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Drodzy Czytelnicy, 
ogarnięci Tą Wielką Tajemnicą 

życzymy Wam wiele radości i dobra.
Niech Zmartwychwstały Chrystus 

wzmocni wiarę, rozpali miłość.
Niech stanie się dla Was źródłem
pokoju, zrozumienia i szacunku.

Uwaga delegaci !
X Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” 
Regionu Rzeszowskiego Sesja Sprawozdawczo-Wyborcza 

odbędzie się 

16 czerwca 2018 r. (sobota) godz. 9.30 
Uniwersytet Rzeszowski - Katedra Produkcji Roślinnej

Rzeszów-Zalesie, ul. A. Zelwerowicza 4

Obrady poprzedzi msza św. o godz. 8.00 w Kościele Parafialnym 
pw. Wniebowzięcia NMP (Rzeszów-Zalesie, ul. A. Zelwerowicza 4).

W  celu sprawnego zorganizowania WZD zwracamy się z  gorącą 
prośbą do Komisji Zakładowych „Solidarności” o pilne:

1. Zgłoszenie ewentualnej nieobecności w obradach swoich Delegatów  
lub konieczności wystawienia dla nich oddelegowania w  związku  
z  udziałem w  WZD, kontakt z  Teresą Wasylów, tel. 17 86 21 108  
lub e-mail: bwz.rzesz@solidarnosc.org.pl lub sekretariatem ZR,  
tel. 17 862 17 09, e-mail: rzesz@solidarnosc.org.pl

2. Uregulowanie odpłatności za udział w WZD, która wynosi 20 zł od  
delegata na rachunek 96 1240 1792 1111 0000 1973 9078 z dopiskiem 
„WZD” lub w kasie Zarządu Regionu.

Materiały dla delegatów dostępne będą w oddziałach terenowych ZR      
lub w sekretariacie ZR na 2 tygodnie przed rozpoczęciem WZD.

Zmartwychwstał Pan! Alleluja! 

Główny Inspektor Pracy gościem obrad ZR

8 marca odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, którego gościem był Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy 
Więcej na str. V
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Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych
INFOSERWIS NR 3/2018

Zachęcamy do zapoznania się  
z ofertą Wydawnictwa Miles na Ogól-
nopolski Kwartalnik Poświęcony Żoł-
nierzom Wyklętym.

To nie tylko czasopismo, to także 
hołd oddany żołnierzom powojenne-
go podziemia. Dotychczas nie było 
magazynu poświęconego wyłącznie 
temu zagadnieniu, a  dotyczącego 
całego zbrojnego podziemia anty-
komunistycznego. W  nowoczesnej  
i przystępnej formie przedstawione są 
losy naszych bohaterów. Poruszone są 
odkrywcze wątki dotyczące Żołnierzy 
Wyklętych, a  także współczesnych 
form ich upamiętnienia. Historycy  
i pasjonaci zwarli szyki, aby co kwartał 
przedstawić Czytelnikom nową dawkę 
patriotyzmu, niejednokrotnie sięgając 
po dotychczas nieznane wątki. Jest to 
lektura obowiązkowa dla każdego pa-
trioty – nie tylko 1 marca!

Kwartalnik poświęcony Ciepliń-
skiemu można kupić w ZR w promo-
cyjnej cenie 15 zł.

Podkarpackie obchody Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zor-
ganizowane zostały w stolicy wojewódz-
twa. Rozpoczęła je msza święta, po niej 
dalsza część obchodów odbyła się pod 
Pomnikiem Żołnierzy Wyklętych.

W  uroczystościach wzięli udział 
przedstawiciele władz i  instytucji 
krajowych oraz samorządowych. Ho-
norowymi gośćmi obchodów byli 
członkowie rodzin zamordowanych 

Wśród przedstawicieli licznych organizacji biorących udział w obchodach 
nie mogło zabraknąć Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” 

i Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym (na zdj.)

por. Karola Chmiela i kpt. Franciszka 
Błażeja. 

Podczas uroczystości odczytano 
również list, który do uczestników wy-
stosował Minister Obrony Narodowej 
Mariusz Błaszczak.

Uroczystości w  Rzeszowie zakoń-
czyły Apel Pamięci, salwa honorowa 
oraz złożenie pod Pomnikiem Żoł-
nierzy Wyklętych kwiatów i zapalenie 
zniczy.

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych w  murach Poli-
techniki Rzeszowskiej 1 marca odbył 
się koncert pt. „Niezłomni Wojownicy 
Rzeczypospolitej”. 

Częściami koncertu były pokazy fil-
mów dokumentalnych poświęconych 
Żołnierzom Wyklętym, przejmujące 
relacje majora Stanisława Ruska „Tę-
czy”, uczestnika akcji zbrojnych prze-
ciwko komunistom, występ rapera Ta-
deusza „Tadka” Polkowskiego.

Wydarzenie było okazją do uczcze-
nia pamięci płk. Łukasza Cieplińskie-
go ps. „Pług” i  żołnierzy antykomu-
nistycznego podziemia. Uroczystość 
została objęta honorowym patrona-
tem Prezydenta RP.

Sylwetkę płk. Łukasza Cieplińskie-
go przybliżył zgromadzonym prof. dr 
hab. Grzegorz Ostasz, prorektor Poli-
techniki Rzeszowskiej ds. współpracy 
międzynarodowej.

Gościem honorowym koncertu był 
mjr Stanisław Rusek, pseudonim kon-
spiracyjny „Tęcza”. Stanisław Rusek 
był żołnierzem Armii Krajowej oraz 
zgrupowania partyzanckiego pod do-
wództwem cichociemnego por. Hie-

Gościem honorowym koncertu był mjr Stanisław Rusek, ps. „Tęcza”

ronima Dekutowskiego „Zapory”. Był 
uczestnikiem wielu akcji zbrojnych 
przeciwko Niemcom oraz polskim  
i sowieckim organom bezpieczeństwa. 
Przed komunistycznymi organami 
bezpieczeństwa ukrywał się do roku 
1960. Mjr Stanisław Rusek jest człon-
kiem Korpusu Weteranów Walk o Nie-
podległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Koncert uświetnił występ Tadeusza 
„Tadka” Polkowskiego, który wykonał  
utwory z  albumu pt. „Niewygodna 
prawda”. Uczestnicy koncertu obejrze-
li także filmy  dokumentalne „Hiero-
nim Bednarski – wyklęty z czerwonej 
wsi” w  reżyserii Henryka Jureckiego 
oraz „WIN. Ostatnia nadzieja”, w reży-
serii Sławomira Górskiego.  

