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Niech żyje Polska! Niech żyje Solidarność!

Naszą uroczystość uświetnił, założony w 1972 roku, Chór Męski  „Echo” z Wiśniowej. Działa przy Ośrodku Kultury w Wi-
śniowej, a obecnym dyrygentem jest Jan Augustyn. Chór występuje na wielu imprezach środowiskowych o zasięgu gmin-
nym, powiatowym, wojewódzkim oraz międzynarodowym. Cieszy się ogromnym uznaniem lokalnej społeczności, a jego 
działalność jest wysoko oceniana na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego swojej małej „Ojczyzny". Bardzo dziękujemy 
za współudział w upamiętnieniu rocznicy NSZZ „Solidarność”.

Z okazji 38. rocznicy powstania NSZZ Solidarność składam serdeczne po-
dziękowania i wyrazy uznania dla członków naszego Związku. Życzę, by ten 
jubileusz był dla Nas powodem do dumy z Polski wolnej i demokratycznej.

Niepodległa Ojczyzna to zasługa 10 milionów członków Solidarności, 
którzy odważnie wystąpili przeciwko komunistycznej dyktaturze w  imię 
niezbywalnej godności i wolności każdego Polaka. Ideały Sierpnia 1980 są 
wciąż aktualne, a 21 postulatów niech będą dla Nas i kolejnych pokoleń 
Członków NSZZ Solidarność drogowskazem w codziennym działaniu na 
rzecz poprawy losu ludzi pracy.

W 100 lecie Niepodległości życzę Wszystkim, by duma z Wolnej Polski 
była ciągłym marzeniem o Polsce Solidarnej ze słabszymi, wykluczonymi, 
potrzebującymi pomocy.

W imieniu Członków Zarządu Regionu
Rzeszowskiego NSZZ Solidarność

Roman Jakim, przewodniczący ZR

- Cieszę się, że mogę kierować Związ-
kiem w czasach, w których możemy reali-
zować nasze postulaty, nie poprzez pro-
testy i wychodzenie na ulicę, ale poprzez 
uczciwy dialog społeczny! Bądźmy razem! 
Pilnujmy tych wartości! Pilnujmy tego by 
w naszej Ojczyźnie działo się jeszcze lepiej 
– mówił podczas obchodów 38 rocznicy 
powstania Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność”, Ro-
man Jakim, przewodniczący Zarządu Re-
gionu Rzeszowskiego „S”.

Uroczystości rocznicowe rozpoczęła 
msza św. w  intencji Ojczyzny i  „Solidar-
ności”, którą celebrował w  rzeszowskim 
kościele farnym biskup rzeszowski Jan Wą-
troba. W homilii, ks. prałat Stanisław Sło-
wik, dyrektor rzeszowskiego Caritas, przy-
pomniał strajki robotnicze sprzed 38 lat, 
które doprowadziły do powstania NSZZ 
„S” oraz atmosferę tamtych dni. – Nie 
sposób zrozumieć naszego Narodu i  tego, 
co się wówczas w  Polsce działo bez Chry-
stusa (...) Pielgrzymka Jana Pawła II do 
Ojczyzny z  1979 roku sprawiła, że Polska, 
po latach komunizmu, stała się zupełnie 
innym krajem. Ludzie przestali się bać. Py-
tali o sens ludzkiej pracy, o jej istotę. Słowo 
SOLIDARNOŚĆ znalazło się obok innych 
wielkich słów, takich jak WOLNOŚĆ czy 
GODNOŚĆ, nadając nowy kształt naszym 
sercom. Dziś żyjemy w innej rzeczywistości 
i mamy inne problemy – kontynuował ks. 
Słowik. – Czasy, które nadchodzą wyma-
gają od nas pracy i poświęcenia. Niech sło-
wa Solidarność i  Ojczyzna znajdą miejsce 
w sercu każdego Polaka!

Po mszy św., uczestnicy wraz z pocztami 
sztandarowymi „S”, przeszli na dziedziniec 
kościoła pod krzyż misyjny. Rozpoczęło 
ja odśpiewanie przez Chór Męski „Echo” 
z Wiśniowej odśpierwał hymn Solidarno-
ści. Następnie do zebranych zwrócił się bp 
Jan Wątroba: – Wielu z Was, podobnie jak 
ks. Słowik, który wygłaszał dziś kazanie, do-
brze pamięta tamten czas. Za czyny z tam-

tych lat chciałbym wszystkim uczestnikom 
tamtych wydarzeń bardzo serdecznie po-
dziękować. Za to, że podtrzymujecie o nich 
pamięć, że jesteście tej pamięci kustoszami. 
Za to, że przypominacie etos Solidarności 
i ciągle aktualny jej program, wciąż nie do 
końca zrealizowany! Bo ciągle trzeba nam 
walczyć o sprawiedliwość społeczną, a nade 
wszystko przypominać o jej źródle. O Chry-
stusie, bez którego nie zrozumiemy nic, ani 
z  tamtych wydarzeń, ani z  całej historii 
naszej Ojczyzny. Bo bez Niego nie jesteśmy 
w stanie zrozumieć nawet siebie samych.

Następnie bp Wątroba poprowadził mo-
dlitwę Anioł Pański w intencji Ojczyzny, za 
tych, którzy zapłacili najwyższą cenę wal-
cząc o  niepodległość oraz za wszystkich, 
którzy obecnie niosą na swoich barkach cię-
żar odpowiedzialności za nasze dziś i jutro.

Przewodniczący Regionu Rzeszow-
skiego „S” Roman Jakim powiedział: – 
Świętując setną rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości, pamiętajmy że w  jej 
o d z y s k a n i e 
wkład wniósł 
także Związek 
„S”. A  zatem, 
wpisujemy się 
w  to, że mamy 
dziś wolną 
i  niepodle-
głą Ojczyznę. 
P a m i ę t a j ą c 
o  wszystkich 
Ojcach niepod-
ległości, pa-
miętamy także 
o naszych kole-
gach, ludziach 
„S”, którzy 
o d c z u w a j ą c 
potrzebę spra-
w i e d l i w o ś c i 
podjęli dzieło 
usunięcia zła, 
jakim był ko-
munizm. Od 

38 lat „S” walczy nie tylko o lepsze warunki 
pracy i płacy dla pracowników, ale również 
o  sprawiedliwą i  bardziej uczciwą Polskę. 
Jak wiele czasu trzeba było, by zrealizować 
niektóre spośród 21 postulatów z  Sierpnia 
1980 roku. Jak wiele czasu trzeba było by 
przedstawiciele najwyższych władz naszej 
Ojczyzny wraz ze związkowcami, któ-
rzy walczyli o  niepodległość, uczestniczyli 
wspólnie w  uroczystościach rocznicowych. 
Ale walka o  niepodległość, o  dobrą Polskę 
nadal trwa – podkreślił przewodniczący 
Jakim. – Dopiero teraz, po 38 latach, zre-
alizowany został postulat dotyczący pozba-
wienia funkcjonariuszy SB nienależnych im 
przywilejów. Nie jest łatwo! Rozumiemy, że 
rząd musi realizować swoje zadania, ale 
my musimy realizować swoje! Najważniej-
sze jest jednak to, że rozmawiamy ze sobą. 
Odrodzony przed niespełna trzema laty 
dialog społeczny daje nam gwarancję, że ci, 
którym na sercu leży dobro Ojczyzny, s�-

nalizują w końcu porozumienie. Cieszę się, 
że mogę kierować Związkiem w  czasach, 
w których możemy realizować nasze postu-
laty, nie poprzez protesty i wychodzenie na 
ulicę, ale poprzez uczciwy dialog społeczny! 
Bądźmy razem! Pilnujmy tych wartości! Pil-
nujmy tego, by w naszej Ojczyźnie działo się 
jeszcze lepiej! Swoje wystąpienie zakończył 
słowami: Niech Żyje Polska! Niech Żyje So-
lidarność!

Po wystąpieniu przewodniczącego, 
związkowcy „S” oraz przedstawiciele 
władz i  różnych organizacji złożyli pod 
krzyżem misyjnym kwiaty i zapalili znicze. 
Chór „Echo” zaprezentował wiązankę pie-
śni patriotycznych, a  później, uczestnicy 
uroczystości odśpiewali wspólnie Hymn 
Narodowy.

