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KZD wybrał 56 członków Komisji Krajowej, w tym dwóch z ramienia Regionu Rzeszowskiego - Romana Jakima (przewodniczący ZR wchodzi z klucza) 
i Pawła Szpunara, członka ZR. Na zdjęciu przysięga nowo wybranej władzy wykonawczej NSZZ „Solidarność”. Fot. A. Filipczyk

Delegaci XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność 
wybrali Piotra Dudę na Przewodniczącego Komisji Krajowej

Piotr Duda był jedynym kandydatem 
na Przewodniczącego Komisji Kra-
jowej NSZZ „Solidarność”. W  głoso-
waniu 267 delegatów otrzymał 248 
głosów. O  sobie powiedział: – Ja się 
nie zmienię, jeżeli coś robię, to robię na 
maxa albo wcale. I teraz zrobię wszyst-
ko, abyśmy mogli wykonać tyle, ile uda-
ło się nam zrobić w  kończącej się ka-
dencji. Jedynym drogowskazem będzie 
dla mnie uchwała programowa, którą 
przyjmie 29. KZD.

Delegaci dokonali zmian w  statucie 
Związku. Jedną z  istotniejszych jest 
wydłużenie kadencji władzy wszyst-
kich struktur związku do 5 lat oraz 
obowiązek zwołania posiedzenia wła-
dzy stanowiącej co najmniej dwa razy 
w  kadencji, a  także możliwość wyra-
żenia przez ZR zgody na kandydowa-
nie do władzy podstawowej jednostki 

organizacyjnej osób niespełniających 
warunku 6-miesięcznego okresu przy-
należności do „S”. Jeśli przyjęte przez 
KZD zmiany w  statucie zostaną zare-
jestrowane przez sąd, obecna kadencja 
trwać będzie 5 lat, tj. od 2018 do 2023 r.

Delegatami Regionu Rzeszowskiego 
NSZZ „Solidarność” na KZD w obec-
nej kadencji są: Roman Jakim – prze-
wodniczący Zarządu Regionu Rze-
szowskiego, „S” WSK PZL-Rzeszów, 
Filipczyk Andrzej – „S” Elektromon-
taż Rzeszów, Franczyk Małgorzata 
– „S” Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Podkarpackiego w  Rzeszo-
wie, Stec-Świderska Bogumiła – „S” 
Oświata i  Wychowanie w  Rzeszowie, 
Szpunar Paweł – „S” Zelmer Rzeszów, 
Uberman Marek – „S” Koelner Fabry-
ka Śrub Łańcut. 

Gościem zjazdu był m.in. Prezydent RP Andrzej Duda, który w maju 2015 roku 
podczas wyborów prezydenckich podpisał ze związkiem umowę programową
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Harmonogram straży 2019
przy grobie patrona „Solidarności”

29/30.04 - PKS Rzeszów
16/17.05 - ZCh Organika Nowa Sarzyna
26/27.06 - PZL Mielec reprezentując Krajową Sekcję Przemysłu Lotniczego
27/28.06 - Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym
10/11.07 - PZL Mielec
18/19.07 - WSK PZL-Rzeszów
8/9.08 - WSK PZL Rzeszów
21/22.08 - PZL Mielec reprezentując Sekretariat Metalowców
25/26.09 - Oświata i Wychowanie  w Rzeszowie
17/18.10 - Oddział „S” Ropczycko-Sędziszowski

19 października w rocznicę śmierci 
bł. Jerzego Popiełuszki społeczność 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w  Lutczy  
zebrała się podczas apelu przed tabli-
cą poświęconą patronowi, aby w sku-
pieniu oddać hołd błogosławionemu. 
Wspomnieniu patrona towarzyszyła 
krótka modlitwa i  re�eksja. Prze-
wodniczący ZR Roman Jakim wysto-
sował na tę okoliczność do nauczy-
cieli, uczniów i pracowników szkoły 
list:

- W  imieniu Regionu Rzeszowskie-
go NSZZ „Solidarność”, pragnę złożyć 
Wam wyrazy uznania za pasję z jaką 
kształtujecie wizerunek społeczno-
ści szkolnej bogatej w  wartości, jakie 
wyrażał bł. Jerzy Popiełuszko w życiu 
i nauczaniu.

Łączył miłość Boga z miłością czło-
wieka i  Ojczyzny. Zatem niech jego 
słowa: Mamy wypowiadać prawdę, 
gdy inni milczą. Wyrażać miłość Uroczystość nadania Szkole Podstawowej Nr 2 w Lutczy imienia bł. Jerzego 

Popiełuszki oraz poświęcenia sztandaru, 6 czerwca 2018 r. 

i szacunek, gdy inni sieją nienawiść. 
Zamilknąć, gdy inni mówią. Mo-
dlić się, gdy inni przeklinają. Po-
móc, gdy inni nie chcą tego czynić. 
Przebaczyć, gdy inni nie potra�ą. 
Cieszyć się życiem, gdy inni je lek-
ceważą wyznaczają Waszą drogę ży-
cia i  towarzyszą każdego dnia nauki 
i wypoczynku.