Organizatorem wydarzenia było 
Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Nie-
złomnych Podkarpacia, redakcja ma-
gazynu historycznego „Tajna Historia 
Rzeszowa”, Politechnika Rzeszowska, 
Dowództwo 3 Podkarpackiej Bryga-
dy Obrony Terytorialnej. Scenografię 
przygotowała Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej Othala z Rzeszowa.

www.prz.edu.pl
fot. M.Misiakiewicz

Niezłomni Wojownicy Rzeczpospolitej

Pozostała oferta księgarni pod ad-
resem www.sklep.miles.iq.pl – całko-
wity dochód ze sprzedaży książek jest 
przeznaczony na rozwój kwartalnika 
„Wyklęci”.

Ciekawy kwartalnik

Występ „Tadka” Polkowskiego obejrzeli również zaproszeni przedstawiciele 
Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” Bogumiła Stec-Świderska, 

Andrzej Filipczyk i Danuta Solarz

Wystawa „Polska Walcząca” w Ropczycach
W  roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości Stowarzyszenie Regionalne 

Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej oraz NSZZ „Solidarność” Oddział Ropczy-
ce eksponował w swoim lokalu wystawę IPN Rzeszów pt. „Polska Walcząca”. 
Wystawa wzbudziła zainteresowanie, szczególnie wśród młodzieży szkolnej.



IIIINFOSERWIS NR 3/2018

Wojewódzki Turniej Poezji i Prozy „Zawsze Wierni” w Ropczycach

Tegoroczny Finał Wojewódzkie-
go Turnieju Poezji i  Prozy ZAWSZE 
WIERNI odbył się 9 marca 2018 roku, 
w Centrum Kultury im. Józefa Mehof-
fera w  Ropczycach. To już III edycja 
konkursu, który cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem i  zaangażowaniem 
nauczycieli, a przede wszystkim mło-
dzieży. 

Organizatorzy postawili sobie za cel 
upowszechnianie kultury słowa oraz 
rozbudzanie zainteresowań historią 
najnowszą i  jej bohaterami. Dlatego 
uczestnicy turnieju wybierali do recy-
tacji teksty polskich twórców, powsta-
łe po 1939 r. i rozwijające rozumienie 
pojęć: patriotyzm, honor, bohater, 
ojczyzna, wierność wartościom. Rów-
nież oprawa konkursu wiązała się  
z jego tematyką. Finałowi towarzyszy-
ła wystawa fotograficzna „Czas Nie-
złomnych” z  rzeszowskiego IPN-u, 
zaś recytację uczestników konkursu 
poprzedził film z cyklu „Dzieje groba-
mi pisane. Żołnierze Wyklęci”  zreali-
zowany przez Wicestarostę  Powiatu 
Ropczycko-Sędziszowskiego Bernade-

tę Frysztak i  Telewizję Miejską w  Sę-
dziszowie Małopolskim, gdzie zostały 
przedstawione sylwetki pułkownika 
Łukasza Cieplińskiego i  kapitana Ka-
rola Chmiela.

Tego roku do finału zakwalifikowało 
się 31 osób. Uczniowie szkół podsta-
wowych, gimnazjalnych oraz ponad-
gimnazjalnych z całego województwa, 
doborem i  przekazem utworów do-
starczyli nam wielu wzruszeń i nieza-
pomnianych wrażeń, z uwagi na treść 
tekstów ukazujących dramatyczne 
przeżycia bohaterów. 

W  pracach komisji konkursowej 
uczestniczyła Bożena Pasieka, Dy-
rektor Wydziału Jakości i  Zarządza-
nia Edukacją Kuratorium Oświaty  
w Rzeszowie, Irena Świderska, Bożena 
Kokoszka i Sabina Urbanek - nauczy-
cielki języka polskiego oraz  Jan Nie-
maszek, dziennikarz Polskiego Radia 
Rzeszów.

Uczestnicy wykazali się niezwykłym 
talentem, wrażliwością i  dojrzałością 
w  przekazie przedstawianych utwo-
rów. Na podium stanęli:

Roman Jakim, przewodniczący Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” 
oraz Andrzej Czochara, przewodniczący ropczyckiej „Solidarności” 

byli wśród zaproszonych na turniej gości

Kategoria I
klasa VII Szkoły Podstawowej:

I miejsce Aleksandra Krawiec
II miejsce Szymon Maziarz
III miejsce Gabriela Strzałka
Wyróżnienie: Agnieszka Nieroda

Kategoria II
Szkoły Gimnazjalne:

I miejsce Patrycja Strzałka
II miejsce Kinga Kapinos
III miejsce Amelia Ochał
Wyróżnienie: Oskar Drozd

Kategoria III
Szkoły Ponadgimnazjalne:

I miejsce Karolina Kasprzyk
II miejsce Martyna Kłyż
III miejsce Lena Mazurkiewicz
Wyróżnienie: Łukasz Duwer

Julia Sosińska za wykonanie wiersza 
Zbigniewa Herberta „Wilki” otrzyma-
ła nagrodę Podkarpackiego Kuratora 

Oświaty. Wielkich wzruszeń wszyst-
kim obecnym  dostarczył występ  
Sabiny Stawarz, uczennicy Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w  Ropczycach, która została wyróż-
niona przez Katolickie Stowarzyszenie 
Wychowawców.

Turniej „Zawsze Wierni” został zor-
ganizowany przez Katolickie Stowa-
rzyszenie Wychowawców we współ-
pracy ze Starostwem Powiatowym  
w Ropczycach. 