Uroczystość zakończył poprowadzo-
ny przez bpa Wątrobę „Apel Jasnogórski”  
i błogosławieństwo.

je-kl

Związkowcy, przedstawiciele władz i organizacji złożyli pod krzyżem kwiaty i zapalili znicze
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GORĄCA DYSKUSJA

7 sierpnia 2018 r.  Członkowie Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
spotkali się z  premierem Mateuszem 
Morawieckim. Rozmowa dotyczyła 
realizacji trzech głównych postulatów: 
podwyżek w państwowej sferze budże-
towej, wzrostu płacy minimalnej oraz 
odmrożenia kwoty bazowej naliczania 
funduszu socjalnego. Premier zobo-
wiązał się, że w  trybie pilnym zapro-
ponuje sposób, terminy i  zakres ich 
realizacji. Oto co powiedział w trakcie 
blisko pięciogodzinnej, gorącej dysku-
sji dotyczącej postulatów zgłaszanych 
przez branże i regiony Solidarności:

- Patrząc na naszą gospodarkę 
i sprawność �nansów naszego państwa, 
bardzo zależy mi na tym, by wykonać 
to, do czego rząd Prawa i  Sprawiedli-
wości się zobowiązań, czyli do budowy 
silnego, sprawnego, solidarnego, spra-
wiedliwego i spójnego państwa. Przyja-
znego dla ludzi, obywateli, pracodaw-
ców, a  w  szczególności pracowników 
reprezentowanych m.in przez związki 
zawodowe.

Głęboko wierzę w to, że najsilniejsze 
gospodarki świata to takie gospodarki, 
które oparte są o konsensus. O dialog. 
Gospodarka to z  jednej strony konku-
rowanie poszczególnych podmiotów 
między sobą, ale z drugiej strony współ-
praca różnych podmiotów. Chcemy wy-
pracowywać konsensus w  odniesieniu 
do wielu wątków, wielu spraw. I  tak 
jak pomiędzy związkami zawodowy-
mi, pomiędzy partiami, przedsiębior-
cami jest naturalna konkurencja, tak 
my uczymy się współpracować ze sobą. 
Przedsiębiorcy zrzeszają się w  związki 
branżowe. I w ramach komisji czy dia-
logu społecznego budujemy kompromis 
i konsensus, w którym ścierają się różne 
racje i w oparciu o który wypracowuje-
my najlepszy model dla Polski. Głęboko 
wierzę, że to co my usiłujemy wypraco-
wać jest jak najlepsze dla Polski: w za-
kresie plac minimalnych, wynagrodzeń, 
również w  sferze budżetowej, ale rów-
nież w  wielu innych obszarach. Stara-
my się, by pracodawcy cały czas byli jak 
najbardziej konkurencyjni, a z drugiej 
strony by pracownik był szanowany po-
przez naszą politykę płacy minimalnej, 
stawki godzinowej, wolnych niedziel.

Pokazujemy, że to co mówimy to ro-
bimy. Że w ślad za naszymi słowami idą 
czyny. Powiedzieliśmy: 500+, i poprzez 
uszczelnienie systemu podatkowego 
nasza polityka społeczna służy społe-
czeństwu. Powiedzieliśmy: minimalne 
stawki godzinowe, i  mamy minimalne 
stawki godzinowe i jestem przekonany, 
że ustalimy w  najbliższych paru tygo-
dniach minimalne wynagrodzenie. Po-
wiedzieliśmy, że będą wolne niedziele 
i są wolne niedziele, mimo że różni eko-
nomiści, lobbyści wieszczyli tutaj klę-

Oczekujemy konkretnych i formalnych propozycji rządu
skę. Częścią planu na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju jest także budowa 
pracowniczych planów kapitałowych, 
czyli całego zasobu kapitałowego u pra-
cowników, ale również planów własno-
ści kapitałowej. Wchodząc w  kolejne 
lata polityki gospodarczej dostrzega-
my, że siła kapitału i siła pracowników 
w  dłuższej perspektywie może zostać 
bardzo mocno naruszona na korzyść 
kapitału. Ale znowu: my jako rada mi-
nistrów, obóz polityczny PiS wierzymy 
w konsensus społeczny, sprawiedliwość 
społeczną. Tak jak powiedział kiedyś 
Lech Kaczyński: Państwo Polskie musi 
być organizatorem sprawiedliwości spo-
łecznej. I ja w to głęboko wierzę.

 To nasze motto do działania w ko-
lejnych latach. Chcemy budować kom-
promis z  jednej strony ze związkami 
zawodowymi, z  drugiej strony z  pra-
codawcami. Jesteśmy jak to się mówi 
„interesariuszami” w  społeczeństwie. 
Musimy służyć całemu społeczeństwu, 
by Polska była jak najsilniejsza, jak 
najsprawniejsza, jak najbardziej soli-
darna. 

To co mogę obiecać wszystkim pra-
cownikom: będziemy się starali w mia-
rę naszych możliwości tak kierować 
machiną państwową, by utrzymać 
zrównoważony model wzrostu, zrów-
noważony także terytorialnie, o  czym 
także mówiliśmy. W  niektórych regio-
nach naszego kraju wzrost gospodar-
czy nie jest tak wysoki, jak byśmy sobie 
tego życzyli. To nasze zobowiązanie, 
by siła Polski oparta na wielu �larach, 
w szczególności na możliwie jak najbar-
dziej szczęśliwych pracownikach, by to 
było koło napędowe polskiej gospodar-
ki i wierzę, że w trudnych rozmowach 
przybliżamy się do tego wielkiego celu, 
jakim jest silna i sprawiedliwa Polska.

ODPOWIEDŹ RZĄDU

29 sierpnia 2018 r. odbyło się posie-
dzenie Komisji Krajowej NSZZ Soli-
darność. Jego gościem była Elżbieta 
Rafalska, minister pracy i  polityki 
społecznej, która zaprezentowała od-
powiedź strony rządowej na postulaty 
przedstawione przez związek na spo-
tkaniu z premierem Morawieckim. 

Propozycje rządu to odmrożenie 
kwoty bazowej w  wynagrodzeniach 
w sferze budżetowej oraz kwoty bazo-
wej funduszu socjalnego. Szefowa re-
sortu potwierdziła również propozycję 
podwyższenia w  przyszłym roku wy-
sokości minimalnego wynagrodzenia 
do 2220 zł. To propozycja skierowana 
do partnerów społecznych i  pracow-
ników sfery budżetowej, której pensje 
były mrożone przez wiele lat, powodu-
jąc sytuację pogłębionych dyspropor-
cji w wynagrodzeniach.

Wysokość minimalnego wynagro-
dzenia jest wciąż w konsultacjach, ale 

proponowana przez rząd stawka go-
dzinowa to 14,50 zł. W tej kwestii rząd 
otwarty jest na propozycje związkowe. 

Zakładowy fundusz świadczeń 
pracowniczych był mrożony przez 
poprzednie lata. W  2015 r. wzrosty 
w  sferze budżetowej były niższe niż 
w  gospodarce, w  2016 r. ten trend 
zaczął się zmieniać i  wynagrodzenia 
wzrastały mimo, że kwota bazowa 
była zamrożona. Propozycje rządu są 
przygotowane w sytuacji niższego niż 
zwykle de�cytu i  małej relacji długu 
publicznego. Zdaniem minister bu-
dżet jest zdyscyplinowany, racjonalny, 
ale dostrzegający problemy, �nansują-
ce programy społeczne.

STANOWISKO ZWIĄZKU

Komisja Krajowa NSZZ „Solidar-
ność” propozycje przedstawione przez 
Minister Rodziny, Pracy i  Polityki 
Społecznej w imieniu Rządu RP, doty-
czące wysokości minimalnego wyna-
grodzenia za pracę na 2019 rok, okre-
ślenia podstawy do wyliczeń odpisu 
podstawowego na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych w  2019 r. oraz 
mieszanego modelu wzrostu wyna-
grodzeń pracowników zatrudnionych 
w państwowej sferze budżetowej, oce-
nia jako konstruktywne, wychodzące 
naprzeciw postulatom związku, ale nie 
w pełni satysfakcjonujące.

Uznajemy je za dobrą podstawę do 
ostatecznych rozmów. Oczekujemy 
też, że zostaną przedstawione Radzie 
Dialogu Społecznego i  znajdą od-
zwierciedlenie w  projekcie budżetu 
państwa na 2019 rok, w rozporządze-
niu Rady Ministrów w sprawie wyso-
kości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę oraz minimalnej stawki godzi-
nowej w 2019 r. jak również w ustawie 
o  zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych.

