ORAZ 
OSÓB REPRESJONOWANYCH 

Z POWODÓW POLITYCZNYCH

w  sprawie spełniania warunków do 
otrzymania statutu działacza opozy-
cji a  co za tym idzie stałego świad-
czenia pieniężnego, nie jest wymaga-
na w przypadku osób odznaczonych 
Krzyżem Wolności i Solidarności.

Dopiero po otrzymaniu decyzji od 
Szefa Urzędu do Spraw Kombatan-
tów i  Osób Represjonowanych po-
twierdzającej status działacza opo-
zycji antykomunistycznej lub osoby 
represjonowanej z  powodów poli-
tycznych można wystąpić o przyzna-
nie stałego świadczenia pieniężnego 
(formularz wniosku o  przyznanie 
świadczenia dostępny jest na stro-
nie Urzędu do spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych).

Osobom pobierającym świadcze-
nie pieniężne w dniu wejścia w życie 
nowych przepisów Szef Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych dokonuje z  urzędu, 
w  terminie 60 dni, od dnia wejścia 
w  życie ustawy ( tj. 31.08.2017 r.) 
zmiany decyzji w  sprawie przyzna-
nia świadczenia, wydanych na pod-
stawie wcześniejszych przepisów, 
w  zakresie okresu na jaki zostało 
przyznane świadczenie.

Nowelizacja ustawy o działaczach 
opozycji antykomunistycznej oraz 
osobach represjonowanych 

z  powodów politycznych przy-
znaje również tym osobom prawo 
do korzystania poza kolejnością ze 
świadczeń opieki zdrowotnej oraz 
z  usług farmaceutycznych udzie-
lanych w  aptekach. Ponadto mogą 
korzystać  z ambulatoryjnego świad-
czenia specjalistycznego bez skiero-
wania.

Barbara Staszczak

Podsumowanie akcji 
Na apel Regionu Rzeszowskiego 

NSZZ „Solidarność” i  Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i  Krwio-
lecznictwa w  Rzeszowie członkowie 
i sympatycy Związku oraz krwiodawcy  
i mieszkańcy powiatów naszego regio-
nu oddawali krew w ramach sierpnio-
wej akcji NSZZ „Solidarność”:

Dziękujemy
w siedzibie RCKiK w Rzeszowie - 345 osób
w oddziale RCKiK w Mielcu - 68 osób
w oddziale RCKiK w Leżajsku - 36 osób
w akcji z krwiobusem w Harcie - 22 osoby

W sumie 471 osób oddało aż 220 litrów najcenniejszego daru - własnej krwi.
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ZBLIŻAMY UKRAINĘ DO UNII EUROPEJSKIEJ 

Dotychczasowa współpraca i propozycje przyszłych wspólnych 
działań Ukrainy z Unią Europejską  - to główny temat konferencji, 
która odbyła się we Lwowie. Wzięli w niej udział członkowie 
Komitetu Regionów oraz europosłanka Ruža Tomašić z frakcji 
Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Wcześniej 
goście odwiedzili nasze województwo na zaproszenie marszałka 
Władysława Ortyla i europosła Tomasza Poręby.

Na Podkarpaciu zwiedzili Muzeum Polaków Ratujących Żydów 
podczas II wojny światowej w Markowej, a także Muzeum Zamek 
w Łańcucie. Merytoryczna część odbyła się we Lwowie w hotelu 
Leopolis, podczas konferencji „Unia Europejska i jej sąsiedztwo”.

Moderatorem pierwszego panelu był marszałek Władysław 
Ortyl. Głos w panelu zabrali między innymi: Serhiy Kiral, 
członek ukraińskiego parlamentu, Oleksandr Hanuschyn, 
przewodniczący lwowskiej rady regionalnej, a także Robert Godek, 
starosta strzyżowski, który przynależy do grupy Europejskich 
Konserwatystów i Reformatorów.

Podsumowując dyskusję marszałek odniósł się do dotychcza-
sowej polityki sąsiedztwa, zwrócił uwagę na szanse i przeszkody, 
które należy usunąć, aby z czasem mogła się pogłębiać:

- Na pewno jest pochwała polityki sąsiedztwa, istnieje jednak 
konieczność jej kontynuacji i poszukiwania nowych instrumentów, 
które by ją wzbogacały. Polityka sąsiedztwa z pewnością powinna 
mieć większy wymiar �nansowy, który dostrzegamy z perspektywy 
województwa podkarpackiego. Nowy wymiar powinna zyskać też 
Strategia Karpacka. Myślę, że ten panel będzie wnosił nowe postulaty 
w debacie o współpracy Unii Europejskiej z Ukrainą – mówił 
marszałek, jednocześnie zwrócił uwagę na problemy w zakresie 
wspólnej przestrzeni powietrznej, czy infrastruktury drogowej:

- We współpracy między Unią Europejską a Ukrainą istotne są 
partnerstwa samorządowe, które wzbogacają politykę sąsiedztwa, 
w obszarze infrastruktury, czy współpracy społecznej. Czasami ta 

współpraca nie zależy od wielkości projektów, bo często jest tak, że 
rozwiązują one problemy, które narastały i nie mogły być rozwiązane 
przez lata. Co do poprawy jakości infrastruktury transportowej 
na pewno będzie pożądana aktywność innych unijnych instytucji 
�nansowych – dodał Władysław Ortyl.

Wieczorem na lwowskim rynku uroczyście otworzono VI 
Festiwal Polsko-Ukraińskiego Partnerstwa. Jak co roku wzięli w nim 
udział samorządy z Podkarpacia i nie tylko, a także wiele instytucji 
współpracujących z Ukrainą. Festiwal dzięki swej wielopoziomowej 
formule pozwala nie tylko na promocję miast i regionów, jest także 
impulsem do nawiązywania nowych kontaktów interpersonalnych, 
a przez to do lepszego poznania i zrozumienia naszych kultur.

Oprócz dobrej muzyki w wykonaniu polskich i ukraińskich 
zespołów, na lwowskim rynku swoją ofertę turystyczną 
zaprezentowały polskie miasta i regiony. Województwo 
Podkarpackie postawiło na promocję zdrowej i ekologicznej 
żywności, można było posmakować między innymi: proziaków, 
regionalnych kon�tur, miodów i słodyczy, a także produkowanego 
na Podkarpaciu wina. Nie mogło też zabraknąć kapsuły Green 
Velo promującej wschodni szlak rowerowy. Każdy kto zdecydował 
się wejść do kapsuły przeżył niesamowitą przygodę za sprawą 
technologii 5d, przy pomocy której odtwarzano fragmenty szlaku 
rowerowego przebiegającego przez Podkarpackie.

Krystian Herba z kolei bawił lwowian pokonując tor przeszkód 
ustawiony na rynku, na swoim słynnym rowerze. Jego popisy 
wzbudzały zachwyt publiczności, a jednocześnie emocje wśród 
tych, którzy zdecydowali się wziąć udział we wspólnych pokazach 
z Krystianem. Festiwal Partnerstwa to jednak nie tylko koncerty, 
pokazy i dobra zabawa, organizatorzy postawili także na element 
merytoryczny. Odbyły się trzy panele, w których uczestnicy 
wspólnie zastanawiali się nad tym, w jaki sposób pogłębić 
współpracę między Polską a Ukrainą.

D. Kozik / M.Konopka biuro prasowe UMWP