Od 2014 roku bł. Jerzy Popiełuszko 
jest również patronem Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność”. Dla nas związkowców 
pozostał rzecznikiem i obrońcą godno-
ści człowieka, praw ludzkich do wol-
ności, sprawiedliwości, miłości i praw-
dy oraz papieskiego nauczania, że zło 
należy zwyciężać dobrem. Wciąż czer-
piemy siłę z jego nauk. 

W  tak szczególnym dniu życzę 
Wam, byście mieli siłę do kreowania 
swojej przyszłości. Siłę, którą miał bł. 
Jerzy, gdy zdobywał ludzkie serca.

Służba przy grobie błogosławionego patrona NSZZ „Solidarność”

W  przeddzień trzydziestej czwartej 
rocznicy zamordowania kapłana, któ-
ry namawiał Polaków, by zło dobrem 
zwyciężali, a  gen. W. Jaruzelski miał 
żądać – uciszcie go, niech nie szczeka 
– emeryci z  Regionalnej Sekcji Eme-
rytów i  Rencistów pojechali do War-
szawy, by pełnić służbę przy grobie 
Patrona NSZZ „Solidarności”.

Od trzydziestu czterech lat tysią-
ce ludzi pełni nieprzerwanie służbę 
u  grobu Męczennika. Już po pierw-
szych mszach w  Hucie Warszawa, 
pojawili się tajniacy w  pobliżu ple-
banii kościoła pw. Stanisława Kost-
ki. W  stanie wojennym pojawiły się 
oskarżenia „dziennikarzy” o  „jątrze-
nie”, a  rzecznik  rządu nazwał msze 
za Ojczyznę, na które ściągały tysią-
ce Polaków – „seansami nienawiści”. 
Wówczas pojawili się ludzie pilnujący 
księdza Jerzego stale inwigilowanego 
przez SB i  stąd pomysł na kontynu-
ację Straży przy grobie zamordo-

wanego kapelana. Przez 24 godziny 
na dobę, przez wszystkie dni i noce, 
niezależnie od pogody, z całej Polski 
przyjeżdżają grupy związane najczę-
ściej z  NSZZ „Solidarność”, by być 
z  Patronem Związku. To zaszczyt, 
czas własny i  koszt własny, często 
Związek opłaci dojazd. Tym razem 
emeryci z WSK Rzeszów, z Zelmeru, 
z  Hydrobudowy, z  Oświaty pełnili 
służbę: oprócz modlitw, wizyt w Mu-
zeum bł. Jerzego w  podziemiach 
kościoła pw. św. Stanisława Kostki, 
było to zapalania zniczy, sprzątanie, 
zwłaszcza liści klonowych, którymi 
napełniliśmy kilka wielkich worków, 
które trzeba było wywieźć; i sprzątać 
wypalone znicze, które nieprzerwa-
nie płoną, bo są  bez przerwy przy-
noszone, przywożone, duże i  małe 
– i płoną ciągle. Ktoś je stawia przez 
trzydzieści cztery lata… Trzeba pod-
lać kwiaty, zmienić wodę, pomóc 
niektórym starszym ludziom, klęka-

jącym i  podnoszącym się z  klęczek 
z  trudem, choć w  stanie wojennym 
biegali, że hej… Przed południem 
liczyliśmy chryzantemy przywiezio-
ne na wieczorną mszę rocznicową. 
Czasem, choć rzadko przyjdzie ktoś 
chory psychicznie i  zachowuje się 
źle. Gorzej jest, gdy w nocy, w dzień 
rzadko, ktoś rzuca przez ogrodze-
nie puszkę po piwie, czasem nawet 
z farbą w kierunku nagrobka, a Straż 
musi rozwiązać problem, interwe-
niować – czy wzywać służby. I  po-
sprzątać. Nas to nie spotkało. Ale wi-
dzieliśmy, że bardzo rzadko klęcznik 
przed grobem Błogosławionego był 
wolny dłużej niż minutę, zwykle lu-
dzie w skupieniu czekali. W czwartek  
18 października 2018 r. wpuszczali-
śmy po 22.00, po godzinie zamknię-
cia bram, parę młodych ludzi, którzy 
bardzo chcieli pomodlić się u grobu. 
Od 6.00 bez przerwy ludzie, starsi 
i  młodsi, nawet dzieci, podchodzili 
do klęczników, czekali kilka minut na 
swoją kolej, zapalali kolejne znicze.

Mieliśmy przyjemność, że w  czasie 
naszej służby kwiaty złożył i modlił się 
przy grobie Patryk Jaki.

30 października 1984 r. w  koście-
le pw. św. Stanisława Kostki, gdy 
modlący się ludzie dowiedzieli się 
o  wyłowieniu ciała kapłana z  Wisły,  
ks. Teo�l Bogucki musiał kilka razy 
rozpoczynać Modlitwę Pańską, bo gdy 
dochodził do słów – „I  odpuść nam 
nasze winy” modlący milkli. Wiedzieli 
o  morderstwie księdza Jerzego, wie-
dzieli o porywaczach, a więc i morder-
cach z SB i było to dla nich zbyt trud-
ne. W  końcu Modlitwę dokończono, 
ale wielu zmagało się z wybaczeniem 
mordercom. Ale wygrali z  nienawi-
ścią, tak jak prosił w  czasie mszy za 
Ojczyzną ksiądz Jerzy.

