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Ostatnie posiedzenie Zarządu Regionu kadencji 2014-2018

W czerwcu już w nowym składzie

Ustępujących członków Zarządu Regionu odwiedził były przewodniczący ZR Wojciech Buczak, który jest kandydatem PiS na prezydenta Rzeszowa

23 maja 2018 r. w Pstrągowej odbyło 
się ostatnie posiedzenie Zarządu Re-
gionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidar-
ność” w składzie wybranym na kaden-
cję 2014-2018 r. 

Było pracowite. Z  udziałem przed-
stawicieli Organizacji Międzyzakłado-
wej „S” Rzeszowskiego Zakładu Ener-
getycznego, rozpatrywano wniosek 
do Regionalnej Komisji Wyborczej 4 
delegatów o stwierdzenie nieważności 
dokonanych wyborów w trakcie Mię-
dzyzakładowego Zebrania Delegatów 
tejże organizacji. Członkowie ZR po 
wysłuchaniu stron zdecydowali utrzy-
mać w mocy decyzję Regionalnej Ko-
misji Wyborczej, stwierdzającej waż-
ność wyborów.

Przyjęto również sprawozdanie 
z  działalności Zarządu Regionu wraz 

z załącznikami za okres od 1 kwietnia 
2014 do 30 marca 2018 r. oraz uchwały 
z propozycjami do Walnego Zebrania 
Delegatów Regionu Rzeszowskiego, 
dotyczącymi m.in. tur głosowań, li-
czebności ZR i  klucza wyborczego, 
a także wyborów uzupełniających de-
legatów na Walne Zebranie Delegatów 
Regionu w trakcie kadencji.

Jak co roku, skierowano do Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” wnio-
sek o  wsparcie statutowych zadań 
związku, które realizuje nasz Region.

16 czerwca br. Walne Zebranie De-
legatów Regionu Rzeszowskiego wy-
bierze członków ZR na kolejną kaden-
cję 2018-2022. Przedstawiciele jakich 
organizacji zakładowych zostaną wy-
brani? Już niedługo zdecydują delega-
ci na WZD.

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).

Materiały dla delegatów dostępne będą w  oddziałach terenowych ZR lub  
w sekretariacie ZR na 2 tygodnie przed rozpoczęciem WZD. Prosimy Przewod-
niczących Komisji Zakładowych o ich odbiór i przekazanie swoim delegatom.
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e Uprawnienia społecznej inspekcji pracy

W większości naszych zakładów pra-
cy społeczna inspekcja pracy stabilnie 
funkcjonuje od wielu lat z pożytkiem 
dla pracowników, przede wszystkim 
w  zakresie poprawy warunków bez-
pieczeństwa i  higieny pracy. Są też 
takie zakłady, w  których dotychczas 
nie organizowano tej formy pracow-
niczego nadzoru nad warunkami 
pracy, gdyż albo związkowcy nie wi-
dzieli takiej potrzeby, albo nie funk-
cjonowały w nich związki zawodowe, 
które kierują społeczną inspekcją pra-
cy. Uważam, że warto zorganizować 
tę społeczną służbę, nawet jeżeli nie 
ma bezpośrednich wyzwań w zakresie 
ochrony uprawnień pracowniczych, 
żeby pracownicy, którzy będą ją peł-
nili nabierali doświadczenia, wiedzy, 
umiejętności, np. poprzez uczestni-
czenie w  cyklicznych seminariach 
organizowanych dla społecznych in-
spektorów pracy przez Region Rze-
szowski we współpracy z Państwową 
Inspekcją Pracy, którą służy wspar-
ciem, gdyby zaistniała taka potrzeba. 

Kompetencje sip

Podejmując decyzję co do tworzenia 
społecznej inspekcji pracy, czy też 
określania formuły jej funkcjonowa-
nia, warto zacząć od jej uprawnień, 
tak żeby dopasować jej strukturę do 
specyfiki zagadnień występujących na 
terenie zakładu pracy i jego struktury. 
Warto zacząć od lektury ustawy z dnia 
24 czerwca 1984 r. o  społecznej in-
spekcji pracy (jest naprawdę króciutka 
i  stosunkowo przystępna, jeśli wiesz 
co chcę powiedzieć, drogi czytelniku). 

Przepis jej art. 4 zawiera katalog 
podstawowych uprawnień społecz-
nego inspektora pracy, i  tak ma on 
prawo:
1) kontrolować stan budynków, ma-

szyn, urządzeń technicznych i  sani-
tarnych oraz procesy technologiczne 
z  punktu widzenia bezpieczeństwa 
i higieny pracy,
2) kontrolować przestrzeganie przepi-
sów prawa pracy, w  tym postanowień 
układów zbiorowych i  regulaminów 
pracy, w szczególności w zakresie bez-
pieczeństwa i  higieny pracy, upraw-
nień pracowników związanych z  ro-
dzicielstwem, młodocianych i  osób 
niepełnosprawnych, urlopów i  czasu 
pracy, świadczeń z  tytułu wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych,
2a) uczestniczyć w kontroli przestrze-
gania w  zakładzie pracy przepisów 
dotyczących ochrony środowiska na-
turalnego,
3) brać udział w  ustalaniu okoliczno-
ści i  przyczyn wypadków przy pracy, 
zgodnie z przepisami prawa pracy,
4) brać udział w analizowaniu przyczyn 
powstawania wypadków przy pracy, 
zachorowań na choroby zawodowe 
i inne schorzenia wywołane warunka-
mi środowiska pracy oraz kontrolować 
stosowanie przez zakłady pracy właści-
wych środków zapobiegawczych,
5) uczestniczyć w  przeprowadzaniu 
społecznych przeglądów warunków 
pracy,
6) opiniować projekty planów popra-
wy warunków bezpieczeństwa i higie-
ny pracy i  planów rehabilitacji zawo-
dowej oraz kontrolować realizację tych 
planów,
7) podejmować działania na rzecz ak-
tywnego udziału pracowników zakła-
dów pracy w kształtowaniu właściwych 
warunków bezpieczeństwa i  higieny 
pracy oraz oddziaływać na przestrze-
ganie przez pracowników przepisów 
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
8) wykonywać inne zadania określone 
w ustawie i w przepisach szczególnych.