Solidarność oczekuje ustalenia mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę 
na 2019 r, w wysokości nie mniejszej 
niż 2255 zł, oraz ustalenia jako podsta-
wy do wyliczeń odpisu na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych prze-
ciętnego wynagrodzenia miesięcznego 
w gospodarce narodowej na poziomie 
co najmniej drugiego półrocza 2014 r.;

W  kwestii wzrostu wynagrodzeń 
w  państwowej sferze budżetowej – 
propozycja przedstawiona przez rząd 
wymaga dalszych ustaleń. Szczególnie 
w zakresie ustalenia wskaźnika wzro-
stu wynagrodzeń jak i  skierowania 
dodatkowych środków dla osób nie-
objętych mnożnikowym systemem 
wynagradzania oraz pracowników ad-
ministracji wojewódzkiej.

Solidarność domaga się również, 
aby przeznaczenie dodatkowych środ-
ków, ponad wskaźnik wzrostu wyna-
grodzeń, oraz ich podział na wyna-
grodzenia odbywał się w uzgodnieniu 
z  organizacjami związków zawodo-
wych funkcjonującymi u  poszczegól-
nych dysponentów środków.

Tak ukształtowany wzrost wynagro-
dzeń w państwowej sferze budżetowej 
na 2019 r. Komisja Krajowa NSZZ 
„Solidarność” mogłaby zaakceptować 
jako pierwszy etap wzrostu wynagro-
dzeń w państwowej sferze budżetowej 
w  kolejnych latach oraz dobrą pod-
stawę do prac nad zmianą systemów 
kształtujących wynagrodzenia w pań-
stwowej sferze budżetowej i  jednost-
kach �nansów publicznych.

na podstawie tysol.pl

Okręgowy Inspektorat Pracy zaprasza 
na bezpłatne seminarium 

dla społecznych inspektorów pracy 
19 września (środa), godz. 8.30, świetlica ZR 

fot. R. Wąsik
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4.08.2018 r. sprzed kościoła farne-
go wyruszyła 41. Rzeszowska Piesza 
Pielgrzymka na Jasną Górę. Pątnikom 
towarzyszyło hasło „Odnów oblicze”. 
W  mszy św. dla pielgrzymów pod 
przewodnictwem biskupa ordynariu-
sza Jana Wątroby wziął udział również 
przewodniczący rzeszowskiej „Soli-
darności” Roman Jakim. 

6 sierpnia w  Jamach Wielkich koło 
Mielca odprawiona została dla pąt-
ników 41. Rzeszowskiej Pieszej Piel-
grzymki na Jasną Górę msza św. polo-
wa za Ojczyznę pod przewodnictwem 
biskupa rzeszowskiego. Trzeci dzień 

22 sierpnia 2018 r. dyrektor Szpitala 
Specjalistycznego w  Mielcu podpisał 
z  Komisją Zakładową NSZZ Solidar-
ność porozumienie ws. podwyżek dla 
pracowników niemedycznych i  części 
pracowników medycznych.

Było to możliwe dzięki interwen-
cji przewodniczącego Oddziału ZR 
w  Mielcu Mariana Kokoszki podjętej 
u  starosty powiatu mieleckiego Zbi-
gniewa Tymuły. Porozumienie zostało 
zawarte na analogicznych warunkach 
do wcześniej podpisanego z grupą pie-
lęgniarek i położnych.

Z  informacji udzielonych przez 
KZ NSZZ Solidarność zgodnie z  jego 

postanowieniami od 1.09.2018 r. pra-
cownicy otrzymają  wzrost wynagro-
dzenia zasadniczego o 200 zł oraz od 
1.06.2019 r. o dalsze 100 zł.

24 sierpnia odbyło się kolejne po-
siedzenie mediacyjne w ramach sporu 
zbiorowego, w  który związki zawo-
dowe weszły ze swoim pracodawcą 
w  kwietniu br. Wydaje się, że stano-
wiska stron ulegają zbliżeniu, jednak 
nie na tyle, aby możliwe było zawarcie 
porozumienia kończącego spór. 

Dlatego na 26 października 2018 r. 
wyznaczone zostało kolejne, jak się 
wydaje, ostatnie spotkanie pod prze-
wodnictwem mediatora.                  red.

19 sierpnia 2018 r. w Żyznowie od-
była się uroczystość odsłonięcia i po-
święcenia tablicy „Żyznowskich Żoł-
nierzy Niezłomnych”. Inicjatorem tego 
wydarzenia był ks. Stanisław Piątek 
proboszcz Para�i Rzymskokatolickiej 
pw. Przemienienia Pańskiego w  Ży-
znowie oraz Powiat Strzyżowski.

Piękna patriotyczna uroczystość 
wpisuje się w  obchody 100-lecia od-
zyskania przez Polskę niepodległości. 
Upamiętniono 16 osób zasłużonych 
w walce o wolność ojczyzny oraz po-
chodzących z tej ziemi żołnierzy. 

Upamiętnieni na tablicy pamiątko-
wej: Edward Barlik, Tadeusz Gorczy-
ca ps. „Szyszko”, Tadeusz Jarosz, dr 
Stanisława Pastuszeńko, Jakub Nycz, 
Tadeusz Paszek, Bolesław Franciszek 
Piskadło, Józef Piskadło, Teodora 
Pukacz ps. „Malinowska”, Jan Wiesz-
czek, Stanisław Wieszczek, Władysław 
Wieszczek, Wojciech Wieszczek, Lu-
dwik Józef Wojtaszek, Ludwik Ziobro 
ps. „Dziurawiec”, Józef Pośpiech.

Eucharystii przewodniczył JE bi-
skup Jan Wątroba – ordynariusz die-
cezji rzeszowskiej. Na uroczystość 
licznie przybyli mieszkańcy powiatu 
i zaproszeni goście: członkowie rodzin 
„Niezłomnych”, kombatanci, człon-

kowie demokratycznej Armii Krajo-
wej, Wojsko Polskie, związek strze-
lecki „Strzelec” ze Strzyżowa, poczty 
sztandarowe, para�alna orkiestra dęta 
z Gwoźnicy Górnej oraz władze gminy 
i powiatu strzyżowskiego. 

Pan dr Piotr Szopa z IPN w Rzeszo-
wie przedstawił biogramy zasłużonych, 
które spisał ks. Stanisław Piątek na 
podstawie źródeł archiwalnych para�i 
Żyznów, relacji pisemnych i  ustnych 
świadków tamtych wydarzeń. W  cza-
sie uroczystości miałam wielki honor 
i  zaszczyt spotkać się i  porozmawiać 
z Ppor. Tadeuszem Władysławem Lu-
takiem ps. „Pancerz”, który jest jednym 
z  nielicznych żyjących uczestników 
wojny obronnej w 1939 r. oraz aktyw-
nych żołnierzy konspiracji niepodle-
głościowej czasu wojny. Pan Tadeusz 
29 sierpnia będzie obchodził swoje 101 
urodziny.  Jego życiowa droga i posta-
wa godne są poznania i naśladowania.

Gościem uroczystości był rów-
nież pan Jan Prokopowicz, działacz 
społeczny prześladowany i  więziony 
w  okresie PR. Autor książek „Mło-
dość zdeptana lecz nieujarzmiona”, 
„W służbie Bogu, Ojczyźnie i bliźnim” 
oraz “Zagłada i gehenna ocalenia”.

Anna Dziadek

Niezłomni z Żyznowa

pielgrzmki związany jest zwyczajowo 
z  tematyką patriotyczną, a  w  związ-
ku z  przypadającą w  tym roku setną 
rocznicą odzyskania przez Polskę nie-
podległości, nabożeństwo wzboga-
cone zostało programem patriotycz-
no-wolnościowym. Przedstawiciele 
Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Soli-
darność” wraz z  pocztem sztandaro-
wym tradycyjnie uczestniczyli w  tym 
wydarzeniu, przekazując również piel-
grzymom 40 kilogramów krówek od 
„Solidarności” z  życzeniami wytrwa-
łości i pogody ducha. 

red.

Dla osłody trudów pielgrzymki przekazaliśmy krówki z logo „Solidarność”

W Szpitalu Powiatowym w Mielcu 
„Solidarność” podpisała porozumienie 

Rondo im. Solidarności

Szefowa Oddziału ZR w Strzyżowie Anna Dziadek z ppor. Tadeuszem W. Lutakiem
ps. „Pancerz”, który 29 sierpnia obchodził 101 urodziny. Wszystkiego najlepszego!