Honorowy patronat objęli Prezy-
dent RP, Marszałek Województwa 
Podkarpackiego, Podkarpacki Kurator 
Oświaty oraz Zarząd Regionu Rze-
szowskiego NSZZ „Solidarność”.

Wszystkim laureatom serdecznie 
gratulujemy, a  pozostałym uczestni-
kom składamy podziękowania i  za-
chęcamy do udziału w kolejnej edycji.

S.U.

Burzliwa praca komisji konkursowej - Jan Niemaszek i Bożena Kokoszka

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

Zorganizowani 
mają lepiej 

Prosimy w imieniu organizacji po-
żytku publicznego o  przeznaczenie 
1% swojego podatku na rzecz ich 
podopiecznych: niepełnosprawnych, 
nieuleczalnie chorych, rodzin wielo-
dzietnych, samotnych rodziców.

Przekazując 1% swojego podatku 
wspomagamy najbardziej potrzbu-
jących, a nas to nic nie kosztuje!
Informacje dla darczyńców dotyczące organizacji i jej podopiecznych dostępne
na stronie www.solidarnosc.rzeszow.org.pl w zakładce Akcje pomocy 1%

Laureaci z Bogumiłą Stec-Świderską, pomysłodawcą i organizatorką turnieju

W  audycjach poruszne są tematy związne z  działalnością związkową,  
sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju i regionie oraz wydarzeniami, mają-
cymi wpływ na warunki płacowe i bhp pracowników.
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– miejsce spotkania z  Chrystusem 
i Jego Matką, miejsce odrodzenia du-
chowego, ale również odpoczynku 
fizycznego, emocjonalnego, w  samot-
ności czy w gronie rodziny, przyjaciół. 
Miejsce, gdzie Bóg przemawia w cza-
sie liturgii, rekolekcji, a także poprzez 
piękno przyrody, przez osoby gotowe 
pomagać, gdy  przeżywamy życiowe 
trudności. Miejsce spotkania z kultu-
rą i historią. To obszar o powierzchni 
prawie stu hektarów.

Niemożliwe jest omówienie tematu 
,,Sanktuarium wczoraj i dziś" w krót-
kim tekście; nie jest łatwe, choćby 
pobieżne, przybliżenie różnych jego 
aspektów (w  zakładce prezentujemy 
te z  nich, które są „podlinkowane”) 
w kilku zdaniach. Przyczyną tego jest 
bogactwo wydarzeń, jakie miały miej-
sce w przeciągu ostatnich dwustu lat. 
Wszystkie ważne momenty historii 
Polski w  dziewiętnastym i  dwudzie-
stym wieku odcisnęły swój ślad rów-
nież na dziejach tego miejsca. Sank-
tuarium to objawienia Matki Bożej:  
w  1813 r. pod Lipskiem i  w  1850 –  
w  lesie Grąblińskim. To ponad pół-
tora wieku modlitw milionów ludzi 
przed wizerunkiem Licheńskiej Pani. 
To trudny czas okupacji hitlerow-
skiej, którego świadectwem jest po-
dziurawiona od kul pistoletu pasyj-
ka znajdująca się w  Kaplicy Krzyża, 
niełatwe lata komunizmu i „rzucania 
kłód pod nogi” przez ówczesne wła-
dze,  ukoronowanie Cudownego Ob-
razu przez prymasa Wyszyńskiego  
w 1967 r., budowa Golgoty z przywo-
żonych przez pątników z całej Polski 
kamieni, wreszcie budowa bazyliki.

Bazylika została zbudowana w  cią-
gu dziesięciu lat (1994-2004) w szcze-
rym polu. Jest największym kościołem  
w Polsce. W ołtarzu głównym znajduje 
się łaskami słynący obraz Matki Bożej 
Licheńskiej.

Ikona przedstawia Bolesną Matkę 
w  koronie na głowie, tulącą do serca 

Sanktuarium Maryjne w Licheniu 

białego orła – tak jak miało to miejsce 
w czasie objawień. „Niewiasto, oto syn 
Twój”, „oto Matka twoja” –  te słowa, 
które umierający Chrystus skierował 
do Maryi i  do swojego ucznia Jana 
(które kieruje również dzisiaj do każ-
dej i  każdego z  nas) często można 
usłyszeć w  bazylice. Licheńska Pani 
przyszła z nieba ponad półtora wieku 
temu, aby przypomnieć, co jest w ży-
ciu najważniejsze. Również dziś – tak 
jak kiedyś, na weselu w Kanie – mówi 
do nas: „zróbcie wszystko, cokolwiek 
wam powie Mój Syn”.

Sanktuarium to również usytuowany 
na licheńskim wzgórzu parafialny ko-
ściół św. Doroty; to w nim prawie pół-
tora wieku znajdował się Cudowny Ob-
raz. W pobliżu znajduje się źródełko.

Pisząc o  najnowszej historii, war-
to wspomnieć o  dwóch wyjątkowych 
wydarzeniach. W  dniach 6-8 czerwca 
1999 r. księża marianie, gospodarze 
Sanktuarium, gościli w Licheniu św.Ja-
na Pawła II. Bezpośrednim owocem tej 
wizyty jest Licheńskie Centrum Pomo-
cy Rodzinie i Osobom Uzależnionym. 
W  sezonie pielgrzymkowym istnieje 
możliwość zwiedzenia apartamentów 
papieskich, czyli pokoi, gdzie miesz-
kał Ojciec Święty. W  odpowiedzi na 
potrzeby pielgrzymów, marianie orga-
nizują w Sanktuarium różnego rodza-
ju rekolekcje. Uczestnicy wielu z nich 
mieszkają właśnie w Domu Papieskim.

Druga ważna uroczystość (księża 
marianie czekali na nią trzysta lat) 
to beatyfikacja ojca Stanisława Pap-
czyńskiego – założyciela Zgromadze-
nia Księży Marianów, której dokonał  
w  Licheniu 16 września 2007 r. kar-
dynał Tarcisio Bertone. W  podzięko-
waniu Bogu za wyniesienie do chwały 
ołtarzy bł. Stanisława, marianie otwo-
rzyli w  sanktuarium hospicjum dla 
osób nieuleczalnie chorych, będących 
w terminalnym stadium choroby.