Uprawnienia

Oczywiste, że nasuwa się pytanie, 
a jak to się odbywa w praktyce? Odpo-

wiedź na większość tego rodzaju pytań 
zawarta jest w  rozdziale 3 omawianej 
ustawy zatytułowanym „Uprawnienia 
i  zasady postępowania społecznych 
inspektorów pracy”. Czytamy tam, że 
w celu realizacji powyższych zadań spo-
łeczny inspektor pracy ma m.in. prawo:
1. wstępu w  każdym czasie do po-
mieszczeń i  urządzeń zakładu pracy 
dla wykonywania swoich zadań,
2. żądać od kierownika zakładu pracy 
oraz oddziału (wydziału) i od pracow-
ników informacji oraz okazania do-
kumentów w  sprawach wchodzących 
w zakres jego działania,
- powyższe z zachowaniem przepisów 
o  ochronie informacji niejawnych 
oraz w zakresie informacji obowiązek 
udzielenia ich społecznemu inspek-
torowi pracy oraz okazania mu doku-
mentów uzależniony jest od uzyska-
nia zgody pracownika w  wypadkach, 
w  których realizacja tego obowiązku 
wiązałaby się z  udostępnieniem jego 
danych osobowych,
3. zwracać uwagę pracownikowi na 
obowiązek przestrzegania przepisów 
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
a  w  przypadku gdy zachowanie pra-
cownika na stanowisku pracy wska-
zuje na niedostateczną ich znajomość 
oraz nieumiejętność wykonywania 
pracy w  sposób bezpieczny dla siebie 
lub innych pracowników, społeczny 
inspektor pracy zwraca się do kierow-
nika właściwej komórki organizacyjnej 
o czasowe odsunięcie pracownika od tej 
pracy i zapoznaje go z przepisami i za-
sadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
4. dokonywać zapisu w  księdze zale-
ceń, informując jednocześnie kierow-
nika zakładu pracy oraz oddziału (wy-
działu) o stwierdzonych uchybieniach. 
Podejmuje on decyzję w sprawie usu-
nięcia stwierdzonych nieprawidłowo-
ści i  informuje o tym społecznego in-
spektora pracy,
5. wystąpić do kierownika zakładu 
pracy, w  razie bezpośredniego zagro-

żenia mogącego spowodować wy-
padek przy pracy, o natychmiastowe 
usunięcie tego zagrożenia, a  w  wy-
padku niepodjęcia odpowiednich 
działań wydać, w  formie pisemnej, 
zalecenie wstrzymania pracy danego 
urządzenia technicznego lub okre-
ślonych robót, zawiadamiając o  tym 
równocześnie zakładowe organizacje 
związkowe,
6. uczestniczyć w kontrolach przepro-
wadzanych w zakładzie przez inspek-
tora pracy Państwowej Inspekcji Pra-
cy oraz w podsumowaniu kontroli.

Obowiązki zakładu pracy i  innych 
podmiotów względem sip 

Zakład pracy jest obowiązany za-
pewnić społecznym inspektorom 
pracy odpowiednie warunki realiza-
cji ich zadań i ponosić koszty zwią-
zane z  jej działalnością. Dodatkowo 
Państwowa Inspekcja Pracy udziela 
pomocy społecznej inspekcji pracy 
w realizacji jej zadań, w szczególno-
ści przez poradnictwo prawne, spe-
cjalistyczną prasę oraz szkolenie. Jej 
inspektorzy pracy przeprowadzają 
kontrole wykonania zaleceń i  uwag 
społecznych inspektorów pracy. 
Również Państwowa Inspekcja Sani-
tarna, Urząd Dozoru Technicznego 
oraz inne organy nadzoru i  kontro-
li warunków pracy obowiązane są 
udzielać społecznej inspekcji pracy 
pomocy w wykonywaniu jej zadań.

Odpowiedzialność za naruszanie 
przepisów ustawy

Końcowo, wskazać należy, że kto 
działając w  imieniu zakładu pracy 
narusza przepisy niniejszej ustawy, 
a w szczególności uniemożliwia dzia-
łalność społecznego inspektora pracy, 
podlega karze grzywny do 2500 zł. Tej 
samej karze podlega, kto nie wykonu-
je zalecenia zakładowego społecznego 
inspektora pracy.

Rafał Rzepecki

Członkowie ZR podczas ostatnich obrad, po których przysługiwał posiłek regeneracyjny
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Czas podsumowań i rozliczeń
Fragment rozmowy z Romanem Jakimem, przewodniczącym 
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

Jak można podsumować kaden-
cję NSZZ „Solidarność” w  latach 
2014-2018?

- Mijająca kadencja składała się 
z  dwóch części. Ta pierwsza część 
kadencji, kiedy rządziła koalicja 
PO-PSL była częścią działań związ-
ku nastawioną na walkę o  prawa 
pracownicze, o  prawo do wolnego 
czasu, godnego wynagrodzenia, 
przestrzegania prawa pracy, o zamó-
wienia w  zakładach, czy poszano-
wania praw pracowników różnych 
branż, od administracji publicznej, 
aż po przemysłowe.

I  druga część kadencji, wcale nie 
tak łatwej, gdzie utworzenie i  pod-
pisanie przez prezydenta ustawy 
o  radzie dialogu społecznego, spo-
wodowało, że dialog na poziomie 
rząd-samorząd, pracodawcy-pra-
cobiorcy, co prawda niedoskonały, 
ale spowodował, że wiele rzeczy 
można było omówić i dogadać przy 
stole bez korzystania z  akcji prote-
stacyjnych.

Co spędza sen z  oczu działaczy 
związkowych?

- Bez wątpienia największy pro-
blem mamy z tymi zakładami, które 
nie wytrzymały na rynku i z różnych 
powodów, różnych zaniedbań, wy-
nikających czy z winy zarządów, czy 
obowiązującego pracy i  przestały 
istnieć. Likwidacja Fabryki Maszyn 
w  Leżajsku, w  mojej ocenie była to 
ewidentna wina zarządu i  tych pro-
cesów, które do tej upadłości dopro-
wadziły. Kolejny zakład, który de-
cyzją właściciela został praktycznie 
zlikwidowany, czyli Polmos Fabryka 
Wódek w Łańcucie, która co prawda 
jeszcze funkcjonuje, ale w  bardzo, 
bardzo okrojonym składzie. Właści-
ciel tam inwestuje, ale to nie odbu-
duje potencjału łańcuckiej fabryki, 
która zniknęła z rynków światowych. 
Można wymienić więcej zakładów, 
ale w tych były najbardziej drastycz-
ne sprawy, którym związek nie był 
w stanie pomóc.