Nie wiem jak długo będzie trwała 
Straż, na szczęście już wielopokolenio-
wa, ale trwa. Dlaczego? Bo tysiące lu-
dzi czuje potrzebę uczczenia męczen-
nika. Męczennika za wiarę…i Patrona 
„Solidarności”.

Stanisław Alot

Szkole w Lutczy patronuje bł. Jerzy

Od lewej: Stanisław Łuszczki, Czesław Głodowski, Kazimierz Cupryś, kolega 
z Warszawy, Zbigniew Szurlej, Zbigniew Gerlak, Jacek Oronowicz, Stanisław Alot
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W 34 rocznicę zamordowania przez 
funkcjonariuszy SB ks. Jerzego Popie-
łuszki, kapelana ludzi pracy, w  nie-
dzielę 21 października 2018 roku, 
w  rzeszowskim kościele p.w. Matki 
Bożej Saletyńskiej, będącym Sanktu-
arium Ludzi Pracy, odprawiona zosta-
ła uroczysta Msza św. w  intencji Jego 
rychłej kanonizacji i o dobra dla naszej 
Ojczyzny.

W  homilii ks. proboszcz Wojciech 
Bober, nawiązując do odczytywa-
nej tego dnia Ewangelii o  Aposto-
łach ubiegających się o  zajmowanie 
miejsc po prawej i  lewej stronie Pana 
Jezusa, powiedział m.in.: – Apostoło-
wie pragnęli być z  Jezusem ale nie do 

końca zrozumieli Jego naukę, pragnąc 
uzyskać przy nim miejsca dzięki pro-
tekcji. Bo przecież Jezus ciągle mówił 
im o  postawie służebnej. Można być 
w  życiu wielkim, ale na zasadzie po-
kory i  służenia innym, bo taka droga 
jest przed nami postawiona. Jezus 
zachęca nas byśmy byli pokornymi, 
a  nasze relacje z  innymi ludźmi były 
kształtowane w imię miłości bliźniego, 
bo to wszystko przybliża nas do Kró-
lestwa Bożego. Dlatego wspominamy 
dziś bł. Jerzego Popiełuszkę, jako tego, 
który zawsze wiernie służył Bogu i uj-
mował się za ludźmi, którzy walczyli 
o  swoje niezbywalne prawa. Bo prze-
cież praca ludzka zawsze powinna być 

List Jerzego Popiełuszki
do matki
Jerzy Fryckowski

Matko 
Moja kaplica zmniejszyła się 
Do rozmiarów samochodowego 
bagażnika 
Wiem Chrystus już tu był 
Między lewarkiem a kołem 
zapasowym 
Nie mogę oddychać 
Szmata do czyszczenia felg 
Smakuje ostatnią drogą 

Padam kolejny raz 
Nie ma Weroniki 
Kamień u szyi ciężki jak krzyż 
Szymon też jest daleko 

Matko 
Zawsze ci mówiłem 
Że Golgota leży nad Wisłą 
Zamiast dzidy kłuje mnie w bok 
esbecka pałka 
Na ocet już ich nie stać 

Nie biegnij Matko 
Nie zdążysz 
Ta�a wody już się zamknęła 
Dno jest muliste i niepewne 
jak ich wiara 

Matko 
Coraz mniej powietrza 
Brakuje mi tchu 
Aby przesłać ci ostatnie pożegnanie 
od syna 

Matko 
To tylko kamień 
Wystarczy odwiązać 
A pofrunę

Mamy wspaniałego orędownika

godna, a  człowiek, który ją wykonuje 
szanowany. Zasady te przyświecały ks. 
Jerzemu, który poprzez swoją postawę 
służebną niósł otuchę tym wszystkim, 
którzy się nie poddawali i  służyli in-
nym. Mamy wspaniałego orędownika 
naszego narodu! Módlmy się o jego ry-
chłą kanonizację!

Po Mszy, członkowie i  sympatycy 
Solidarności, w asyście pocztów sztan-
darowych Związku, przeszli na dzie-
dziniec kościoła pod pomnik i tablicę 
ks. Jerzego gdzie modlili się i  zapalili 
znicze, a delegacje „S” złożyły pod po-
mnikiem wieńce i kwiaty. Uroczystość 
zakończyło odśpiewanie hymnu „Boże 
coś Polskę”.

Uroczystości odpustowe w rzeszowskiej 
para�i pw. bł. Jerzego Popiełuszki
W  sumie odpustowej udział wzięli 

przedstawiciele wladz Regionu Rze-
szowskiego NSZZ „Solidarność” oraz 
członkowie związku.

Liturgię zakończyła adoracja Naj-
świętszego Sakramentu, modlitwa 
przez wstawiennictwo błogosławione-

Podziękowania dla Mieczysława Libera

go oraz uczczenie Jego relikwii.
19 października 2014 r. biskup rze-

szowski Jan Wątroba podpisał dekret 
erygowania Para�i pod wezwaniem 
bł. Jerzego Popiełuszki w  Rzeszowie, 
do której należy Region Rzeszowski 
NSZZ „Solidarność”.