Ciekawe spotkanie z historią Polski 
gwarantuje wizyta w otwartym w ba-

zylice 2010 r. Muzeum im. ks. Józefa 
Jarzębowskiego. Znajdują się w  nim 
polonica, zbierane po całym świecie, 
które następnie po wielu dziesiątkach 
lat powróciły do Polski.

Sanktuarium licheńskie to miejsce 
ważne dla wielu ludzi. Dla tych, któ-
rzy właśnie tu otworzyli się na miłość 

Boga, zaufali Mu i zaprosili Go do swo-
jego życia. Dla tych, co odnaleźli sens, 
otrzymali łaskę powstania z  upadku, 
wyjścia z  „bagna”, nadzieję i moc pły-
nącą z krzyża Chrystusa, siłę do godne-
go życia. Opisy niektórych świadectw 
można znaleźć w „Księdze Łask”.

www.lichen.pl

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” organizuje każdego 
roku (w przedostatnią sobotę i niedzielę kwietnia) wyjazd na Ogólnopolską 
Pielgrzymkę „Solidarności” do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej 
Polski w Licheniu.

W 2018 pielgrzymka odbędzie się 21-22 kwietnia. Weźmie w niej udział 
ponad 50 członków „Solidarności” z rodzinami.

Kolejną pielgrzymką, na którą organizowany jest wyjazd każdego roku 
(w trzecią sobotę i niedzielę września) jest Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi 
Pracy na Jasną Górę. 

W 2018 roku odbędzie się 15-16 września.             Zapraszamy serdecznie

Co roku licheńskie sanktuarium gromadzi tysiące wiernych, wśród nich 
członków „Solidarności” z rodzinami. Ubiegłego roku tylko z Regionu 

Rzeszowskiego w kwietniowej pielgrzymce udział wzięło ponad 200 osób

W ołtarzu głównym znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej Licheńskiej 

Pielgrzymujący związkowcy z naszego Regionu tradycyjnie kwiaty składają 
pod pomnikami NSZZ „Solidarność”, bł. ks. Jerzego Popiełuszki i Jana Pawła II
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Region Rzeszowski NSZZ „Solidar-
ność” realizując Uchwałę programową 
przyjętą przez Krajowy Zjazd Delega-
tów w 2014 r., przystąpił do realizacji 
wdrożenia Elektronicznej Legitymacji 
Członkowskiej (ELC).

Zwracamy się do członków Związku 
o  wypełnienie wniosków o  wydanie 
ELC, które organizacja zakładowa/
międzyzakładowa jest zobowiązana 
dostarczyć do Zarządu Regionu.

Wzór wniosku o  wydanie ELC do 
pobrania ze strony www.solidarnosc.
rzeszow.org.pl lub w  siedzibie ZR. 
Szczegółowych informacji udzielają 

Grażyna Mierzwa i Barbara Staszczak, 
tel. 17 850 14 34 lub 17 850 14 32,  
prawnik.rzesz@solidarnosc.org.pl lub 
prawnicy.rzesz@solidarnosc.org.pl

Do uzyskania legitymacji niezbęd-
ne jest CZYTELNE uzupełnienie 
kolumn: imię, nazwisko, pesel, data 
wstąpienia do NSZZ „Solidarność”, 
nazwa organizacji i  jej numer w reje-
strze oraz własnoręczny podpis pod 
wnioskiem Legitymacja będzie ważna 
przez rok. Po upływie tego czasu zo-
stanie automatycznie przedłużona po 
potwierdzeniu przez przewodniczące-
go przynależności do Związku.

Wdrażamy Elektroniczną 
Legitymację Członkowską

Główny Inspektor Pracy 
gościem obrad ZR
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Z rąk Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart doświadczeni działacze NSZZ 
„Solidarność”  otrzymali Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski - Stanisła-
wa Starzak (na zdj. z lewej) i mec.  Krzysztof Wiśniewskiego (nadany pośmiertnie),  
a Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski - Barbara Frączek (na zdj. z prawej). 

Uroczystość wręczenia nadanych przez Prezydenta RP odznaczeń państwo-
wych odbyła się 13 lutego w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

Gratulujemy odznaczeń

WAŻNE INFORMACJE 
DLA ORGANIZACJI

 ZWIĄZKOWYCH
W  związku z  rozpoczęciem no-

wej kadencji władz związku za-
wodowego NSZZ „Solidarność” 
przypominamy o  obowiązkach 
ciążących na Organizacjach Za-
kładowych (Międzyzakładowych, 
Podzakładowych):

1. Po  przeprowadzonych wy-
borach Komisja Zakładowa (Mię-
dzyzakładowa) wskazuje osoby ze 
swojego składu podlegające szcze-
gólnej ochronie zgodnie z  art. 32  
ustawy o  związkach zawodowych. 
Następnie przekazuje pracodawcy 
imienną listę osób podlegających 
w/w ochronie.

2. Każda jednostka posiadająca 
osobowość prawną na mocy art. 251 
ust. 2 ustawy o  związkach zawodo-
wych jest zobligowana przedstawić 
pracodawcy  co kwartał - według 
stanu na ostatni jego dzień, w  ter-
minie do 10 dnia miesiąca następu-
jącego po tym kwartale - informację 
o łącznej liczbie członków tej orga-
nizacji, w tym liczbie członków bę-
dących pracownikami. Nie musi to 
być lista imienna, wystarczy przed-
stawienie konkretnych liczb.

3. Po zakończeniu każdego roku 
kalendarzowego władza wykonaw-
cza organizacji związkowej ma 
obowiązek złożyć do właściwego 
Urzędu Skarbowego roczne ze-
znanie podatkowe na druku CIT-8 
w  terminie do końca marca każde-
go roku ( podstawa prawna art. 27 
ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 
o  podatku dochodowym od osób 
prawnych Dz. U. z 2017 r. poz.2343 
t.j.). Do zeznania należy dołączyć 
bilans, rachunek zysków i strat oraz 
informację dodatkową. Bilans oraz 
rachunek zysków i  strat należy za-
twierdzić stosowną uchwałą Komisji 
Zakładowej, Komisji Międzyzakła-
dowej albo Komisji Podzakładowej.