Ale są działania, na które zwią-
zek miał wpływ 

- Owszem były też przykłady dzia-
łań, gdzie możemy mówić o  sukce-
sie „Solidarności”, która pomogła 
w  rozwiązywaniu problemów. Tutaj 
przykładem mogą być Zakłady Ma-
gnezytowe w Ropczycach, które nisz-
czone były przez służby skarbowe, co 
w  konsekwencji mogło doprowa-
dzić ten zakład do upadku. Wspól-
ne działania „Solidarności”, zarządu 
i lokalnej społeczności doprowadziły 
do tego, że dzisiaj ten zakład funk-

cjonuje i ma się całkiem nieźle. 
Sukcesem jest również nasza ak-

tywność na rzecz doliny lotniczej. 
Sprawa związana z  przyszłością 
m.in. zakładów lotniczych w Mielcu 
choć nie do końca rozstrzygnięta, bo 
jeszcze nie wiemy, czy zapowiadane 
przez MON programy będą realizo-
wane, ale bardzo złe decyzje rządu 
PO-PSL związane z przetargiem na 
śmigłowce dla polskiej armii, w wy-
niku złych warunków offsetowych 
zostały unieważnione przez obecny 
rząd zjednoczonej prawicy. I dzisiaj 
wszystkie firmy, również te odrzu-
cone przez PO-PSL, czyli PZL-Mie-
lec i  PZL-Świdnik, mogą startować 
do przetargu na równych warun-
kach. To duży sukces, który przed-
kłada się na gospodarkę i pracowni-
ków naszego regionu.

Priorytetem dla „Solidarności” 
jest rozwój, jednak jej działania 
nie zahamowują spadku liczby 
członków.

- Nie jest tajemnicą, że 4% człon-
ków związku rok do roku naturalnie 
odchodzi ze związku, na emerytury, 
na renty lub nie dożywa wieku eme-
rytalnego. I na to wpływu nie mamy, 
tylu pracujących członków „S” odej-
dzie od nas. Należy zadać sobie py-
tanie jak wyglądałaby sytuacja, gdy-
byśmy nie robili nic. Te działania, 
które podejmujemy na rzecz rozwo-
ju związku, przynoszą efekt i spadek 
uzwiązkowienia jest minimalny. 
W  niektórych strukturach obser-
wujemy również wzrost, niemniej 
bilans jest ujemy i nie udało nam się 
wykonać planu, który założyliśmy 
sobie na początku kadencji. Dla-
tego w  następnej zadaniem nowo 
wybranej władzy regionalnej i  tych 
zakładowych powinno być zinten-
syfikowanie pracy na rzecz rozwoju 
związku, może w  innej formie niż 
dotychczas? Ale to wciąż powinien 
być nasz priorytet: kampanie infor-
macyjne, bezpośrednie rozmowy 
i  możliwość dotarcia do pracowni-
ków  - nad tym wszystkim musimy 
się zastanowić. To musi spowodo-
wać, że pracownicy zrozumieją, że 
nie ma innej alternatywy niż zorga-
nizowanie się w związek zawodowy. 
Trzeba zmienić sposób myślenia 
pracowników, że skoro związki są, 
to i  tak wszystko załatwią (sprawy 
płacowe, socjalne, bhp itd.) wcale 
nie trzeba do nich należeć - jest bar-
dzo krótkowzroczne, bo za chwilę, 
gdy będziemy nieliczną organizacją, 
nikt z nami nie będzie się liczył. Bę-
dziemy stać na przegranej pozycji.

WZD NSZZ „S” WSK-PZL Rze-
szów podjęło uchwałę i  zgłosiło 
kandydaturę Romana Jakima na 
przewodniczącego Zarządu Re-
gionu Rzeszowskiego w  kadencji 
2018-2022

- Tak, będę się ubiegał o reelekcję 
na funkcję przewodniczącego ZR 
w  kolejnej kadencji. Oprócz roz-
woju związku, który jest dla mnie 
priorytetem, chciałbym poszerzyć 
dotychczasową formułę kontaktów 
organizacji zakładowych „Solidar-
ności” działających w  instytucjach 
podległych Marszałkowi Woje-
wództwa Podkarpackiego na inne 
samorządy, a  nawet województwo. 
Obecnie mamy zespół pod nazwą 
Sekcja Problemowa, która podpi-
sała porozumienie z  marszałkiem 
i  dwa razy do roku odbywały się 
spotkania informacyjne, czy też po-
ruszające problemy tych placówek. 
Uczyliśmy się w  tej kadencji tych 
relacji, były trudne, ale poprawne. 
Wiele z  problemów zgłoszonych 
przez związkowców zostało roz-
wiązanych, ale wiele też zostało do 
załatwienia. Uczymy się pewnych 
rozwiązań, a  ta forma dialogu się 
sprawdza, dlatego warto ją przenieść 
na inne szczeble. Chciałbym, żeby 
takie sekcje problemowe powstały 
na poziomie starostów, bo łatwiej 
będzie organizacjom zakładowym 
nawiązać wspólny dialog z samorzą-
dem, niż każdej organizacji osobno. 
Taka forma porozumienia na szcze-
blach powiatowych poprawi dialog 
społeczny w całym regionie. Mamy 
sygnał również od organizacji „So-
lidarności” podległych wojewodzie, 
że jest zainteresowana taką formą 
dialogu, bo sfera budżetowa ma 

wiele problemów do rozwiązania, 
a  najważniejszym z  nich jest brak 
regulacji płacowych od 7-8 lat.

Skupimy się również na problemach 
branżowych. Widzimy jakie proble-
my mają pracownicy oświaty. Trwa 
dialog z  minister edukacji w  spra-
wie wzrostu wynagrodzeń, poprawy 
warunków pracy, zmiany struktury 
szkół. Pomimo, że miejsca pracy nie 
są tracone, jest wiele problemów, któ-
re powinny zostać rozwiązane i  tego 
oczekują pracownicy oświaty.

Kolejną branżą jest lotnicza i dal-
sze zabieganie o zamówienia na śmi-
głowce, a może rozbudowanie naszej 
struktury o  nowo powstałe zakłady 
na strefach w  Jasionce, Tajęcinie, 
Rogoźnicy, Mielcu. Tam trzeba za-
biegać, żeby pracowników organi-
zować. Mamy też problemy w Porcie 
Lotniczym w  relacjach pracodaw-
ca-NSZZ „Solidarność” i  zechcemy 
rozwiązać nieporozumienia. 