Na posiedzeniu 18 październi-
ka   br. członkowie ZR podziękowali 
Mieczysławowi Liberowi, długo-
letniemu działaczowi władz regio-
nalnych za zaangażowanie na rzecz 
tworzenia Związku, a także za budo-
wanie solidarności międzyludzkiej 
w „Solidarności”.

Mieczysław Liber przez wiele ka-
dencji był członkiem Zarządu Regio-
nu Rzeszowskiego i przewodniczącym 
Oddziału ZR w Leżajsku.

Obecnie jest prezesem Stowarzysze-
nia Osób Represjonowanych w Stanie 
Wojennym Województwa Podkarpac-
kiego w Rzeszowie.
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19 października Bogumiła Stec-
-Świderska, za-ca przewodniczące-
go Zarządu Regionu Rzeszowskiego 
NSZZ „Solidarność” oraz Anna Dzia-
dek, przewodnicząca Oddziału ZR 
w Strzyżowie wzięły udział w debacie, 
zorganizowanej przez Gminę Strzy-
żów w  ramach projektu „Tolerancja 
i  solidarność jako kluczowe wartości 
dla przyszłości Europy”.

B. Stec-Świderska była jednym 
z  prelegentów podkreślających zna-

Za zasługi na rzecz niepodległości 
i suwerenności Polski oraz respekto-
wanie praw człowieka w PRL, Prezy-
dent RP nadał odznaczenia działa-
czom opozycji antykomunistycznej 
lat 1956-1989. Wśród nich byli dzia-
łacze NSZZ „Solidarność” z Regionu 
Rzeszowskiego.

12 października 2018 r. w  Bernar-
dyńskim Centrum Religijno-Kul-
turowym przy Klasztorze OO. Ber-

nardynów w  Rzeszowie odbyła się 
uroczystość wręczenia odznaczeń 
państwowych Krzyż Wolności i  Soli-
darności. W  imieniu prezydenta An-
drzeja Dudy odznaczenia wręczył wi-
ceprezes Instytutu Pamięci Narodowej 
dr Mateusz Szpytma.

Osoby odznaczone Krzyżem Wol-
ności i Solidarności: ks. Henryk Mie-
czysław Borcz, Jan Marian Draus 
– Region Rzeszowski „S”, Barbara 

11 października br. w  Kancelarii 
Premiera z  udziałem minister Anny 
Zalewskiej odbyła się ogólnopolska 
uroczystość z  okazji Dnia Edukacji 
Narodowej.

Nauczycielom zasłużonym dla pol-
skiej edukacji zostały wręczone od-
znaczenia państwowe, Medale Komi-
sji Edukacji Narodowej oraz nagrody 
Ministra Edukacji Narodowej. Ponad-
to 25 nauczycieli zostało wyróżnio-
nych tytułem Honorowego Profesora 

Oświaty. Ten najwyższy tytuł w  pol-
skiej oświacie nadawany jest nauczy-
cielom za wyróżniające osiągnięcia 
w pracy dydaktycznej i wychowawczej, 
dzielenie się wiedzą i doświadczeniem 
z innymi nauczycielami. Wśród odbie-
rających tytuł Honorowego Profesora 
Oświaty była Bogumiła Stec-Świder-
ska, za-ca przewodniczącego Zarządu 
Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Soli-
darność”. Gratulujemy!

Bogusia z tytułem profesorskimO znaczeniu idei solidarności

czenie idei solidarności w  kontekście 
roli, jaką odegrał NSZZ „Solidarność” 
dla przyszłości Polski i Europy.

W konferencji uczestniczyli delegaci 
z 27 państw Unii Europejskiej, z który-
mi Strzyżów tworzy Europejskie Sto-
warzyszenie Gmin Wiejskich „Char-
ter of European Rural Communities”. 
Głównym celem tej organizacji jest 
stwarzanie możliwości współpracy we 
wspólnych inicjatywach projektowych 
w ramach integracji europejskiej.

Odzaczeni przez Prezydenta RP Krzyżami Wolności i Solidarności

Franciszka Frączek – Region Rzeszow-
ski „S”, Irena Granowska – Region Rze-
szowski „S”, Marcin Jan Hejnar, Adam 
Janusz Jurczyk, Ryszard Karpiński, 
Mieczysław Kołakowski, Małgorzata 
Kotlińska – Region Rzeszowski „S”, 
Janusz Kujawa – Region Rzeszowski 
„S”, Marian Jerzy Kunc, Ireneusz Jan 
Matera, Wiesław Adam Moczulski – 
Region Rzeszowski „S”, Krzysztof Jan 
Mruk, Ewa Sidak – Region Rzeszowski 

„S”, Stanisława Zo�a Starzak – Region 
Rzeszowski „S”, Jacek Adam Stępień, 
Zbigniew Strączek – Region Rzeszow-
ski „S”, Józef Andrzej Szyler – Region 
Rzeszowski „S”, Tadeusz Maciej Ulma, 
Marian Witalis, Józef Wróbel, Marian 
Zima – Region Rzeszowski „S” oraz 
pośmiertnie: Zbigniew Lemańczyk – 
Region Rzeszowski „S”, Włodzimierz 
Piotr Potyrała, Jerzy Świdrak – Region 
Rzeszowski „S”.