W  przededniu 38. 
rocznicy podpisania 
porozumień sierp-
niowych, Bogumiła 
Stec-Świderska, za-ca 
przewodniczącego 
ZR „S” wzięła udział 
w  uroczystym nada-
niu imienia Niezależ-
nego Samorządnego 
Związku Zawodowe-
go Solidarność rondu 
na al. Kwiatkowskie-
go w Mielcu. W hołdzie i dla uczczenia 
ludzi, którzy tworzyli ten ruch, Rada 
Miejska w Mielcu w czerwcu br. podjęła 
stosowną uchwałę.

– Dla nas członków Solidarności to 
czas szczególny, nie tylko ze względu 
na doniosłość tamtych wydarzeń, ale 
przede wszystkim ze względu na to, że to 
właśnie wtedy narodził się NSZZ Soli-
darność – związek, który nieprzerwanie 
i konsekwentnie realizuje przyjęty wów-
czas program, misje i wartości – powie-
dział Marian Kokoszka, przewodniczą-
cy Oddziału ZR Solidarności w Mielcu, 
dodając: – My mielczanie powinniśmy 
być tym bardziej dumni, że pierwsza 
iskra tamtych wydarzeń miała miejsce 
właśnie tu – w  mieleckiej Wytwórni 
Sprzętu Komunikacyjnego PZL Mielec, 
a potem rozlała się na całą Polskę. 

Następnie uczestnicy uroczystości 
wzięli udział we mszy św. w  inten-
cji Ojczyzny i  Związku odprawio-
nej w  kościele pw. MB Nieustającej 

Pomocy. Eucharystii przewodniczył 
i okolicznościowe kazanie wygłosił ks. 
dr Bogusław Połeć, w którym przypo-
mniał o roli, jaką odegrała Solidarność 
w  historii naszej Ojczyzny. Nawiązał 
do przeżywanej w tym roku 100. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości oraz zwrócił się z prośbą o nie-
ustanną modlitwę w  intencji naszego 
Kraju i  rządzących. Na koniec zaape-
lował: – Nie bójmy się pozostać wierni 
Ewangelii i  Krzyżowi, bo ta wierność 
pozwala być człowiekiem zmartwych-
wstania, pozwala być człowiekiem wol-
nym, ale wolnym w czynieniu prawdy. 
Trzeba wszystko, co w życiu tworzymy 
budować na mocnym fundamencie – 
bez tego fundamentu nie będzie żadnej 
solidarności – a tym fundamentem jest 
miłość Boga i miłość bliźniego.

Po mszy św. uczestnicy liturgii prze-
szli pod pomnik Solidarności, gdzie 
złożyli wieńce i kwiaty oraz odśpiewali 
„Boże, coś Polskę”.

na podstawie mbnp.mielec.pl

Rzeszowska Pielgrzmka

fot.hej.mielec.pl
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Lekko śmiesznie, bardziej strasznie

Skoro można zawiesić, to można powiesić
Po raz kolejny przyszło mi pisać o wyczynie członków nadzwyczajnej kasty. 

Można się z niego śmiać, ale chyba stosowniej byłoby gorzko zapłakać nad 
kondycją zarówno zawodową, czyli prawną, jak i moralną członków nadzwy-
czajnej kasty, czyli inaczej tzw. „naszych” sędziów z Sądu Najwyższego!

Bo po pierwsze. W siedmioosobowym składzie sędziowskim, który wysto-
sował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjal-
ne dotyczące m.in. wieku, w  którym sędziowie Sądu Najwyższego powinni 
przejść w stan spoczynku znalazło się dwóch sędziów, z których jeden wiek ten 
już przekroczył, a drugi wkrótce przekroczy, czyli naruszona została znana od 
czasów rzymskich zasada, że nie można być sędzią we własnej sprawie.

Po drugie. Ten sam zespół sędziowski, orzekający we własnej sprawie, za-
wieszając część prawomocnych przepisów znowelizowanej i obowiązującej już 
ustawy o Sądzie Najwyższym i żądając od Prezydenta i konstytucyjnych orga-
nów państwa zastosowania się do tej decyzji, czyli wstrzymania się z dalszym 
wprowadzaniem w życie przepisów ustawy, zapomniał, że zgodnie z polskim 
prawem od oceny konstytucyjności ustaw jest nie Sąd Najwyższy, tylko Trybu-
nał Konstytucyjny, przy czym może on daną ustawę uznać za niekonstytucyjną, 
nie może natomiast zawiesić jej stosowania, i to jeszcze przed rozpatrzeniem!

Po trzecie. Wspomniani wyżej sędziowie uzasadnili swoje pozaprawne 
działania przytoczeniem wyrwanych z kontekstu przepisów z kodeksu cywil-
nego z  wyrwanymi z  kontekstu przepisami z  Traktatu o  Unii Europejskiej, 
choć jedne i drugie dotyczą zupełnie innej materii prawnej.

Po czwarte. Utytułowani członkowie „nadzwyczajnej kasty” zapomnieli także, 
że Polska, wspólnie z Wielką Brytanią, przyjęły tzw. Protokół brytyjski do kar-
ty Praw Podstawowych UE, wyłączający jurysdykcję Trybunału Sprawiedliwo-
ści UE co do przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Polski 
i Wielkiej Brytanii, więc także tych dotyczących wieku emerytalnego sędziów SN. 

Ale skoro sędziowie są niezawiśli, to część członków nadzwyczajnej kasty 
uznała, że są także niezawiśli od obowiązujących w Polsce przepisów prawa, 
a zatem wolno im je odkrywczo interpretować. Należy się zatem obawiać, że 
skoro doszli do wniosku, że wolno im część przepisów niemiłej im ustawy za-
wiesić, to mogą także, tych którzy ją uchwalili powiesić!

Co prawda, obecne polskie prawo takiej możliwości nie przewiduje, ale jeśli 
członkom nadzwyczajnej kasty przyjdzie chęć skazania na karę śmierci nie-
miłych im parlamentarzystów, mogą wydawać wyroki w oparciu o przepisy 
zaczerpnięte z  tzw. „małego kodeksu karnego”, czyli dekretu z  13 czerwca 
1946 roku „o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy 
państwa”, na podstawie którego władze PRL skazały na karę śmierci tysiące 
polskich patriotów. A  w  uzasadnieniu mogą przytoczyć sentencje wyroków 
wydanych w Korei Północnej, Chinach, czy w którymś z państw arabskich!

A obrońcy skazanych, jeśli nawet odwołają się od tych wyroków do Trybu-
nału Sprawiedliwości UE, a ten po kilku latach orzeknie, że jednak nie wolno 
było ich wydać, to i tak niczego to już nie zmieni, bo zostały wykonane.

Śmiać się, czy płakać!
Jerzy Klus

List Otwarty
Zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych 

w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego
Wielce Szanowni Państwo
Sędziowie Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej

Gdy nocą, z 12 na 13 grudnia 1981 roku, do domów większości z nas wtargnęli 
funkcjonariusze SB i MO i internowali nas na mocy ewidentnie bezprawnego, nawet 
z mocy komunistycznego prawa, dekretu o wprowadzeniu stanu wojennego, byliśmy 
przekonani, że jest to już szczyt bezprawia. Przetrzymywani w ośrodkach interno-
wania, skazywani przez dyspozycyjnych sędziów na kary długoletniego więzienia, 
wcielani do „karnych kompani” Ludowego Wojska Polskiego, w różnoraki sposób re-
presjonowani, wierzyliśmy, że wraz z upadkiem zbrodniczego systemu skończy się 
de�nitywnie w Polsce okres bezprawia. Byliśmy przekonani, że ci co nas wtedy ska-
zywali, odejdą w niesławie, a najbardziej gorliwi z nich staną przed praworządnymi 
sądami wolnej Rzeczypospolitej i tra�ą do więzień.