Będziemy również kontynuowa-
li nasze dobre relacje z  ZUS i  PIP. 
W  minionej kadencji, przy zmia-
nie wieku emerytalnego, były or-
ganizowane spotkania informa-
cyjne z  udziałem pracowników 
ZUS w  strukturach terenowych 
„Solidarności”. Inspektorzy PIP 
szkolili w  siedzibie „Solidarności” 
związkowców z  zakresu bhp i  sip. 
Będziemy chcieli tę współpracę 
kontynuować. Ale będziemy prowa-
dzić również własne szkolenia, żeby 
uświadomić, że najważniejsze jest 
to, żeby pracownik wychodząc do 
pracy, szczęśliwie z niej powrócił do 
rodziny.

Cała rozmowa na stronie interne-
towej ZR w zakładce „Radio”

Roman Jakim ubiegał się będzie o reelekcję na przewodniczącego ZR 

Zorganizowani 
mają lepiej

w czwartki godz. 12.40 
i w piątki godz. 21.30
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„Solidarność” w Parlamencie Europejskim

Wśród podróżnych do Belgii byli 
również członkowie NSZZ „Solidar-
ność”. W  Brukseli wycieczkowicze 
mieli okazję zobaczyć m.in. Rezyden-

Lekko śmiesznie, bardziej strasznie

Zwodnicza magia ekranu
Niewielu już zapewne pamięta, że w  czasach PRL w  telewizji polskiej „naj-

bardziej wartościowe” filmy prezentowane były w ramach cyklu: „Prawda czasu, 
prawda ekranu”. Pomysłodawcy nadania cyklowi takiej nazwy najwyraźniej nie 
przewidywali, że zostanie ona przez Polaków zinterpretowana jako zakamuflo-
wana informacja, że ekranowa prawda nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. 
Nie zmienia to jednak faktu, że wielu widzów uznawało ekranową prawdę za 
rzeczywistość i święcie w nią wierzyło. I nic w tym dziwnego, bo dobrze warsz-
tatowo zrobione filmy, choćby ukazywały zupełnie zmyślone wydarzenia zawsze 
wywołują u widzów emocje, pozostawiając ślad w ich świadomości. Stąd też, czę-
sto widzi się w  kinach czy przed telewizorami ludzi opłakujących nieszczęścia 
fikcyjnych bohaterów, lub cieszących się z ich sukcesów.

W swojej świetnej książce „Znaczy kapitan” Karol Olgierd Borchardt przytacza 
wydawałoby się niewiarygodne wydarzenie. Pracując przed drugą wojną świato-
wa jako oficer na statku pasażerskim „Polonia” (w czasach Drugiej Rzeczpospo-
litej mieliśmy kilka statków pasażerskich!) natknął się pewnej nocy na snującą 
się po pokładzie smętną parę. Gdy ich mijał, usłyszał skierowane do siebie słowa: 
„Panu to tu dobrze!”. Zdziwiony tym nieco Borchardt zapytał: „A komu tu jest 
źle?” - i w odpowiedzi usłyszał: „Tym na dole, którzy wiosłują”. Zaskoczony tak 
skrajną nieznajomością przez pasażerów funkcjonowania statku oficer usiłował 
im wytłumaczyć, że siłę napędową stanową nie ludzie, tylko potężne motory. Ale 
oni nie dali się przekonać, mówiąc do niego: „My rozumiemy, że panu nie wolno 
o tych sprawach mówić, ale my byliśmy na filmie i widzieliśmy jak wy tych wio-
słujących bijecie i znęcacie się nad nimi”. Oczywiście przytoczone tu wydarzenie 
stanowi zupełnie skrajny przykład. I jasne jest, że nie sposób winić twórców fil-
mów, których akcja rozgrywa się czasach starożytnych, że jacyś widzowie uznają 
pokazywane w nich realia za aktualne.

Tym niemniej, niemal od samego początku istnienia filmu zwodnicza magia 
ekranu pozwalała wszelkiej maści manipulatorom w skuteczny sposób wtłaczać 
w głowy widzów ewidentnie fałszywy obraz rzeczywistości, celem ukierunkowa-
nia ich świadomości w pożądanym dla siebie kierunku. Wystarczy tu wspomnieć 
o masowej produkcji propagandowych fałszywek filmowych w ZSRR, innych kra-
jach komunistycznych, czy w  nazistowskich Niemczech. I  niestety takie mani-
pulowanie umysłami widzów przy pomocy filmów stosowane jest także obecnie, 
choć może w bardziej wyrafinowany sposób niż w dość prymitywnych propagan-
dówkach z czasów Stalina i Hitlera.

Jako przykład wskazać możemy słynny niemiecki serial wojenny „Nasze mat-
ki, nasi ojcowie”, w którym m.in. pokazano Polaków jako fanatycznych antyse-
mitów, stokroć gorszych od Niemców. Wielkie oburzenie polskich kombatantów 
z  czasów drugiej wojny światowej wzbudziło pokazanie w  nim Żołnierzy AK 
jako odrażających, ordynarnych bandziorów, nie przypominających w  niczym 
wojska. Zaś największe oburzenie wywołała scena, jak partyzanci-bandyci z AK 
po zdobyciu niemieckiego pociągu otwierają drzwi wagonów towarowych, a po 
przekonaniu się, że w wagonach wiezieni są więźniowie do obozu koncentracyj-
nego, drzwi te zamykają, bo… cytuję tu słowa jednego z partyzantów: „większość 
z nich to Żydzi…”

Oburzeni kombatanci AK wystosowali przeciwko producentom serialu (UFA 
Fiction i telewizji ZDF) pozew za naruszenie ich dóbr osobistych i szkalowanie 
AK. Proces ciągnie się od kilku miesięcy i trudno przewidzieć kiedy i jak się za-
kończy, bo reprezentujący producentów serialu niemieccy prawnicy stosują różne 
kruczki prawne. Za znamienne uznać można argumenty przytoczone przez wy-
stępującego przed sądem niemieckiego eksperta od holokaustu, że twórcom filmu 
wolno było w imię wolności artystycznej zmienić nieco fakty historyczne, bo jest 
to bez znaczenia skoro jest to film fabularny, a nie dokumentarny.