4. Komisja Zakładowa (Między-
zakładowa, Podzakładowa) ma 
obowiązek informować Zarząd 
Regionu o  zmianach danych,  
w tym nazwy, adresu oraz przekazy-
wać regularnie  Zarządowi Regionu 
Ankiety Informacyjne ( dwukrotnie 
w ciągu roku stan na koniec czerwca 
-do 15 lipca i stan na koniec grudnia 
– do 15 stycznia ). 

Barbara Staszczak

8 marca 2018 r. odbyło się posie-
dzenie Zarządu Regionu Rzeszow-
skiego NSZZ „Solidarność”, które 
rozpoczęło się wyjątkowo, ponieważ 
Roman Jakim, przewodniczący wrę-
czył piękniejszym członkom ZR róże 
z okazji Dnia Kobiet.

Gościem obrad był Wiesław Łysz-
czek, Główny Inspektor Pracy, któ-
ry poinformował, że w  marcu po raz 
pierwszy od wielu lat pracownicy han-
dlu będą mogli świętować z rodzinami 
wolną niedzielę, a PIP będzie czuwała 
nad przestyganiem tego nowego pra-
wa. W każdym powiecie wyznaczony 
został inspektor pracy, który będzie 
pełnił dyżur. Na stronach interneto-
wych okręgowych inspektoratów pra-
cy zostały zamieszczone numery tele-
fonów dyżurnych, pod którymi będzie 
można zgłaszać placówki, które wbrew 
zakazowi prowadzą handel w niedzie-
lę. Inspektor pracy będzie na bieżąco 
sprawdzał każdy zgłoszony sygnał.

Wiesław Łyszczek podkreślał rów-
nież, że każdy przypadek prowadzenia 
handlu w  niedzielę będzie dokładnie 
zbadany i przeanalizowany, ponieważ 

intencją inspekcji nie jest bezrefleksyj-
ne nakładanie kar za łamanie zakazu 
handlu w niedzielę.

Z inicjatywy GIP we wszystkich wo-
jewództwach zorganizowane zostaną 
konferencje wpisujące się w  obchody 
100-lecia niepodległości, a  traktujące 
o  bezpieczeństwie pracy w  Polsce na 
przestrzeni minionego wieku.

W  odpowiedzi na zmieniającą się 
strukturę rynku pracy, od 2018 roku 
PIP udziela również porad z  zakre-
su legalności zatrudnienia obywateli 
Ukrainy na terytorium RP w  języku 
ukraińskim – nadmienił W. Łyszczek.

Korzystając z okazji, członkowie ZR 
zasypali gościa pytaniami, dotyczący-
mi przede wszystkim możliwości i za-
kresu kontroli PIP.

W  drugiej części obrad wysłuchali 
informacji z  bieżących prac Prezy-
dium ZR i  relacji z wydarzeń, w któ-
rych udział wzięli przedstawiciele 
regionalnej „Solidarności”. Przewod-
niczący ZR omówił też pracę Komisji 
Krajowej, której jest członkiem. 

Działacze przyjęli również bilans  
i rachunek wyników oraz preliminarz 
budżetowy na rok 2018.

Do tej pory wydano niespełna 1.000 legitymacji elektronicznych dla członków 
„Solidarności” z naszego Regionu. Zachęcamy pozostałych 12.000 związkowców 
do składania w swoich organizacjach zakładowych wniosków o legitymacje.
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W listopadzie 2018 roku minie sto lat 
od odrodzenia się Rzeczpospolitej Pol-
skiej po studwudziestotrzyletnim okre-
sie niewoli. Przy czym zaznaczyć tu 
należy, że dla mieszkańców naszego re-
gionu niewola ta trwała o ponad dwa-
dzieścia lat dłużej, gdyż znaleźliśmy 
się pod zaborem austriackim już po 
pierwszym rozbiorze Polski. Jednak-
że, przez ostatnie pięćdziesięciolecie 
tej niewoli Polacy zaboru austriackie-
go (nazwanego przez zaborcę Galicją) 
mogli przynajmniej cieszyć się z przy-
znania im ograniczonej autonomii, co 
umożliwiło podejmowanie w  sposób 
legalny działań mających na celu nie 
tylko zachowanie i umocnienie polsko-
ści, ale nawet czynienie przygotowań 
do walki o odzyskanie niepodległości.

Przewidując możliwość wybuchu 
międzynarodowego konfliktu zbroj-
nego, w  tym zwłaszcza wojny z  Ro-
sją, władze Austro-Węgier zezwoliły  
w  1909 roku na organizowanie na te-
renie całego cesarstwa struktur para-
militarnych, w  tym nawiązujących do 
tradycji narodowych. Możliwości te wy-
korzystali natychmiast polscy patrioci 
tworząc w  większych miastach Galicji 
paramilitarne organizacje o charakterze 
narodowym, a  zarazem społeczno-wy-
chowawczym, m.in.: Związek Strzelecki, 
Towarzystwo „Strzelec”, Drużyny Strze-
leckie, Drużyny Bartoszowe, Polowe 
Drużyny Sokoła.

W działania te włączył się aktywnie 
późniejszy najważniejszy twórca Odro-
dzonej Rzeczpospolitej, Józef Piłsudski, 
który po upadku tzw. Rewolucji w Kró-
lestwie Polskim (1905-1907), będącej 
w  istocie nieudaną próbą wywołania  
w zaborze rosyjskim kolejnego powsta-
nia narodowego, przeniósł swoją dzia-
łalność niepodległościową do Galicji.