Niestety, tak się nie stało!
Nie przypuszczaliśmy jednak nigdy, że po upływie 29 lat, jakie minęły od rzeko-

mego upadku w Polsce komunizmu, sędziowie Sądu Najwyższego, którzy powinni 
być dla wszystkich obywateli wzorcem praworządności, bezstronności i  etyki sę-
dziowskiej, wykażą się butą nie mniejszą od komunistów, pokazując ostentacyj-
nie Polakom, że za nic mają obowiązujące prawo, bezstronność sędziowską, etykę 
zawodową, a  nawet dobre obyczaje. Wystosowując pięć pytań prejudycjalnych do 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, będących w istocie niecnym donosem 
na konstytucyjne władze Rzeczpospolitej, dążycie bowiem do zahamowania procesu 
wprowadzania w Polsce niezbędnych reform systemu sądownictwa, a zarazem bro-
nicie swoich własnych interesów, nie zważając zupełnie na to, że działacie wbrew 
interesom obywateli Rzeczypospolitej. Zaś zawieszając stosowanie najistotniejszych 
przepisów znowelizowanej ustawy o  Sądzie Najwyższym i  żądając od Prezydenta 
RP i konstytucyjnych organów Rzeczpospolitej zastosowania się do Waszej decyzji, 
dokonaliście aktu bezprawia porównywalnego z  dekretem o  wprowadzeniu stanu 
wojennego. Do tego, uzasadniając swoje bezprawie działania sztuczką prawną, 
polegającą na zmieszaniu wyrwanych z  kontekstu przepisów z  kodeksu cywilnego 
z wyrwanymi z kontekstu przepisami z Traktatu o Unii Europejskiej, ośmieszyliście 
polskie sądownictwo, gdyż wasze argumenty przypominają bardziej wywody Dobre-
go Wojaka Szwejka z  powieści Jarosława Haszka, niż uzasadnienie sędziów Sądu 
Najwyższego, w dużej części profesorów prawa.

Z racji tego, że przez długie lata, nie ulegając szykanom i represjom, prowadzili-
śmy działalność niepodległościowa, przyczyniając się w znacznym stopniu do tego, 
że mamy wreszcie wolną i  suwerenną Polskę, jak również z  racji tego, że jesteśmy 
szczerze zatroskani o teraźniejszy i przyszły byt Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, mamy 
obowiązek rzuceniu Wam w twarze tych kilka gorzkich słów:

Jako Sędziowie Sądu Najwyższego, nie staraliście się nigdy, nawet w najmniejszym 
stopniu, doprowadzić do oczyszczenia waszego środowiska zawodowego z ludzi nie-
godnych bycia sędziami, choćby z  uwagi na to, że dopuścili się popełnienia prze-
stępstw, w tym pospolitych kradzieży, lecz przeciwnie, robiliście wszystko by ci nie-
godni sędziowie uniknęli kary, a nawet pozwalacie im nadal sądzić innych. Staracie 
się natomiast bezprawnie zastraszyć tysiące uczciwych prawników, że jeśli zgodnie ze 
znowelizowanymi przepisami ustaw reformujących system sądownictwa, ośmielą się 
kandydować na wakujące lub nowoutworzone stanowiska sędziowskie, to nie tylko 
zostaną wkrótce z nich usunięci, ale dodatkowo poniosą za to odpowiedzialność dys-
cyplinarną, a nawet karną.

Pomimo ciążącego na Was obowiązku apolityczności i bezstronności sędziowskiej, 
wspieracie zupełnie otwarcie działania skompromitowanych polityków określających 
siebie samych mianem „opozycji totalnej”, jawnie dążących do obalenia demokra-
tycznie wyłonionych władz Rzeczpospolitej przy pomocy „ulicy i zagranicy”. Bardzo 
wielu z Was uczestniczy w organizowanych przez nich protestach, a nawet zachę-
ca do ich organizowania, choć protesty te stają się z dnia na dzień coraz bardziej 
agresywne, a ich uczestnicy, mając Wasze poparcie, czują się zupełnie bezkarni, co 
sprawia, że dopuszczają się coraz częściej aktów bezprawia. Czyżbyście, podobnie jak 
część totalnych opozycjonistów, dążyli do rozlewu polskiej krwi?

Stawiacie się ponad prawem, a zarazem ostentacyjnie kpicie z prawa! Nic zatem 
dziwnego, że Wam zawdzięczamy to, że ludzie systematycznie tracą zaufanie do ca-
łego polskiego systemu sprawiedliwości! W swoim cynizmie, zakłamaniu i bucie prze-
szliście bowiem nawet komunistycznych sędziów, którymi zresztą niektórzy z Was 
byli, wydając haniebne wyroki na naszych kolegów  z podziemia.

Najstraszniejsze jest jednak to, że wraz z politykami opozycji totalnej niszczycie 
świadomie naszą Ojczyznę!

Czy będąc długoletnimi, doświadczonymi prawnikami nie macie świadomości 
tego, że przecież wcześniej czy później nadejdzie czas gdy sami będziecie musieli sta-
wić się przed sądami, żeby zdać sprawy ze swoich czynów i ponieść związane z tym 
konsekwencje. Jeszcze za Waszego życia staniecie przed sądami ziemskimi, a  po 
śmierci staniecie przed Sądem Boskim!

Rzeszów, 6.08.2018 r.
Mieczysław Liber – Prezes 
SORwSWWP w Rzeszowie

1 sierpnia o godz. 18.00 odprawiona została msza święta pod przewodnictwem 
bpa Kazimierza Górnego w  kościele Świętego Krzyża w  Rzeszowie w  intencji 
poległych i pomordowanych powstańców warszawskich oraz ludności cywilnej 
stolicy. Roman Jakim, przewodniczący ZR „S” i Andrzej Filipczyk, członek Pre-
zydium ZR zożyli kwiaty pod Pomnikiem Pamięci Armii Krajowej w Rzeszowie.

W rocznicę godziny W
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Przed 38 laty strajkujący w  lipcu 
i  sierpni robotnicy zmusili rządzą-
cych Polską komunistów do wyraże-
nia zgody na powstanie pierwszego 
w  bloku sowieckim Niezależnego Sa-
morządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność”, a  osiem lat później 
kwietniowo-majowymi i  sierpnio-
wymi strajkami doprowadzili do 
rozpoczęcia procesu, który po kil-
ku miesiącach zmusił komunistów 
do wyrażenia zgody na wznowienie 
przez Związek legalnej działalności.

O wielkiej fali strajków, które latem 
1980 roku objęły całą Polskę, zmu-
szając władze PRL do rozpoczęcia 
rozmów ze strajkującymi robotnika-
mi, których efektem było podpisanie 
słynnych Porozumień Gdańskich i po-
wstanie NSZZ „Solidarność”, wie dziś 
każde dziecko w  Polsce. Natomiast 
stosunkowo mało młodych ludzi wie 
choćby niewiele o  niemniej istotnych 
strajkach z 1988 roku, które choć były 
znacznie mniejsze od tych z  1980 
roku i objęły tylko część największych 
polskich zakładów, uświadomiły ko-
munistom, że zdelegalizowany przez 
nich Związek „Solidarność”, działający 
przez ponad siedem lat w podziemiu, 
nie został rozbity i stanowi nadal po-
ważną siłę, z którą muszą się liczyć. 

Początkową przyczyną strajków 
z przez roku 1988, podobnie jak tych 
z  1980 roku, były pogarszające się 
systematycznie warunki bytowe ro-
botników, ale podobnie jak podczas 
tamtych, niemal od samego początku 
obok wysuwanych przez strajkujących 
żądań płacowych pojawiły się postula-
ty uznawane wtedy przez komunistów 
za polityczne, w tym podstawowy do-
tyczący powtórnego zalegalizowania 
działalności NSZZ „Solidarność”.

Jednym z  pierwszych strajków 
z 1988 roku był kilkugodzinny strajk, 
do którego doszło 13 kwietnia w kro-
śnieńskim Krosnolenie. Później, 24 
kwietnia zastrajkowali pracownicy 
bydgoskiego PKS. 26 kwietnia rozpo-

czął się strajk w  krakowskiej Hucie 
im Lenina, po 9 dniach, w  nocy z  4 
na 5 maja, brutalnie stłumiony przez 
oddziały ZOMO. Wielu jego uczest-
ników zatrzymano, a  pozostałych 
w  różnoraki sposób represjonowano. 
Nie powstrzymało to jednak innych. 
W  dniach 29-30 maja zastrajkowali 
robotnicy z Huty Stalowa Wola. 2 maja 
rozpoczął się strajk w gdańskiej Stocz-
ni im. Lenina, który zakończył się do-
piero 10 maja. W międzyczasie doszło 
jeszcze do kilku mniejszych strajków, 
jednak żaden z nich nie zakończył się 
większym sukcesem. Jedynie w  kilku 
przypadkach udało się robotnikom 
wywalczyć niewielkie podwyżki płac. 
Wielu uczestników tych wiosennych 
strajków zatrzymano i  postawio-
no im zarzuty popełnienia różnych 
przestępstw. Komuniści byli pewni, 
że wskutek represji wszystkie strajku-
jące zakłady zostały już ostatecznie 
spacy�kowane. Rozzuchwaliło ich to 
do tego stopnia, że 26 lipca ówczesny 
rzecznik rządu, Jerzy Urban, oświad-
czył, że „Ruch Solidarności trwale na-
leży do przeszłości”.