Pani profesor z Anną Zalewską, minister edukacji narodowej

Anna Dziadek i Bogumiła Stec-Świderska podczas panelu dyskusyjnego



V

Zapraszamy 
społecznych inspektorów pracy 

na bezpłatne szkolenie podstawowe
21 listopada (środa) o godz. 8.30 w ZR 
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Lekko śmiesznie, bardziej strasznie

Powyborcze re�eksje
Ze znacznym opóźnieniem, choć nie tak wielkim jak w  2014 roku, Państwowa 

Komisja Wyborcza ogłosiła ostateczne wyniki wyborów do samorządów. Zwyciężyli 
w nich kandydaci Zjednoczonej Prawicy (w większości członkowie PiS) podczas gdy 
kandydaci tzw. Koalicji Obywatelskiej (utworzonej przez PO i Nowoczesną), jak rów-
nież PSL ponieśli dotkliwą, choć może nie druzgocącą, porażkę.

Największe zwycięstwo odnieśli kandydaci prawicy w  wyborach do sejmików wojewódzkich, 
zwyciężając w 9 z nich, ale tylko w 6 na tyle, że będą mogli rządzić samodzielnie, podczas gdy w po-
zostałych 3 do pełnego zwycięstwa zabrakło im po kilka głosów. A zatem, jeśli nie uda im się utwo-
rzyć koalicji z kandydatami niezależnymi, rządy w tych sejmikach będą mogli nadal sprawować 
politycy przegranej Koalicji Obywatelskiej, wspieranej przez PSL i różnego rodzaju ugrupowania 
„antypis”. Podobnie jak podczas wszystkich wcześniejszych wyborów, największego poparcia kan-
dydatom prawicy udzielili wyborcy województwa podkarpackiego. Spośród 33 miejsc w sejmiku 
wojewódzkim 25 przypadło kandydatom zgłoszonym przez Zjednoczoną Prawicę, 5 przez Koalicję 
Obywatelską i 3 przez PSL. Do pełnego zadowolenia z tego sukcesu zabrakło jedynie tego, że do 
Sejmiku nie weszli kandydaci „Solidarności” (startujący z list Zjednoczonej Prawicy).

Znacznie gorsze wyniku uzyskali kandydaci Zjednoczonej Prawicy w dużych miastach, w tym 
w stolicach województw, nawet w tych gdzie w sejmikach zwyciężyli prawicowi kandydaci. W Rze-
szowie, kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta miasta, Wojciech Buczak (były przewodni-
czący Zarządu Regionu Rzeszowskiego „S”, a obecnie poseł PiS), pomimo sprawnie przeprowadzo-
nej kampanii wyborczej i zaprezentowania bardzo ciekawego programu, uzyskał o ponad połowę 
głosów mniej niż dotychczasowy prezydent Tadeusz Ferenc. Kiepskie wyniki uzyskali także kandy-
daci prawicy ubiegający się o wybór do Rady Miasta Rzeszowa, zdobywając w niej 9 miejsc. W re-
zultacie w 25 osobowej Radzie Miasta rządy sprawować będą radni Komitetu Wyborczego Rozwój 
Rzeszowa Tadeusza Ferenca (uzyskali w niej 12 miejsc) i Koalicji Obywatelskiej (4 miejsca).

Ale przegrana prawicowych kandydatów w Rzeszowie nie jest czymś wyjątkowym, bo 
podobne a nawet gorsze wyniki uzyskali w prawie wszystkich największych miastach Pol-
ski. Dotyczy to zwłaszcza wyborów na ich prezydentów. W Warszawie, Patryk Jaki, którego 
zasługi dla mieszkańców sprywatyzowanych gangsterskimi sposobami kamienic trudno nie 
doceniać, przegrał z Rafałem Trzaskowskim, wspierającym przez lata Hannę Gronkiewicz 
Walc, odpowiedzialną za taką prywatyzację. W Łodzi, Hanna Zdanowska uzyskała 70 po-
parcie wyborców, pomimo ciążącego na niej prawomocnego wyroku za poświadczenie nie-
prawdy w dokumentach. W Krakowie i Gdańsku wybory nie zostały wprawdzie rozstrzy-
gnięte w pierwszej turze, co nie zmienia faktu, że i tam kandydaci Zjednoczonej Prawicy 
uzyskali mniejsze poparcie niż dotychczasowi skompromitowani prezydenci tych miast.

Jaka jest tego przyczyna? Myślę, że było ich wiele.
W Polsce jest bez wątpienia wiele środowisk, w których interesie leży utrzymanie, 

a  nawet pogłębienie, funkcjonującego od lat patologicznego systemu gospodarczego 
i �nansowego, a zatem tych, którzy usiłują stan ten zmienić traktują jako swoich oso-
bistych wrogów, a dysponując ogromnymi fortunami, z reguły nielegalnie zdobytymi, 
są w stanie wywierać silny wpływ na liczne media i poszczególnych dziennikarzy by 
niewygodne dla nich partie zwalczali, a lansowali te, które im sprzyjają.