Z  jego inicjatywy jeszcze w  1908 r. 
założona została tajną organizacja nie-

podległościowa pod nazwą Związek 
Walki Czynnej, która w  1912 roku 
przekształciła się w  Komendę Głów-
ną Związku Strzeleckiego. Jej komen-
dantem został Józef Piłsudski, a  sze-
fem sztabu Kazimierz Sosnkowski. 
Komendzie Głównej podlegały trzy 
okręgi galicyjskie: lwowski (wschod-
ni), krakowski (zachodni) i  rzeszow-
ski (środkowy), a ponadto obejmujące 
zabór rosyjski i zagranicę. Komendan-
tem okręgu rzeszowskiego został Wła-
dysław Rudolf Wilk, a  spośród naj-
bardziej aktywnych działaczy warto 
wspomnieć m.in. Leopolda Lisa-Kulę 
(późniejszego słynnego bohatera walk 
legionowych) i Jana Stefana Kotowicza 
(słynnego legionistę, bohatera drugiej 
wojny światowej, żołnierza AK, więź-
nia okresu stalinowskiego).

Pierwsza siedziba Związku Strzelec-
kiego w  Rzeszowie znajdowała się na 
Podpromiu, w  miejscu gdzie obecnie 
stoi hala sportowa. Stało się to za spra-
wą mieszkającego tam wspomniane-
go wyżej Jana Stanisława Kotowicza, 
którego siostra Magdalena wyszła za 
mąż za Franciszka Koguta, właściciela 
dwóch stosunkowo dużych domów na 
Podpromiu. Na prośbę Jana St. Koto-
wicza (swojego szwagra) Franciszek 
Kogut udostępnił nieodpłatnie jeden 
ze swoich domów, wraz z  całym jego 
wyposażeniem, na siedzibę Związku 
Strzeleckiego, a dodatkowo zakupił na 
potrzeby Strzelców dwa solidne dębo-
we łóżka i dwa skórzane fotele.

Dom ten (siedzibę rzeszowskiego 
Związku Strzeleckiego) wizytowali  
w 1912 roku co najmniej dwa razy ko-
mendant Józef Piłsudski i  szef sztabu 
Kazimierz Sosnkowski, nie tylko pro-
wadząc tam rozmowy organizacyjne, 
wydając instrukcje i odbierając rapor-
ty, ale także nocując w nim i wypoczy-
wając. W  1935 roku ziemię z  ogrodu 

należącego do tego domu (oczywiście 
jej symboliczną ilość) przekazano do 
Krakowa pod wznoszony tam kopiec 
Marszałka Piłsudskiego. 

Niestety w  1973 roku władze PRL 
(oficjalnie z uwagi na rozpoczęcie bu-
dowy hali sportowej, a prawdopodob-
nie także pragnąc zniszczyć wszelkie 
ślady po działalności w tamtym miej-
scu Strzelców i pobycie Józefa Piłsud-
skiego) nakazały wyburzenie wszyst-
kich znajdujących się tam domów  
i przesiedlenie w inne miejsca miesz-
kających od wielu pokoleń ludzi.

Do dziś zachowały się jedynie nie-

Skromne ślady początków 
rodzenia się Niepodległości

Na rzeszowskim Podpromiu, w miejscu gdzie obecnie stoi hala sportowa, 
bywał przed ponad stu laty Komendant Komendy Głównej Związku Strzelec-
kiego, późniejszy Marszałek Polski, Józef Piłsudski. 

liczne zdjęcia ukazujące wygląd daw-
nego Podpromia. Część z  tych zdjęć 
wykonał, tuż przed rozpoczęciem 
wyburzania domów, mieszkający na 
Podpromiu Jan Śmierzyński (działacz 
„Solidarności”, w 1980 roku współza-
łożyciel struktur „S” w  rzeszowskim 
Polmozbycie), którego wujkiem był 
Jan St. Kotowicz (J. Śmierzyński jest 
prawnukiem Franciszka i  Magdaleny 
Kogutów). Na podstawie jego zdjęć 
obrazy ukazujące dawne rzeszowskie 
Podpromie wykonał Bogdan Jarecki 
(kolega Śmierzyńskiego).

je-kl

Widok części Podpromia, z domem będącym siedzibą Związku Strzeleckiego 
(środkowy w rzędzie domów po prawej stronie obrazu)

Fragment Podpromia, gdzie mieściła się siedziba Związku Strzeleckiego 
(dom po prawej) z widocznym w oddali zamkiem rzeszowskim

Na przełomie lutego i  marca  
w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie 
przebywały relikwie bł. ks. Jerzego Po-
piełuszki, patrona NSZZ „Solidarność”. 

Nawiedzenie relikwii ma związek 
z  duchowym przygotowaniem do 
Ogólnopolskiej Pielgrzymki Służby 
Zdrowia na Jasną Górę. Przez tydzień 
mieszkańcy i  personel wspólnie gro-
madzili się na modlitwie o wstawien-
nictwo bł. ks. Popiełuszki. Ks. Jerzy 
przybył nie tylko do mieszkańców, 
ale przede wszystkim do pracowni-
ków. Za Jego wstawiennictwem wszy-
scy pracownicy służby zdrowia mogą 

wypraszać potrzebne łaski dla siebie  
i swych rodzin.

3 marca relikwie opuściły powiat 
ropczycki i przekazane zostałe na ręce 
przedstawicieli Niepublicznego ZOZ 
AVEE-Med w Niechobrzu. 

We mszy św. i  uroczystości prze-
kazania relikwii uczestniczyła de-
legacja Oddziału Zarządu Regionu 
Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” 
w Ropczycach z pocztem sztandaro-
wym w składzie: Stanisław Wójciak, 
Piotr Raś i Adam Kolbusz.

spropczyce.pl

Peregrynacja obrazu 
i relikwii naszego patrona
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Lekko śmiesznie, bardziej strasznie

Roztargniona Temida
Nikt rozsądny nie zaprzeczy, że praca sędziów może być stresująca, zwłasz-

cza gdy przychodzi im rozstrzygać trudne, bardzo skomplikowane sprawy,  
a dowodów na winę lub niewinność podsądnego brak, są jedynie nikłe poszla-
ki. Nie powinno zatem nikogo dziwić, że pracujący przez lata w tak wielkim 
stresie przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości bywają czasami roztargnie-
ni. Chyba jednak nikt spośród ludzi, którzy nie parają się tym arcy-szlachet-
nym zawodem nie przypuszczał, że mogą być do tego stopnia roztargnieni, 
że czasami sami zamieniają się w przestępców. Wiedzą to natomiast dosko-
nale przedstawiciele najwyższych władz wymiaru sprawiedliwości określają-
cych siebie samych mianem „kasty nadzwyczajnej”. Skąd wiedzą? Być może  
z własnego doświadczenia!