Nie było to jednak prawdą, bo za-
ledwie po trzech tygodniach od jego 
wypowiedzi doszło do kolejnej fali 
strajków.

15 sierpnia rozpoczął się strajk 
w  kopalni „Manifest Lipcowy”, do 
którego wkrótce dołączyli z  górnicy 
z  13 innych kopalń. Wśród wysunię-
tych przez nich 12 postulatów, pierw-
szy dotyczył legalizacji „Solidarno-
ści”. Potem kolejno wybuchały strajki 
górników w  Karczycach, Piekarach 
Śląskich, Mysłowicach. 17 sierpnia 
rozpoczął się strajk w  Porcie Szcze-
cińskim. W  drugiej połowie sierpnia 
strajki objęły także wiele innych za-
kładów, a większość z nich zakończy-
ło się dopiero w  pierwszych dniach 
września. Największym strajkiem 
z sierpnia 1988 roku był jednak strajk 
w Hucie Stalowa Wola trwający od 22 
sierpnia do 1 września. Miasto Stalo-
wa Wola wyglądało w tamtych dniach 

Co roku, 23 sierpnia obchodzo-
ne jest wspomnienie liturgiczne bł. 
Władysława Findysza. Od 2005 roku 
wizerunek duchownego widnieje na 
awersie sztandaru Regionu Rzeszow-
skiego „Solidarności”.

Władysław Findysz urodził się  
13 grudnia 1907 r. w  Krościenku 
Niżnym na Podkarpaciu. Święcenia 
kapłańskie przyjął 19 czerwca 1932 r. 
w  Przemyślu. W  1942 r. został pro-
boszczem w Nowym Żmigrodzie.

W czasie II wojny światowej, a także 
w  latach powojennych, niósł o�arną 
pomoc duchową i materialną wszyst-
kim mieszkańcom, bez względu na 
narodowość i wyznanie.

W  latach Soboru Watykańskiego 
II włączył się aktywnie w  dzieło „so-
borowych czynów dobroci”, apelując 

z  ambony i  za pośrednictwem listów 
o odnowienie życia religijnego.

Odpowiedzią władz komunistycz-
nych na gorliwą działalność duszpa-
sterską ks. Findysza były liczne prze-
śladowania.

17 grudnia 1963 r. za rzekome 
„zmuszanie do praktyk religijnych" 
został skazany na dwa i pół roku po-
zbawienia wolności. W  więzieniu 
znęcano się nad nim �zycznie i  psy-
chicznie. Władze z premedytacją unie-
możliwiły mu poddanie się uprzednio 
zaplanowanej operacji na nowotwór 
przełyku. Z więzienia został zwolnio-
ny warunkowo w stanie skrajnego wy-
cieńczenia. Zmarł po kilku miesiącach,  
21 sierpnia 1964 r. Został ogłoszony 
błogosławionym 19 czerwca 2005 r. 
w Warszawie jako męczennik za wiarę, 
o�arę władzy komunistycznej.

red.

Nieco zapomniana rocznica

Strajk w Hucie Stalowa Wola w sierpniu 1988 roku, w którym strajkujący 
domagali się zalegalizowania „Solidarności”, okazał się jednym z kluczowych 

wydarzeń dla zmiany sytuacji w kraju, fot.©archiwum

jak oblężona twierdza, gdyż podobnie 
jak w okresie stanu wojennego, na uli-
cach pełno było wojska i milicji. Przed 
hutą stały transportery opancerzone 
i  krążyły nad nią śmigłowce wojsko-
we. O panującej wtedy niemal wojen-
nej atmosferze świadczy choćby to, że 
stojący w pobliżu bramy huty funkcjo-
nariusz SB, por. Turbakiewicz, nie wy-
trzymał nerwowo napięcia i zastrzelił 
się ze swojej broni służbowej. Choć to 
tragiczne zdarzenie widziało bardzo 
wiele osób, władze PRL próbowały 
przez kilka miesięcy obarczać winą za 
jego śmierć działaczy „Solidarności”

 Choć wiosennymi i letnimi strajka-
mi sprzed 30 lat robotnicy nie zdołali 
wymusić na komunistach rozpoczę-
cia rozmów w  sprawie powtórnej le-
galizacji NSZZ „Solidarność”, jednak 
uświadomili im, że szykanami i  bru-
talną siłą nie są w  stanie zniszczyć 
Związku. Zmusiło to władze PRL do 

zmiany dotychczasowych metod dzia-
łania, polegających z jednej strony na 
stopniowym łagodzeniu szykan wobec 
działaczy podziemnej „Solidarności”, 
z drugiej na nawiązywaniu kontaktów 
z najbardziej ugodową nastawioną do 
nich częścią opozycji. Doprowadziło 
to wiosną 1989 roku do rozpoczęcia 
tzw. rozmów okrągłego stołu. 

Wygrana komunistów okazała się 
pozorną, bo niemal natychmiast po 
zakończeniu strajków, działacze „Soli-
darności” zaczęli wychodzić z podzie-
mia i  rozpoczynać jawną, choć nadal 
zakazaną działalność związkową. Do 
chwili powtórnego zalegalizowania 
istnienia NSZZ „Solidarność”, do 
czego doszło 17 kwietnia 1989 roku, 
w  wielu tysiącach polskich zakładów 
działały już zupełnie jawnie, choć na-
dal o�cjalnie nielegalnie, struktury 
Związki.

Jerzy Klus

Bł. Władysław Findysz
o�ara komunizmu

Sztandar Regionu Rzeszowskiego z wizerunkiem bł. W. Findysza 
bierze udział w najważniejszych wydarzeniach religijno-patrotycznych 

organizowanych w kraju i regionie
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27 lipca 2018 r. zmarła Anna Leszczyńska, współ-
założycielka NSZZ „Solidarność” w rzeszowskim od-
dziale PTTK.

Urodziła się 6 maja 1924 r. w majątku Durniakowce 
k. Kamieńca Podolskiego W latach 1927–1931 wraz 
z rodziną zesłana w tajgę syberyjską, w okolice Bia-
łogorska niedaleko rzeki Zeja. W roku 1932 przyje-
chała do Polski w ramach wymiany więźniów wojsko-
wych i politycznych. W trakcie okupacji niemieckiej 
służyła w Armii Krajowej (zaprzysiężona w 1943 r.), 
jako sanitariuszka i łączniczka. W 1958 r. ukończyła 

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie. Pracowała jako Przewodnik Tury-
styki Kwali�kowany Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 
w  Rzeszowie, uczyła patriotyzmu i  propagowała pamięć o  historii poprzez 
organizację imprez okolicznościowych i wycieczek związanych z wydarzenia-
mi i postaciami historycznymi. W 1975 r. za działalność na rzecz młodzieży 
otrzymała tytuł „Rzeszowianki Roku”. W  1981 r. była jednym z  założycieli 
NSZZ „Solidarność” w rzeszowskim PTTK, i pełniła funkcję sekretarza Ko-
misji Zakładowej. W  czasie strajków rzeszowsko-ustrzyckich brała udział 
w okupacji budynku Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Rzeszo-
wie, prowadziła biuro przepustek i pisała sprawozdania z obrad. Po zakoń-
czeniu strajku działała jako wolontariusz w NSZZ RI „Solidarność” przez 10 
lat i 3 miesiące rzetelnie prowadząc dokumentację związku. W okresie stanu 
wojennego wspierała działalność wolontariatu dla internowanych. W 2004 r. 
została awansowana do stopnia porucznika, rok później mianowano ją Ho-
norowym Członkiem PTTK. Jako świadek wydarzeń historycznych brała 
udział w lekcjach przeprowadzanych w rzeszowskich szkołach (Szkole Pod-
stawowej Nr 11 i 28 w Rzeszowie, Gimnazjum nr 8 w Rzeszowie, I i II Liceum 
Ogólnokształcącym w Rzeszowie i Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszo-
wie). Uczestniczyła w  projekcie „Drogi do wolności” udzielając wywiadów 
uczniom Gimnazjum nr 8, Szkoły Podstawowej nr 28 i młodzieży PTTK-ow-
skiej. Była jedną z  inicjatorek postawienia w  Rzeszowie pomnika „Zesłań-
ców Sybiru”. Współpracowała również z rzeszowskim Oddziałem IPN przy 
licznych projektach edukacyjnych skierowanych do młodzieży. W  2007 r. 
odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego 
Krzyżem O�cerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2014 r. otrzymała Nagro-
dę Honorową Instytutu Pamieci Narodowej „Świadek Historii”.