Czyżby rzeczywiście chodziło o bez znaczenia, drobne fakty historyczne? Czy 
podczas napadu na pociąg Żołnierze AK mogli w ogóle tak się zachować, jak 
pokazano to w serialu „Nasze matki, nasi ojcowie”? Ewidentnie nie! Bo nawet 
pomijając przypisywany im fałszywie przez twórców filmu fanatyczny anty-
semityzm, byłoby to sprzeczne z  logiką. Wystarczy przeanalizować cytowane 
wcześniej słowa jednego z  partyzantów: „większość z  nich to Żydzi…” Czyżby 
Żołnierze AK przypuszczając, że wśród więźniów mogą znajdować się Polacy, 
którzy gotowi byliby zasilić ich szeregi woleli pozostawić ich na pastwę oprawców 
niemieckich, byleby tylko przy okazji nie uwolnić Żydów? A przecież, wypusz-
czenie z wagonów więźniów byłoby dla Żołnierzy AK korzystne, bo stworzyłoby 
Niemcom dodatkowy problem, utrudniając im pościg za partyzantami. Notabe-
ne, w filmie tym po napadzie na pociąg Niemcy w ogóle Żołnierzy AK nie ścigali, 
pozwalając im spokojnie powrócić do leśnej kryjówki. 

Niestety, ten doskonale warsztatowo zrobiony serial wyemitowany był już 
w bardzo wielu krajach świata i  zapewne bardzo niewielu mieszkańców odle-
głych krajów pokusiło się o dokonanie choćby powyższej prostej analizy. Widocz-
nym skutkiem oglądania tego, jak i wielu innych podobnie zakłamanych filmów, 
w tym niestety kilku polskich (m.in. „Pokłosia”, „Idy”) w świecie coraz mocniej 
ugruntowuje się opinia o  Polakach jako sprawcach holocaustu. Jak można się 
temu przeciwstawić? Tylko poprzez wyprodukowanie równie sugestywnych, a za-
razem jeszcze sprawniej warsztatowo zrobionych filmów pokazujących prawdzi-
wy obraz wojennej rzeczywistości w okupowanej przez Niemców Polsce!

Jerzy Klus

Na zaproszenie europosła Stanisława Ożoga z PiS wycieczka z Podkarpacia zwiedziła Parlament Europejski i Brukselę

cję Królewską, Pagodę i Wieżę Japoń-
ską, Atomium, Rynek,  Katedrę i  ko-
ściół św. Mikołaja. Przeszli również 
przez  ekskluzywną Galerię Św. Huber-

ta. A w Gandawie, mieście uważanym 
za prawdziwą perłę sztuki średniowie-
cza i renesansu, odbyli krótki rejs sta-
teczkiem wzdłuż szlaku historycznego.

Dziękujemy za pouczającą wyciecz-
kę i  życzymy Panu owocnej pracy 
w  strukturach europejskich na rzecz 
Polski i naszego Regionu
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Wojciech Buczak jest kandydatem PiS na Prezydenta Rzeszowa. Gratulujemy 
i cieszymy się, że były przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ 
„Solidarność” chce podjąć się kolejnego wyzwania.

Wojtku, możesz liczyć na nasze wsparcie!

Wojciech Buczak zostanie 
Prezydentem Rzeszowa !

14 maja 2018 r. w  sali Wojewódz-
kiego Domu Kultury w  Rzeszowie 
odbyła się pierwsza z  16 zaplanowa-
nych w  bieżącym roku regionalnych 
konferencji Głównego Inspektora 
Pracy, poświęconych zbliżającym się 
obchodom 100-lecia powstania Pań-
stwowej Inspekcji Pracy.

W  konferencji, zorganizowanej 
przy współpracy z  Wojewodą Pod-
karpackim oraz Marszałkiem Woje-
wództwa, udział wzięli przedstawicie-
le administracji rządowej i samorządu 
terytorialnego.

Konferencję otworzył Główny In-
spektor Pracy p. Wiesław Łyszczek, 
który zwrócił uwagę m.in. na przypa-
dającą w  tym roku 100 rocznicę od-
zyskania niepodległości przez Polskę 
i  zbliżającą się 100 rocznicę powoła-
nia polskiej inspekcji pracy. Przedsta-
wił historię działalności Państwowej 
Inspekcji Pracy oraz jej rolę w syste-
mie ochrony pracy.

Ewa Leniart Wojewoda Podkarpac-
ki przybliżyła rolę urzędu w zakresie 
polityki rynku pracy w świetle aktual-
nych rozwiązań prawnych i perspek-
tyw współdziałania z PIP, zaś Włady-
sław Ortyl Marszałek Województwa 
Podkarpackiego mówił o współpracy 
samorządu województwa z PIP na tle 
problemów lokalnego rynku pracy. 
Natomiast Barbara Kiełt Okręgowy 
Inspektor Pracy w  Rzeszowie przed-
stawiła działalność kontrolną i  pre-
wencyjną PIP w  województwie pod-
karpackim.

O  swoich doświadczeniach we 
współpracy z  PIP kolejno mówili 
zaproszeni na konferencję goście, 
a wśród nich również Roman Jakim, 
przewodniczący Zarządu Regionu 
Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, 
który skierował do kierownictwa 
i  pracowników list gratulacyjny 
z  okazji jubileuszu Państwowej In-
spekcji Pracy:

„W  związku z  przypadającym 
w  100-lecie niepodległości Państwa 
Polskiego jubileuszem Państwowej 
Inspekcji Pracy, proszę przyjąć słowa 
najwyższego szacunku i  uznania dla 
dorobku kierownictwa oraz pracow-
ników Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Rzeszowie.

Z  okazji obchodów rocznicy po-
wołania w  1919 roku Inspekcji Pracy 
w  Rzeczypospolitej przekazuję po-
dziękowania wszystkim, którzy co-
dziennie podejmują wysiłki na rzecz 
zapewnienia pracownikom godziwych 
i bezpiecznych warunków pracy. Dzię-

kuję również za działania edukacyjne 
na rzecz kształtowania świadomości 
osób pracujących oraz za skuteczne in-
terwencje, które przeciwdziałają nie-
uczciwym praktykom.