W  sposób ewidentny na wyniki wyborów w  Polsce wpływali czołowi politycy Unii 
Europejskiej, krytykując prawicowych polityków, wspierając działania opozycji totalnej 
i strasząc Polaków sankcjami za rzekome łamanie unijnego prawa. Co gorsza, identycznie 
postępowali „niezależni i bezstronni” sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Euro-
pejskiej, bo trudno uznać za przypadek, że na dwa dni przed wyborami samorządowymi 
w Polsce wydali (i to bez zapoznania się z argumentami polskiego rządu!) postanowienie 
zawieszające przepisy ustawy o przejściu w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego, 
co w sytuacji, że ustawa ta obowiązuje, musi doprowadzić do chaosu prawnego.

Na tego rodzaju naciski nie są z reguły podatni mieszkańcy niewielkich i średnich miej-
scowości, którzy na własne oczy widzą zachodzące od trzech lat korzystne zmiany, a co 
ważniejsze odczuwają, że odkąd rządy sprawuje prawica żyje im się lepiej niż dotychczas. 
Natomiast znacznie bardziej podatnymi są na nie mieszkańcy największych i  dużych 
miast Polski, gdzie życie zawsze było łatwiejsze niż na prowincji, bo bezrobocie mniejsze, 
a zarobki wyższe. Dodatkowi wielu mieszkańców tych miast, wskutek nachalnej propa-
gandy medialnej, dotkniętych zostało syndromem bycia kimś mądrzejszym od innych 
głupszych, określonych niegdyś przez Donalda Tuska mianem „mocherów” – czyli tymi 
kim bycia należy się wstydzić! Syndrom ten pokazany został przez Andersena w znanej 
bajce o nowych szatach króla, który będąc przekonany, że jest ubrany we wspaniałe szaty, 
w rzeczywistości był nagi! Toteż, ludzie ci po prostu wstydzą się głosować na rzekomo 
antyeuropejskich polityków Zjednoczonej Prawicy, bo wydaje im się, że przez to staliby 
się gorszymi, głupszymi, wykpiwanymi przez elity europejskie, choć te w rzeczywistości 
zainteresowane są jedynie tym by w Polsce nadal było tak jak było.

Jerzy Klus

W  szkoleniu podstawowym dla 
członków organizacji związkowych, 
które odbyło się 24-25 październi-
ka br. w  siedzibie ZR udział wzięło 
18 działaczy NSZZ „Solidarność”. 
W większości byli to nowo wybrani 
członkowie władz podstawowych 
jednostek organizacyjnych związku.

Szkolenie prowadziła Barbara 
Staszczak z  działu wewnątrzzwiąz-

kowego ZR. Przybliżyła działaczom 
związkowym zagadnienia związane 
m.in. ze statutem, podziałem kom-
petencji w  strukturach, zarządza-
niem �nansami, uprawnieniami 
i  obowiązkami spoczywającymi na 
organizacji związkowej.

Kolejne szkolenie podstawowe dla 
członków organizacji związkowych 
odbędzie się 7-8 listopada br.

Trwają szkolenia

11 listopada 
wywieś �agę narodową 

i świętuj polską wolność
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Rzeszowscy bohaterowie legionów Józefa Piłsudskiego (II)
Wkrótce świętować będziemy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, 

do czego przyczynili się walnie mieszkańcy Rzeszowa i okolicznych miejscowo-
ści. Wielu z nich walczyło w legionach Józefa Piłsudskiego, odznaczając się od-
wagą, walecznością, a zarazem umiejętnościami wojskowymi, przez co uznawani 
są obecnie za Bohaterów Narodowych. W poprzednim odcinku przypomnieli-
śmy postać pułkownika Leopolda Lisa Kuli, w tym przypomnimy postać innego, 
równie zasłużonego rzeszowianina.

Pułkownik Jan Stefan Kotowicz
strzelec, legionista, o�cer WP, żołnierz AK i więzień stalinowski

W Strzelcu, Legionach i armii CK

Jan Stefan urodził się 18 grudnia 
1980 roku w  Rzeszowie. Był synem 
Jana Kotowicza, woźnego szkolnego 
i  Zo�i z  Chudzickich. Po ukończe-
niu w  1910 roku nauki w  rzeszow-
skim I  Gimnazjum rozpoczął studia 
prawnicze na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim, pracując równocześnie jako 
urzędnik ubezpieczeniowy. Działał 
aktywnie w konspiracyjnym Związku 
Walki Zbrojnej, a od 27 sierpnia 1912 
roku w  legalnym Związku Strzelec-
kim. Ukończył szkołę podo�cerską 
Związku Strzeleckiego, był wybitnym 
strzeleckim instruktorem. Należał do 
współzałożycieli Związku Strzelec-
kiego w  Rzeszowie. Zapewnił także 
Związkowi lokal na siedzibę, wraz 
z  odpowiednim jego wyposażeniem 
(patrz: „Skromne ślady początków ro-
dzenia się Niepodległości” - „Infoser-
wis” nr 3 z marca 2018 roku).