Spoczęła na cmentarzu para�alnym w Boguchwale.
źródło: IPN Rzeszów

Rodzinie i bliskim śp. Anny LESZCZYŃSKIEJ
wyrazy szczerego współczucia

 w imieniu koleżanek i kolegów z „Solidarności”
składa Roman Jakim

przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

Tereso i  Zo�o, z  okazji dołączenia 
do szacownego grona emerytów skła-
damy Wam najlepsze życzenia, w tym 
najskrytszych marzeń spełnienia!

Wiek emerytalny wszak jest nam 
dany, abyśmy realizowali wszystkie 
nasze niedoszłe plany. Nie patrzcie 
zatem w głąb swej karty zdrowia, lecz 
łykajcie życie garściami i zacznijcie się 
nim delektować! Bierzcie wszystko co 
Wam do wzięcia zostało, dopóty po-
słuszeństwa nie odmówi Wasze ciało.

Koleżanki i Koledzy z ZR

Tym razem Koło Emerytów NSSZ 
„S” przy Organizacji Międzyzakłado-
wej NSZZ "Solidarność" Pracowników 
Oświaty i  Wychowania w  Rzeszowie 
zaprosiło emerytów z  pokolenia „So-
lidarności”, by tym razem pojechać 
w stronę Górnych Węgier, po dzisiej-
szemu Słowacji, i  na południu Polski 
przypomnieć, a może raz pierwszy zo-
baczyć miejsca mniej znane ze szkoły 
w czasach „S”. Najpierw zabytek unika-
towy – Blizne, gdzie nie tylko jodłowy 
kościół drewniany od czterech wieków 
stoi, i Tatarom się oparł, ale i malowi-
dła, a zwłaszcza unikatowe – w świecie 
– malowidła chłopskich fundatorów, 
i  Madonnę od Wita Stwosza obej-
rzeliśmy. A  potem do Sanktuarium 
Patrona Polski, który zanim przepo-
wiedział Wielką Wojnę i  powrót Pol-
ski do państw niezależnych, i  zanim 
objawił, skąd jest rodem, wcześniej 
szerzył wieść, że Maryja chce być na-
zywana Królową Polski, tysiące ludzi 
do Kościoła przywiódł,  napisał tekst 
„Ślubów” królowi Janowi Kazimierzo-
wi,  i bestialsko umęczon rok później, 
ducha Bogu oddał, i rok przed Wrze-
śniem 1939 do Polski wrócił. Zadzi-
wieni przed Matką Boską w japońskim 
kimonie westchnęliśmy za Andrze-
ja Bobolę (i  Maksymiliana Kolbe), 
i  do Marii Konopnickiej w  Żarnow-
cu,  w  dworku jej o�arowanym, czyli 
Darze Narodowym, pojechaliśmy, by 
dość powikłane losy matki sześciorga 
dzieci, „mężczyźniarę”, autorkę epopei 
o  emigrantach i  „Sierotki Marysi”  – 
poznać. Stąd już migiem do małego 

Krakowa, gdzie stare miasto krama-
mi się wypełniło i, jak niegdyś, towa-
ry z  Kresów (Litwy, Ukrainy), nabyć 
i popróbować mogliśmy. Kiedy jeszcze 
przed Matką Bożą Murkową, dziś pa-
tronką Krosna, hołd oddaliśmy, o  le-
gendzie Oświęcimów posłuchaliśmy 
(kaplica w remoncie) i do Fary, za pie-
niądze Szkota polskiego, nieskąpego, 
jak osądziliśmy, weszliśmy, i mogliśmy 
śladem Konfederatów Barskich do 
Dukli się udać. O Konfederacji, która 
jak żadna, 29 lutego zawiązana została, 
a jej stolica, Bar, padła łupem Rosjan, 
na wniosek króla Stasia poproszonych 
o  wybicie Konfederatów. Mówiliśmy 
jeszcze o  „Koliszczyźnie”, bo do stłu-
mienia Konfederacji na Kresach, Ko-
zaków, hajdamaków i Rusinów użyto, 
by odpolszczyć Kresy – jakoż 200 000 
katolików święconymi nożami zar-
żnięto z  carskim błogosławieństwem. 
A  w  Dukli – w  tych czasach z  lożą 
masońską, z  pałacem, gdzie Konfe-
deraci mile widziani byli, choć nie 
wszyscy, może najpiękniejszym był 
pomnik grobowy Amalii, w  ufun-
dowanym przez nią kościele, perełce 
rokoka. Amalia Miszchowa za śmierć 
Gertrudy Komorowskiej, z  miłości 
poślubionej Szczęsnemu Potockie-
mu oskarżana powszechnie była i  do 
czarnej legendy upadającej właśnie 
Rzeczypospolitej zaliczona została. 
Organizatorami wycieczki byli Teresa 
Łebek i  Stanisław Alot – oprowadza-
jący, gdzie mógł. Za rok pojedziemy 
gdzie indziej…

Stanisław Alot

Teresa i Zosia dołączyły 
do grona emerytów

Emeryci (jak zwykle) zwiedzają Polskę „Solidarność” Organiki-Sarzyna
31 sierpnia br. minęło 33 

lata od tragicznego wypadku 
w  Zakładach Chemicznych 
Organika Sarzyna w  Nowej 
Sarzynie. 

W 1985 r. nastąpił wybuch 
instalacji nitrozwiązków, 
w wyniku którego śmierć po-
niosło 4 pracowników.

Organizacja Międzyzakła-
dowa NSZZ „Solidarność” 
pamiętając o  o�arach, wśród 
których byli mąż i  ojciec 
obecnych członków związku, 
składa co roku kwiaty i zapa-
la znicze pod pomnikiem dla 
o�ar wypadku, wzniesionym 
na terenie zakładu. 
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Kiedy przemyślałem w  spokoju „po-
powrotnym" raz jeszcze wszystko to, co 
wywarło na mnie największe wrażenie, 
w trakcie uczestnictwa w tej wspaniałej 
„wyprawie" rzeszowskiej Solidarności, 
nazwanej wyprawą „Śladami I i II Rze-
czypospolitej", chociaż ja stworzyłem 
sobie dla niej moją osobistą nazwę: 
„Wyprawa do czasów Wielkości i  Mą-
drości Rzeczypospolitej" stwierdziłem, 
że nie napiszę o Wiktoriach kamieniec-
kich, chocimskich, czy o bitwach rycer-
stwa polskiego toczonych na kresach 
w obronie ojczyzny, a i chrześcijaństwa, 
które to bitwy tak bardzo przypominają 
lata mojego dzieciństwa.

A  dlaczego nie napiszę o  nich?!! Bo 
nagle przypomniałem sobie, że... sze-
dłem wzdłuż kolejowych torów, trochę 
szerszych niż u  nas, na miejsce bitwy 
niezwyciężonej choć tak bardzo wygra-
nej. Bitwy, o której ja Polak, nauczony, 
że znajomość historii swojego Narodu 
to obowiązek, a bycie Polakiem, to za-
szczyt i honor, tak niewiele wiedziałem, 
prawie nic nie wiedziałem, a niewiedza 
taka to dla Polaka wstyd!!!

Zanim jednak o bitwie tej zacznę pi-
sać, przypomnę inną, odległą w czasie 
i przestrzeni, a jednak jak się okaże, tak 
bardzo do tej podobną.

...był sierpień 480 r. p.n.e. – w przesmy-
ku Termopil, wojska greckie pod wodzą 
Leonidasa liczące około 7 tyś. żołnierzy, 
podjęły walkę ze 100 tysiącami Persów. 
Mimo tak wielkiej przewagi liczebnej, 
kolejne próby rozerwania greckiej obro-
ny przez azjatyckich najeźdźców nie 
dawały rezultatu (o  czym decydowała 
skuteczność greckiej falangi i  korzystne 
warunki terenowe, uniemożliwiające 
atak jazdy perskiej ze skrzydła). Obrona 
była skuteczna do chwili wskazania Per-
som przez greckiego zdrajcę (E�altesa 
z Malis) okrężnej, górskiej drogi. W ob-
liczu klęski, Leonidas odesłał żołnierzy 
sojuszniczych miast Hellady, a  sam 
wraz z  oddziałem 300 Spartan i  700 
Tespijczyków pozostał na placu boju, by 

kontynuować walkę. Według przekazów 
wszyscy polegli... „Przechodniu, powiedz 
Sparcie, tu leżym Jej syny, prawom jej do 
ostatniej posłuszni godziny".