Dzieje państwowych organów in-
spekcji pracy są nierozłącznie splecione 
z historią zmagań Polaków o odzyska-
nie wolności. Została ona powołana 
przez Naczelnika Państwa Józefa Pił-
sudskiego już w pierwszych tygodniach 
odrodzonej i  rozwijała działalność aż 
do wybuchu II wojny światowej, po 
zakończeniu, której była stopniowo 
odbudowywana.

Dynamicznie zmieniająca się rze-
czywistość gospodarcza stawia nowe 
wyzwania zarówno przed ustawo-
dawcą, jak i  przed instytucjami, któ-
rych zadaniem jest ochrona prawa. 
Niezmienna i  stała pozostaje jednak 
Państwa misja – ochrona świata pra-
cy i  praw pracowniczych. Warto pa-
miętać, że wartości te legły u podstaw 
powstania NSZZ „Solidarność”. Za-
pewnienie pracownikom warunków 
bezpiecznego rozwoju zawodowego, 
zapobieganie łamaniu zasad równego 
traktowania, dbałość o  szacunek dla 
godności, prywatności i  prawa rodzi-
ny – te potrzeby wyznaczają zadania 
stojące obecnie przed Państwową In-
spekcją Pracy.

Korzystając z okazji chciałbym jesz-
cze raz podkreślić jak cenna dla Regio-
nu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” 
jest współpraca z Okręgowym Inspek-
toratem Pracy w  Rzeszowie. Każda 
inicjatywa na rzecz kształtowania 
świadomości osób pracujących trakto-
wana jest przez związek priorytetowo, 
a wspólnie podejmowane działania są 
bardzo dobrze odbierane i oczekiwane 
przez pracowników, m.in.: seminaria 
dla społecznych inspektorów pracy, czy 
fora SIP w PW Rzeszów, które nie tyl-
ko pozwalają zwrócić uwagę na wystę-
pujące zaniechania, ale uczą dobrych 
praktyk w dbałości o bezpieczną pracę.

Wyrażam wdzięczność inspekto-
rom Okręgowego Inspektoratu Pracy 
za poświęcany czas, zaangażowanie 
i rzeczowe przybliżanie związkowcom 
tematyki z  zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

Dziękując raz jeszcze wyrażam na-
dzieję na dalszą współpracę w działa-
niach na rzecz respektowania przepi-
sów prawa pracy.

Życzę Państwu poczucia satysfak-
cji z  pomocy niesionej społeczeństwu 
i  wielu osiągnięć w  tej jakże ważnej 
misji.”

Od wieku na rzecz ochrony pracy
Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie

 Niepodległości Państwa Polskiego

Fot. mł. bryg. M.Betleja, KW PSP Rzeszów

17 maja w Rzeszowie odbyły się Wo-
jewódzkie Obchody Dnia Strażaka, 
które wpisane zostały w obchody Jubi-
leuszu 100. rocznicy odzyskania przez 
Rzeczpospolitą niepodległości.

Wydarzenie rozpoczęła msza św. 
w  rzeszowskim Kościele Farnym pod 
przewodnictwem bpa Jana Wątroby. 
Główne uroczystości odbyły się w Jed-
nostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 
Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie,  
podczas których wyróżniono  55 pod-
karpackich strażaków odznaczeniami 
i  awansami na wyższe stopnie służ-
bowe oraz przekazano i  poświęcono  
26 samochodów ratowniczo-gaśni-
czych. W uroczystościach udział wziął 
m.in. Roman Jakim, przewodniczący 
ZR i prezes OSP Rzeszów-Zalesie.

Fot. K. Gajda-Bator (IPN Rzeszów)

17 maja w Rzeszowie uczczono 74. 
rocznicę akcji „Burza” oraz przepro-
wadzoną w jej ramach operację Armii 

Krajowej „Ostra Brama” na Wileńsz-
czyźnie w  lipcu 1944 r. Uroczystości 
rozpoczęła msza św. pod przewodnic-
twem bp. Kazimierza Górnego w ko-
ściele farnym, w  intencji Ojczyzny 
i  ofiar Akcji „Burza”. Po mszy w  ko-
ściele odbyła się patriotyczna prezen-
tacja słowno-muzyczna w wykonaniu 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 31 
im. Kazimierza Pułaskiego w Rzeszo-
wie. W  uroczystościach wział wzięła 
m.in. Bogumiła Stec-Świderska, za-
stępca przewodniczącego ZR.
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Uroczystość wręczenia Krzyży  Wolności i Solidarności 

20 kwietnia 2018 w  Rzeszowie od-
była się uroczystość wręczenia od-
znaczeń Krzyż Wolności i Solidarno-
ści zasłużonym działaczom opozycji 
antykomunistycznej z  lat 1956–1989.  
W  imieniu prezydenta Andrzeja 
Dudy odznaczenia wręczył wicepre-
zes Instytutu Pamięci Narodowej Jan 
Baster. 

Odznaczenia odebrali: Maciej Kę-

dzior, Andrzej Kuźniar, Janusz Majka, 
Krystyna Olszewska, Tadeusz Pamuła, 
Maria Podolec, Bogusław Szylar, Sta-
nisław Wąsowicz.

Pośmiertnie Krzyż przyznano: Sta-
nisławowi Kubasowi, Andrzejowi Ma-
zurkiewiczowi oraz abp. Ignacemu To-
karczukowi (1918-2012), uzasadniając 
- „Popierał inicjatywy obywatelskie 
domagające się respektowania praw 

człowieka, wspierał opozycję demo-
kratyczną. Po 13.12.1981 r. zaangażo-
wany w pomoc dla „S”, wspierał kapła-
nów represjonowanych przez władze. 
Na Wielkanoc 1982 r. odwiedził in-
ternowanych  w więzieniu w Nowym 
Łupkowie. Udzielał wsparcia KIK 
i  inicjatywom katolickim związanym 
z  organizacją niezależnej kultury 
i  oświaty. Wspierał działalność wy-

dawniczą poza cenzurą oraz działal-
ność Duszpasterstw Rolników i Ludzi 
Pracy. Przeciwko biskupowi prowa-
dzono organizowane przez SB akcje 
mające na celu jego dyskredytację”.