Stąd też sędziowie przyłapani na popełnieniu jakiegoś wykroczenia, czy na-
wet przestępstwa (na szczęście są to jedynie nieliczne przypadki) z reguły nie 
tylko unikają kary, ale nawet odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Ostatnio wielu z  nas zbulwersował wyrok Sądu Najwyższego zmieniają-
cy diametralnie wcześniejszy wyrok Sądu Apelacyjnego, w którym ten orzekł 
usunięcie z zawodu sędziego, któremu przydarzyło się na stacji benzynowej 
wsadzić do kieszeni banknot 50 zł, choć ten nie był jego własnością. Dowodów 
na ten czyn było sporo, łącznie z nagraniem z kamery przemysłowej. Toteż 
Sąd Najwyższy uniewinniając całkowicie pechowego sędziego od winy i kary 
nie twierdził, że do czynu nie doszło, lecz uznał, że biedak uczynił to jedy-
nie wskutek roztargnienia. Przy okazji zarówno sędzia-podsądny, jak i jego 
obrońca, spłakali się na sądowej sali, nie mniej rzewnie niż przed laty Beata 
Sawicka (wówczas posłanka PO) oskarżona o wzięcie sporej łapówki (i także 
ostatecznie uniewinniona).

Jednak uniewinnienie sędziego za czyn popełniony wskutek roztargnienia 
ma także pozytywny aspekt, bo pozwala nam na zrozumienie wielu innych 
wcześniejszych kontrowersyjnych orzeczeń Temidy. Przecież jasne jest, że je-
śli wskutek roztargnienia super-uczciwy sędzia może przemienić się w prze-
stępcę, to może także wydawać niezbyt sprawiedliwe wyroki.

Czy zatem sędziowie, którzy w stanie wojennym skazywali na drakońskie 
kary uczestników pokojowych protestów, a  po roku 1989 uniewinniali zo-
mowców i esbeków oskarżonych o znęcanie się nas zatrzymanymi, czynili to 
świadomie? Wygląda na to, że nie! W stanie wojennym sędziowie pragnęli 
usilnie skazać zomowców, którzy pobili protestujących, ale wskutek roztar-
gnienia skazali nie ich, tylko pobitych. A po roku 1989 byli już tak bardzo 
roztargnieni, że uniewinniając zomowców i  esbeków byli przekonani, że 
uniewinniają zasłużonych działaczy opozycji antykomunistycznej!

Jerzy Klus

W  Podkarpackim Urzędzie Woje-
wódzkim w  Rzeszowie 7 marca br. 
odbyło się spotkanie organizacji sku-
piających osoby represjonowane oraz 
kombatantów z Janem J. Kasprzykiem 
– szefem Urzędu do spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych.

Inicjatorem i organizatorem spotka-
nia był przewodniczący Podkarpackiej 
Rady Konsultacyjnej do spraw Dzia-
łaczy Opozycji Antykomunistycznej 
oraz Osób Represjonowanych z Powo-
dów Politycznych Marian Krztoń.

Spotkanie Represjonowanych
z Janem J. Kasprzykiem

Podczas spotkania przewodniczą-
cy Krztoń przekazał na ręce ministra 
propozycję zmian do ustawy o  dzia-
łaczach opozycji antykomunistycznej 
oraz osobach represjonowanych z po-
wodów politycznych. 

W  trakcie dyskusji uczestnicy 
przedstawili swoje uwagi co do wspo-
mnianej ustawy, omówili bieżące pro-
blemy działaczy opozycji antykomu-
nistycznych i  osób represjonowanych 
oraz kombatantów.

www.rzeszow.uw.gov.pl

Stanowisko Stowarzyszenia Osób Represjonowanych 
w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego

ws. usunięcia Pomnika Czynu Rewolucyjnego w Rzeszowie 
zgodnie z ustawą o zakazie propagowania komunizmu

Pomnik Czynu Rewolucyjnego w  Rzeszowie, nazywany także pomni-
kiem Walk Rewolucyjnych, jest pozostałością i symbolem komunizmu. Zo-
stał wzniesiony w latach 1971-1974 przez ówczesne władze komunistyczne 
województwa rzeszowskiego jako upamiętnienie wprowadzenia i  utrwa-
lania tzw. Polski Ludowej czyli totalitarnej władzy państwowej na naszej 
podkarpackiej ziemi.

Istotą tego „czynu rewolucyjnego” było przywiezienie z ZSRR na sowiec-
kich bagnetach i zainstalowanie przemocą nowego ustroju, który nie przewi-
dywał wolności słowa, zgromadzeń, swobody zrzeszania się ani swobód reli-
gijnych. Odbyło się to poprzez sfałszowanie referendum w 1946 r. i wyborów 
w 1947 r., przy pomocy aresztowań i wywózek na Syberię całych formacji 
Armii Krajowej, zabójstw i  prześladowań działaczy Polskiego Stronnictwa 
Ludowego oraz innych organizacji walczących o demokratyczną Polskę.

Jakimi metodami zaprowadza-
no te nowe porządki, przypomina 
odsłonięty kilka lat temu przy tej 
samej ulicy Pomnik Łukasza Cie-
plińskiego i  działaczy Zrzeszenia 
Wolność i  Niezawisłość. Zostali 
oni zamordowani w  1951 r. strza-
łami w  tył głowy. Pomnik Czynu 
Rewolucyjnego w istocie pochwala tę zbrodnię jak i wszystkie zbrodnie do-
konane przez NKWD, UB i władze komunistyczne, żeby wprowadzić ustrój, 
który pozbawił Polaków wolności i  zatrzymał rozwój Polski w  wymiarze 
obywatelskim, kulturalnym i gospodarczym na pół wieku. Jak te dwa po-
mniki mogą stać obok siebie?