...był sierpień 1920 r. n.e. – 16 dnia 
tego miesiąca I batalion 54. pułku pie-
choty został zaatakowany pod Zadwó-
rzem przez oddziały 6. dywizji konnej 
armii Budionnego i prawie cały wybity. 
Nazajutrz położone 30 km na północny 
wschód od Lwowa maleńkie miasteczko 
Zadwórze, mające własną stację kole-
jową linii Lwów-Tarnopol, patrolował 
wycofujący się w ariergardzie, stworzo-
ny z  ochotniczej młodzieży lwowskiej, 
wchodzący w  skład zgrupowania rot-
mistrza Romana Abrahama 400-oso-
bowy batalion 240. pp pod dowódz-
twem kpt. Bolesława Zajączkowskiego, 
z zawodu notariusza w Brodach. Stwo-
rzony do osłony i  opóźniania ataku l 
Konnej Armii był dobrze uzbrojony 
w broń maszynową. Gdy batalion mi-
jał właśnie stację kolejowa w Zadwórzu 
zobaczono, że w  kierunku tejże stacji 
zbliżają się Kozacy. 6 dywizja konna 
Apanasenki miała rozkaz zająć stację 
z  zamiarem dalszego ataku na miasto 
Lwów. Widząc to kpt. Zajączkowski za-
jął pozycje wokół stacji i sąsiadującego 
z  nią wzgórza rozpoczynając wielogo-
dzinną obronę swoich pozycji. W pobli-
żu zadwórzanskiej stacji nastąpiła dal-
sza wymiana ognia. Porucznik Antoni 
Dawido-wicz poprowadził tyralierę na 
stojące obok stacji działa. Na Polaków 
ruszyła wówczas spod pobliskiego lasu 
sowiecka kawaleria. Abrahamczycy od-
parli ten atak. W wyniku walki w połu-
dnie zdobyli stację kolejową. Zaczynało 
brakować im amunicji, zabierali wiec 
ją zabitym i rannym. Tymczasem bol-
szewicy nasilali natarcie. Młodzi Iwo-
wiacy, broniący się już tylko bagnetami, 
do wieczora toczyli krwawy bój, pono-
sząc wielkie straty. Odparli jednak sześć 
konnych szarż, wytrwali pod ciężkim 
ostrzałem artylerii. Porucznik Dawido-
wicz atakiem po krótkiej walce zdobył 

stację kolejowa, a 1. kompania opano-
wała pobliskie wzgórze. Nadciągnęły 
jednak nowe siły bolszewickie, które 
zaczęły okrążać lwowski batalion. Na 
krótko j ego walkę wsparły trzy polskie 
samoloty, które nadleciały od strony 
Lwowa i  ogniem karabinów maszyno-
wych oraz bombami z góry zaatakowa-
ły nieprzyjacielskie siły. Otoczeni przez 
wroga żołnierze nie poddali się nawet 
wtedy, kiedy zabrakło amunicji. Gdy 
przy życiu było już tylko około trzystu 
żołnierzy, kapitan Zajączkowski rozka-
zał o zmierzchu odrywanie się grupami 
do borszczowickiego lasu. Jednak woj-
sko polskie zostało zaatakowane z bro-
ni maszynowej przez trzy sowieckie 
samoloty. Ocalała grupa, bezbronna, 
otoczona przez Rosjan, walczyła jesz-
cze krótko na kolby w  pobliżu budki 
dróżnika. Sowieci, rozwścieczeni opo-
rem młodych Iwowiaków, rąbali ich 
szablami, a  rannych dobijali kolbami. 
Na polu walki padło 318 młodych bo-
haterów, nieliczni dostali się do niewoli. 
Kapitan Zajączkowski i kilku jego pod-
władnych popełniło samobójstwo, aby 
nie wpaść w  ręce wroga. Zginał m.in. 
dziewiętnastoletni Konstanty Zaru-
giewicz, uczeń siódmej klasy pierwszej 
szkoły realnej, obrońca Lwowa z 1918r., 
kawaler Virtuti Militari i  Krzyża Wa-

98 rocznica bitwy pod Zadwórzem
O  tym wydarzeniu zwanym polskimi Termopilami należy przypominać 

i utrwalać w pamięci kolejnych pokoleń, bo historia jest fundamentem tożsamo-
ści narodu, a przekazywać ją można na różne sposoby...

Poniżej zamieszczamy wspomnienia Bogusława Plęsa, przewodniczącego „So-
lidarności” Kruszgeo Rzeszów SA, uczestnika wyprawy na Ukrainę w 2017 roku.

lecznych. Matce jego przypadł w  1925 
r. zaszczyt wyboru trumny spośród 124 
nierozpoznanych zwłok uczestników 
walk o  Lwów. Zwłoki te przewieziono 
następnie z najwyższymi honorami do 
Warszawy i umieszczono w Grobie Nie-
znanego Żołnierza.

Dziś wiem, że nigdy i nigdzie indziej 
w świecie nie poczułem i nie doznałem 
tyle Polski, co w  Zadwórzu. Tam nie-
opodal stacji kolejowej, istniejącej do 
dziś, w miejscu, gdzie jest symboliczny 
cmentarz, a  nad nim, na usypanym 
dwudziestometrowym kurhanie stoi 
pomnik wzniesiony ku czci gdzie, „leżą 
Jej syny, prawom Jej do ostatniej po-
słuszni godziny".

Tekst ten poświęcam mojemu dzia-
dziowi, Józefowi Plęsowi, którego nigdy 
nie miałem okazji zobaczyć i z nim po-
gadać, choćby o Zadwórzu, bo wczesną 
wiosną 1940 r. jako posterunkowy Po-
licji Państwowej w Olesiowie został be-
stialsko wyprowadzony z domu przez so-
wieckich oprawców i nigdy już do niego 
nie powrócił. Jedyne co po nim pozostało 
do dziś, to imienna tabliczka znajdują-
ca się pośród tysięcy innych w  Kaplicy 
Katyńskiej w  Katedrze Polowej Wojska 
Polskiego pod wezwaniem Najświętszej 
Maryi Panny w Warszawie.

Bogusław Plęs

II Pielgrzymka Rowerowa Solidarności 
WSK PZL-Rzeszów na Jasną Górę 

28 lipca z  samego rana niespełna 
30 osobowa grupa członków Solidar-
ności z WSK PZL-Rzeszów wyruszyła 
rowerami na Jasną Górę. Pielgrzym-
ka rozpoczęła się mszą św. w kościele 
MB Saletyńskiej. Mszę św. inicjującą 
pielgrzymkę i  pozostałe w  kolejne 
dni  w  intencji uczestników odpra-
wiał ksiądz Marcin Dunaj  z para�i bł. 
J. Popiełuszki, uczestnik pielgrzym-
ki. Pierwszy dzień zakończyliśmy 
w  Krzyżanowicach Dolnych w  OW 
Zacisze gdzie po kolacji mieliśmy za-
planowany nocleg. Drugi dzień, po-
dobnie jak pierwszy, rozpoczęliśmy 
mszą św. w  kościele para�alnym pw 
św. Tekli w  Krzyżanowicach. Później 
śniadanie i ponownie ruszmy na trasę 
pielgrzymki. Zarówno w  pierwszym 
jak i  drugim dniu pielgrzymi mają 

czas na posiłki, obiad po drodze, mo-
dlitwę i odpoczynek. Piękna słoneczna 
pogoda  opuściła nas na wjeździe do 
Częstochowy, w strugach deszczu wje-
chaliśmy na Jasną Górę. Przemoczeni 
udaliśmy się pod pomnik, by w krót-
kiej modlitwie podziękować Pani Ja-
snogórskiej za opiekę i  bezpieczne 
dotarcie do celu a następnie do Domu 
Rekolekcyjnego gdzie mieliśmy zapla-
nowaną kolację i nocleg. Ostatni dzień 
pielgrzymki rozpoczęliśmy od udziału 
w  porannej mszy św w  Kaplicy MB 
Częstochowskiej, a następnie wspólnie 
odprawiliśmy Drogę Krzyżowa. Ostat-
nim punktem programu pielgrzym-
ki było wspólne śniadanie i  wyjazd 
uczestników w stronę Rzeszowa.

S. Grzywacz
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