Na uroczystości nie mogło za-
braknąć NSZZ „Solidarność”, którą 
reprezentowali m.in. Roman Jakim, 
przewodniczący Zarządu Regionu 
Rzeszowskiego oraz członkowie Sto-
warzyszenia Osób Represjonowanych 
w Stanie Wojennym  z prezesem Mie-
czysławem Liberem na czele oraz Wo-
jewódzkiej Rady Konsultacyjnej do 
Spraw Działaczy Opozycji Antykomu-
nistycznej i  Osób Represjonowanych 
z Powodów Politycznych z Marianem 
Krztoniem.

Krzyż Wolności i  Solidarności zo-
stał ustanowiony przez parlament 
Rzeczypospolitej Polskiej 5 sierpnia 
2010 r., równocześnie z  aktem resty-
tucji Krzyża Niepodległości, do któ-
rego chlubnych tradycji nawiązuje. 
Krzyż nadawany jest przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek 
Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, 
działaczom opozycji wobec dyktatu-
ry komunistycznej, za działalność na 
rzecz odzyskania przez Polskę niepod-
ległości i  suwerenności lub respekto-
wanie praw człowieka w PRL.

Fot. Igor Witowicz (IPN Rzeszów)

Stanisław Alot nowym przewodniczącym
Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów

25 kwietnia 2018 roku w świetlicy 
Zarządu Regionu odbyło się Wal-
ne Zebranie Delegatów Regionalnej 
Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ 
„Solidarność” Regionu Rzeszow-
skiego, w trakcie którego przeprowa-
dzono wybory władz Sekcji na nową 
kadencję.

Ponieważ dotychczasowy przewod-
niczący Rady RSEiR, Jerzy Barciński, 
postanowił nie ubiegać się o  wybór 
na kolejną kadencję, należało doko-
nać wyboru nowego przewodniczą-
cego. Zgłoszono dwóch kandydatów, 
Stanisława Alota i  Antoniego Szczy-
głę. W wyborach zwyciężył Stanisław 
Alot, na którego oddano 19 głosów, 
a  na Antoniego Szczygłę 13. Podję-
to uchwałę, że nowo wybrana Rada 
RSEiR (podobnie jak dotychczasowa) 
składać się będzie z przewodniczącego 
(Alota) i  przewodniczący wszystkich 
kół i  organizacji terenowych tworzą-
cych RSEiR.

Wybrano także pięcioosobową Ko-
misję Rewizyjną (do której weszli: Sta-
nisław Łuszczki, Mieczysław Maczuga, 
Edward Sierżęga, Mieczysław Strzępek 
i  Marian Szpara) oraz trzech delega-
tów na Kongres Krajowy Emerytów 

i  Rencistów NSZZ „Solidarność” (są 
nimi: Stanisław Alot, Antoni Dutkie-
wicz i Jacek Oronowicz).

W  WZD RSEiR uczestniczyli, jako 
goście: Wojciech Buczak (Poseł PiS, 
a wcześniej długoletni przewodniczą-
cy Zarząd Regionu), Roman Jakim 
(aktualny przewodniczący Zarządu 
Regionu), Andrzej Filipczyk (członek 
Prezydium ZR) i Marian Irzyk (Hono-
rowy Przewodniczący RSEiR, a wcze-
śniej jej długoletni przewodniczący).

je-kl

W  ramach obchodów 100-lecia 
Niepodległości Marian Irzyk, po-
siadacz tytułu „Świadek Historii”, 
nadanego przez Instytut Pamięci 
Narodowej, spotykał się w  kwietniu 

z młodzieżą szkolną z gminy Wiśnio-
wa i  prezentował młodym historię 
powstania „Solidarności”, stanu wo-
jennego i drogi do odzyskania suwe-
renności Polski.

Żywe lekcje historii
ze świadkiem historii

Spotkanie w jednej ze szkół podstawowych w Wiśniowej. Młodzież  
z wielkim zainteresowaniem oglądała pamiątki z prywatnego archiwum 

M. Irzyka. Nietypowa lekcja historii wzbudziła ciekawość młodych

Stanisław Alot, fot. TVP Rzeszów
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Małgorzacie GĄGOROWSKIEJ
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Męża

 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” Organizacji 
Międzyzakładowej Oświaty i Wychowania w Strzyżowie
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26-27 kwietnia 2018 roku straż przy grobie bł ks Jerzego Popiełuszki na 
Żoliborzu pełniło 6 przedstawicieli „Solidarności” PKS w Rzeszowie: Włady-
sław Kłoda, Ryszard Kusz, Dorota Wołowiec, Zofia Soboń, Stanisław Soboń, 
Zbigniew Opoń.

Straż przy grobie patrona 
„Solidarności”

17-18 maja 2018 r. straż przy grobie bł. ks. Jerzego pełnili przedstawiciele 
Oddziału Regionu Rzeszowskiego – członkowie NSZZ Solidarność Organika – 
Sarzyna w Nowej Sarzynie. Byli to pracownicy „NS Automatyka” oraz emeryci 
– członkowie NSZZ Solidarność w Nowej Sarzynie w składzie: (stoją od lewej) 
Krystyna Paluch, Franciszek Strojek, Stanisław Tudryn, Julian Strojek, Stanisław 
Krauz, Tomasz Tudryn, oraz pan Józef Szczepaniak, warszawski weteran straży 
przy grobie ks. Jerzego.

Śmierć Pyjasa

7 maja 1977 r. w tajemniczych oko-
licznościach zmarł Stanisław Pyjas, 
student filologii polskiej i  filozofii na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, działacz 
opozycyjny, współpracownik Komi-
tetu Obrony Robotników. Ciało zo-
stało znalezione rankiem 7 maja 1977 
r. w bramie kamienicy przy ul. Szew-
skiej 7 w Krakowie. Według środowisk 
opozycyjnych śmierć studenta była 
skutkiem pobicia, dokonanego przez 
funkcjonariuszy Służby Bezpieczeń-
stwa. Władze twierdziły, iż spadł ze 
schodów.

Pogrzeb Pyjasa odbył się 10 maja 
1977 r. w Gilowicach. Jego śmierć na 
kilka dni przed juwenaliami wstrzą-
snęła środowiskiem akademickim 
Krakowa i  Polski. Doszło do maso-
wych demonstracji studenckich, wzy-
wano do bojkotu juwenaliów, a  15 
maja 1977 r. powołano Studencki Ko-
mitet Solidarności, który stał się wów-
czas główną inicjatywą opozycyjną 
Krakowa.