Po wybuchu pierwszej wojny świa-
towej Jan Stefan Kotowicz (podobnie 
jak jego młodszy kolega Leopold Lis 
Kula) rozpoczął działalność legiono-
wą. Zaraz po wydaniu przez komen-
danta Józefa Piłsudskiego rozkazu 
o  ogólnej mobilizacji strzeleckiej, 
przybył wraz z  400 strzelcami do 
Krakowa. W  legionach używał pseu-
donim „Szatan”. Dowodził plutonem 

w  czwartym batalionie pierwszego 
pułku piechoty legionowej. 9 paź-
dziernika 1914 roku został podpo-
rucznikiem. Walczył m.in. pod La-
skami i  Krzywopłotami, gdzie został 
ciężko ranny w  nogę. Po wyleczeniu 
w  szpitalu wojskowym w  Wiedniu 
i długim okresie rekonwalescencji po-
wrócił 10 maja 1916 roku do legionów. 
1 listopada 1916 roku awansowano 
go na stopień porucznika. Podczas 
„kryzysu przysięgowego” odmówił 
złożenia przysięgi na wierność Au-
strii i  Niemiec, co spowodowało, że 
został wcielony do armii austriackiej 
(18 września 1917 roku) i wysłany na 
front włoski. W  Basovicy (k. Triestu) 
ukończył szkołę o�cerską. Korzystając 
z  udzielenia mu urlopu, 30 września 
1918 roku porzucił służbę w armii au-
striackiej i powrócił do Polski.

31 października i  1 listopada 1918 
roku brał udział w oswabadzania Rze-
szowa i rozbrajania wojsk austriackich, 
a później objął dowództwo na Miejską 
Milicją Obywatelską czuwającą nad 
bezpieczeństwem jego mieszkańców.

Wzorowy o�cer II Rzeczpospolitej

Po odzyskaniu przez Polskę nie-
podległości por. Jan Stefan Kotowicz 
współuczestniczył w  tworzeniu re-
gularnego Wojska Polskiego, które 

nadal zmuszone było toczyć ciężkie 
boje o  jego jej granice. Był jednym 
z  współorganizatorów Pułku Ziemi 
Rzeszowskiej i  jednym z jego dowód-
ców. W listopadzie 1918 roku skiero-
wał pierwsze oddziały nowoutworzo-
nego pułku (otrzymał nazwę 17 pułku 
piechoty) pod Przemyśl i  Lwów do 
walki z Ukraińcami. Od 17 stycznia do  
20 kwietnia 1919 roku walczył w sze-
regach 17 pułku na Wołyniu, gdzie 
znowu został ranny. Po wyleczeniu po-
wrócił do służby. 1 grudnia 1919 roku 
otrzymał awans na kapitana. Podczas 
wojny w  bolszewikami, w  okresie od 
czerwca 1920 roku do stycznia 1921 
roku, był najpierw dowódcą kompanii, 
a później zastępcą dowódcy w batalio-
nie zapasowym 17 pułku piechoty.

Po zakończeniu działań wojennych 
został o�cerem zawodowym WP. Po 
ukończeniu w  1921 roku kursu dla 
o�cerów w  Krakowie, powrócił do 
swojego macierzystego pułku, w  któ-
rym objął dowództwo najpierw nad 
kompanią, a  później nad batalionem. 
W  1922 roku przeniesiony został do 
Lidy (obecnie należy do Białorusi). 
W  1923 roku awansowano go na ma-
jora. W  1925 roku powrócił do swo-
jego dawnego pułku w  Rzeszowie, 
w  którym od 1928 roku był zastępcą 
dowódcy. Otrzymał wtedy awans na 
podpułkownika. W  1930 roku skiero-
wano go do Grodna, gdzie objął funk-
cje kierownika w Okręgowym Urzędzie 
Wychowania Fizycznego i  Przysposo-
bienia Wojskowego przy Dowództwie 
Okręgu Korpusu. W  latach 1932-35 
objął dowództwo nad 67 pułkiem pie-
choty w  Brodnicy. W  latach 1935-38 
był dowódcą 6 pułku strzelców podha-
lańskich w  Samborze. W  1937 został 
awansowany na pułkownika. W  1938 
został dowódcą Podkarpackiej Bryga-
dy Obrony Narodowej w  Przemyślu, 
a w 1939 dowódcą 3 Brygady Górskiej 
Armii Karpaty.

Kampania wrześniowa 
i działalność w AK

W  pierwszych dniach września 
1939 roku płk Kotowicz, dowodząc 
3 Brygadą Górską, bronił górskich 
przełęczy granicznych przed wojska-
mi Słowacji, będącej sprzymierzeń-
cem Niemiec. Wskutek włączenia się  
7 września do walk niemieckich for-
macji górskich zmuszony został do po-
wolnego wycofywania się na wschód, 
opóźniając marsz wojsk niemieckich. 
Jednakże, po wkroczeniu 17 września 
na wschodnie ziemie Rzeczpospoli-
tej wojsk sowieckich, sytuacja stała 
się beznadziejna. By uratować resztki 
swojej brygady, 19 września płk Ko-
towicz przekroczył wraz z nią granicę 
węgierską, gdzie został internowany.