Pomnik Czynu Rewolucyjnego nie może utrwalić się jako wizytówka Rze-
szowa, bo przedstawia jego fałszywy obraz. Prawdziwe oblicze naszego mia-
sta i regionu pokazał masowy ruch „Solidarności”, pokojowy strajk chłopski 
i robotniczy w 1981 r. i największe 600-tysięczne zgromadzenie w dziejach 
Rzeszowa podczas wizyty Jana Pawła II w 1991 roku.

Domagamy się usunięcia tego fałszywego pomnika zgodnie z ustawą z dnia 
1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu.

Mieczysław Liber, Prezes SOR

W spotkaniu udział wzięli członkowie Stowarzyszenia Osób Represjonowanych
z przewodniczącym Mieczysławem Liberem na czele

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

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

19 marca 2018 r. w kościele bł. ks. Je-
rzego Popiełuszki w Rzeszowie odpra-
wiona została comiesięczna msza św. 
wotywna oraz nowenna za Ojczyznę 
przez wstawiennictwo męczennika, 
połączona z uczczeniem Jego relikwii. 

Bezpośrednio po mszy św. wierni 
uczestniczyli w konferencji poświęco-
nej współczesnym procesom global-
nym, problemom i  wyzwaniom spo-
łecznym, na które przed laty zwracał 
uwagę patron NSZZ „Solidarniość”

Marcowy wykład „Prawo naturalne 
podstawą Katolickiej Nauki Społecz-

DUSZPASTERSTWO LUDZI PRACY

Comiesięczna msza św. i wykład

nej” wygłosił ks. dr Marek Story, wice-
kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszo-
wie oraz wykładowca WSPiA i WSD.
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XI  FORUM  EUROPA - UKRAINA

Blisko tysiąc uczestników z wielu zakątków Europy, dwa 
dni debat i spotkań, dwie sesje plenarne oraz 40 paneli 
dyskusyjnych poświęconych gospodarce, ekonomii, polityce 
i życiu społecznemu Ukrainy. W Centrum Wystawienniczo-
Kongresowym G2A Arena w podrzeszowskiej Jasionce odbyło 
się XI Forum Europa-Ukraina.

Tematem przewodnim XI Forum Europa – Ukraina była 
kwestia modernizacji i rozwoju potencjału Ukrainy. Forum zostało 
podzielone na cztery bloki tematyczne: biznes i gospodarka, 
integracja europejska i reformy, polityka międzynarodowa oraz 
społeczeństwo. W licznych panelach i dyskusjach ważnych 
z punktu widzenia Polski i Ukrainy wzięli udział: politycy, eksperci, 
ministrowie, naukowcy, przedsiębiorcy, parlamentarzyści, 
przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz ludzie mediów.

- To ważne wydarzenie dla Europy i Ukrainy, ale także dla 
Polski i Podkarpacia. Mamy możliwość uczestniczenia w panelach, 
które mówią o gospodarce, o ważnych dla nas sprawach, wymiany 
poglądów a w ten sposób kształtowania przyszłości. Dobre 
sąsiedztwo jest dla nas bardzo ważne. Mamy umowy partnerskie 
z wieloma obwodami ukraińskimi. Chcemy, aby nasze kontakty nie 
sprowadzały się do spotkań podczas o� cjalnych wizyt, chcemy dzielić 
się doświadczeniami. A tę współpracę bardzo wspiera program Polska 
– Białoruś - Ukraina, w ramach którego realizujemy wiele wspólnych 
projektów - mówił marszałek Władysław Ortyl - Ważne jest to, że 
Forum się rozwija. W tym roku są już po raz drugi Targi Wschodnie, 
na których prezentuje się dwa razy więcej � rm niż przed rokiem. To 
szansa dla � rm z Podkarpacia. Ten element targów bardzo ubogaca 
Forum – podkreślał marszałek Władysław Ortyl.

Udział w panelach dyskusyjnych wzięli członkowie Zarządu 
Województwa Podkarpackiego. W bloku tematycznym pt. 
„Lokalna tożsamość szansą rozwoju turystyki”, uczestnicy 
zastanawiali się nad tym, jak wykorzystać indywidualne cechy 
regionu w  tworzeniu warunków sprzyjających turystom. Udział 
w nim wzięła wicemarszałek Maria Kurowska, która zde� niowała 

województwo podkarpackie w kategoriach przyrodniczo-
kulturowej mozaiki ugruntowanej na obecności w regionie 
różnorodnych granic. Z kolei członek zarządu Stanisław Kruczek 
wziął udział w  panelu dyskusyjnym pt. „Reformy w systemie 
ochrony zdrowia”, na którym zwracał uwagę na korzyści dla 
pacjenta wynikające z faktu przekształceń dokonywanych w służbie 
zdrowia w naszym kraju. Piotr Pilch, wicemarszałek województwa 
mówił z kolei o  konieczności współpracy z Ukrainą, która jest 
naszym kluczowym partnerem, podczas panelu pt. „Współpraca 
młodzieży szansą dla zjednoczonej Europy”.

Częścią Forum Europa – Ukraina były II Targi Wschodnie. 
Ich idea nawiązuje do organizowanych w latach 1921–1939 
wystaw polskiego i zagranicznego przemysłu. Przedwojenne 
targi promowały ekspansję gospodarczą. Targi były skierowane 
przede wszystkim do � rm, które planują nawiązać lub poszerzyć 
współpracę biznesową w regionie Europy Środkowo-Wschodniej 
i miały otwarty charakter. Udział w targach wzięło 100 � rm, z czego 
aż 40 z Podkarpacia.

Organizatorem przedsięwzięcia była Fundacja Instytut Studiów 
Wschodnich czyli Organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy 
oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Patronat 
Honorowy nad imprezą objęli Sejm RP oraz Marszałek Sejmu RP 
Marek Kuchciński, który był gościem sesji plenarnej pierwszego 
dnia Forum. 
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