Wciąż nie wyjaśniono dokładnie, 
jak zginął Stanisław Pyjas. Postano-
wieniem prezydenta RP Lecha Ka-
czyńskiego z dnia 21 września 2006 r. 
za wybitne zasługi dla niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej, za dzia-
łalność na rzecz przemian demokra-
tycznych w  kraju został pośmiertnie 
odznaczony Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski.

Śmierć Przemyka

14 maja 1983 w  szpitalu zmarł 
19-letni maturzysta Grzegorz Prze-
myk, pobity dwa dni wcześniej przez 
funkcjonariuszy MO w  komisariacie 

Sprawiedliwość po polsku

Zabili i nie ponieśli kary
przy ul. Jezuickiej na Starym Mieście 
w Warszawie.

12 maja 1983 Grzegorz Przemyk 
wraz z  kolegami świętował maturę. 
Z Placu Zamkowego, gdzie został za-
trzymany przez milicję został odwie-
ziony na komisariat MO. Tam bru-
talnie go bito. Wezwana przez milicję 
karetka odwiozła go do Pogotowia 
Ratunkowego, gdzie nie stwierdzono 
większych urazów. 

Dzięki matce Przemyk został za-
brany do szpitala. Stwierdzono cięż-
kie urazy jamy brzusznej. Mimo 
przeprowadzonej operacji Grzegorz 
zmarł. Pogrzeb na Powązkach zgro-
madził tysiące ludzi. Był pierwszą, od 
czasu wprowadzenia stanu wojenne-
go, tak wielką manifestacja przeciw-
ko władzy komunistycznej i  brutal-
ności milicji.

Śledztwo przeciwko winnym śmier-
ci Grzegorza Przemyka od począt-
ku prowadzono tak, by nie wykazać 
jakiejkolwiek winy funkcjonariuszy 
MO. Obciążano nią sanitariuszy i  le-
karzy z  pogotowia. Proces, który za-
kończył się w lipcu 1984 roku był wy-
reżyserowany. Sprawa śmiertelnego 
pobicia Grzegorza Przemyka wróciła 
do sądów po 1989 roku. Jedynym ska-
zanym był oficer dyżurny komisariatu 
– do tej pory unika kary z  powodów 
zdrowotnych. Zarzuty usłyszeli rów-
nież zomowiec i funkcjonariusz z Ko-
mendy Głównej MO, ale decyzjami 
sądów wyższych instancji zostali unie-
winnieni. 

W  lipcu 2010 roku Sąd Najwyższy 
uznał za przedawnione śmiertelne po-
bicie Przemyka. I podkreślił, że sprawa 
śmiertelnego pobicia Grzegorza Prze-
myka jest porażką polskiego wymiaru 
sprawiedliwości.

Pogrzeb Grzegorza Przemyka zgromadził tysiące ludzi
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WIDOWISKOWA I SMACZNA PREZENTACJA PODKARPACIA W BRUKSELI 

Model śmigłowca BLACK HAWK efektownie wygląda-
jący,  spersonalizowany motocykl oraz mnóstwo 
dobrego jedzenia - czyli Podkarpackie w pigułce. Tak 
wyglądała promocja naszego województwa w Stałym 
Przedstawicielstwie Polski przy Unii Europejskiej. Nasz 
region skorzystał z zaproszenia Andrzeja Sadosia, który 
reprezentuje Polskę przy UE.

Stałe Przedstawicielstwo RP w Brukseli, a dokładnie 
Window Polska to strategiczne miejsce dla polskiej 
dyplomacji, polityki i gospodarki, gdzie odbywają się 
kluczowe przedsięwzięcia z udziałem najważniejszych osób 
naszego państwa. Województwo Podkarpackie jako pierwszy 
region w Polsce otrzymało możliwość zaprezentowania 
swojego potencjału gospodarczego i turystycznego w tym 
miejscu. Wśród odwiedzających siedzibę Przedstawicielstwa 
nie zabrakło ambasadorów, przedsiębiorców, reprezentantów 
klastrów i organizacji biznesowych oraz dziennikarzy. Goście 
z trudem pomieścili się w polskich, gościnnych progach 
w Brukseli. 

Do zgromadzonych zwrócił się marszałek Władysław 
Ortyl. W swoim wystąpieniu mówił o dynamicznym rozwoju 
województwa. 

- Podkarpackie to jeden z najszybciej rozwijających 
się regionów w kraju, który w pełni wykorzystuje środki 
z  UE, aby budować i transformować gospodarkę w oparciu 
o najnowocześniejsze technologie. Dziś chcemy pokazać 
Podkarpacie w pigułce, tu w Brukseli. Jedocześnie zapraszamy 
do nas, bo mieszkańcy Podkarpacia słyną z gościnności – 
zachęcał Marszałek.

Adam Sadoś - stały przedstawiciel RP przy Unii Europej-
skiej, nawiązał do dynamiki oraz innowacyjności prezento-
wanego regionu. 

–Goszcząc Województwo Podkarpackie w naszym przed-
stawicielstwie, możemy oglądać interesujące ekspozycje 
oparte na inteligentnych specjalizacjach. To bardzo ciekawy 
i  innowacyjny region, szczególnie w odniesieniu do kontekstu 
pozyskiwania środków europejskich – powiedział A. Sadoś.

Osią tematyczną prezentacji były inteligentne specjalizacje, 
które Podkarpackie umieściło w Regionalnej Strategii 
Innowacji. Przypomnijmy, że są to: Lotnictwo i Kosmo-
nautyka, Motoryzacja, Informatyka i Telekomunikacja 
oraz Jakość Życia. Poszczególne specjalizacje prezentowali 
przedstawiciele podkarpackich � rm. Na ekspozycji nie 
zabrakło więc modelu śmigłowca BLACK HAWK, był też 
efektownie wyglądający spersonalizowany motocykl Harley-
Davidson, swoje stoisko miały � rmy G2A i Linetech. 
Atrakcyjne wizualnie stoisko zaprezentował również 
Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej Urzędu 
Marszałkowskiego. Nie zabrakło informacji turystycznych 
i  dotyczących regionalnej kuchni. Lunch odbywał się pod 
hasłem Podkarpackie Smaki, a symboliczny toast Andrzej 
Sadoś  i marszałek Władysław Ortyl wznieśli podkarpackim 
winem. 

Wydarzenie współ� nansowane było ze środków Unii Euro-
pejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.

Tomasz Leyko/Rzecznik prasowy UMPW
fot. Bartosz Czarnecki