Na Węgrzech płk Kotowicz przeby-
wał w  obozach internowania w  Gyor 
(gdzie był polskim komendantem 
obozu) i Eger. W lipcu 1943 roku, przy 
pomocy tajnej organizacji Obóz Pol-
ski Walczącej, powrócił potajemnie do 
okupowanej Polski i podjął działalność 
konspiracyjną, najpierw w OPW, a na-
stępnie w  AK. Po objęciu stanowiska 
inspektora Komendy Głównej AK 
przyjął pseudonim „Twardy”. W  lip-
cu 1944 roku gen. Tadeusz „Bór” Ko-
morowski mianował płk Kotowicza 
dowódcą 27 Wołyńskiej Dywizji AK. 
Dowodząc Wołyńską Dywizją, uczest-
niczył w  akcji „Burza”, prowadząc 
walki z  Niemcami na północy Lubel-
szczyzny. 21 lipca rozbił pod Firlejem 
zmotoryzowaną kolumnę Wermachtu, 
a następnie wyzwolił kilka miejscowo-
ści, w tym Lubartów i Kock. Jednakże 
na terenach tych operowały już wojska 
sowieckie, które otoczyły jego oddziały 
i zażądały ich rozbrojenia. Celem unik-
nięcia beznadziejnych walk z sowieta-
mi, płk Kotowicz wydał 25 lipca rozkaz 
złożenia broni i rozformował Dywizję. 
Nie zgodził się natomiast, podobnie J.S. Kotowicz z pierwszą żoną Marią Pelczarską

Rzeszowscy legioniści, wśród nich Leopold Lis Kula (pośrodku z rękami 
w kieszeniach) i J.S. Kotowicz (za Lisem Kulą, pierwszy z prawej)
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Przewodniczącemu Wojciechowi NALEPIE
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty

 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” 
ZOZ w Strzyżowie

Zo�i WASILEWSKIEJ
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy

 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” 
Oświaty i Wychowania w Strzyżowie

Karinie ZAJĄC
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Męża

 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” 
Oświaty i Wychowania w Strzyżowie
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jak większość jego żołnierzy, na wstą-
pienie do Ludowego Wojska Polskiego. 
Udało mu się jednak wtedy uniknąć 
aresztowania. Powrócił więc do War-
szawy by poinformować o  zaistniałej 
sytuacji Komendę Główną AK.

Więzień, magazynier, spółdzielca

Z  uwagi, że na „oswobodzonych” 
przez sowietów terenach oddzia-
ły NKWD i  Smierszu, przy walnym 
udziale „polskich” komunistów, doko-
nywały masowych aresztowań żołnie-
rzy wszystkich organizacji niepodle-
głościowych, płk Kotowicz zmuszony 
został do ciągłego ukrywania, utrzy-
mując jednak kontakty z  komendan-
tem Okręgu Lubelskiego AK, ppłk. 
Franciszkiem Żakiem. 29 listopada 
1944 roku został aresztowany przez 
funkcjonariuszy „polskiej” Informacji 
Wojskowej i  uwięziony na lubelskim 
Zamku. Oskarżono go o  działalność 
w  „nielegalnym związku pod nazwą 
Armia Krajowa, mającym na celu oba-
lenie demokratycznego ustroju Pań-
stwa Polskiego” (!). Za „przestępstwo” 
to, Sąd Wojskowy skazał go 13 sierpnia 
1945 roku na 10 lat wię-
zienia. Wyrok odbywał 
we Wronkach - jednym 
z  najcięższych polskich 
więzień. Wyrok później 
dwukrotnie mu skrócono 
i ostatecznie 29 paździer-
nika 1945 roku zwolniono 
go z  więzienia. Jednakże 
jako były o�cer przedwo-
jennej „faszystowskiej” 
Polski pozbawiony został 
prawa do należnej mu 
emerytury wojskowej, 
a  przez to zmuszony do 
podjęcia pracy zarobko-
wej. W  latach 1946-49 
pracował jako magazynier 
na Dolnym Śląsku, potem 
powrócił do Rzeszowa, 
gdzie pracował w  kilku 
kolejnych spółdzielniach. 
1 listopada 1958 roku, 
w  wieku 68 lat (!) prze-
szedł na rentę inwalidzką. 
Zmarł 15 października 
1963 roku. Pochowano 
go w rodzinnym grobow-
cu na cmentarzu Pobitno 
(Dz.XXIX/I/9).

***
Takie były ostatnie lata 

życia w  PRL tego wielce zasłużonego 
dla Rzeczpospolitej o�cera, wielokrot-
nie odznaczanego, m.in.: Orderem 
Virtuti Militari, Krzyżem Niepodle-
głości, pięciokrotnie Krzyżem Walecz-
nych, Krzyżem O�cerskim Orderu 
Polonia Restituta, Złotym Krzyżem 
Zasługi, Medalem Pamiątkowym za 

Wojnę 1918-21. Uniknął wprawdzie 
najgorszego, czyli śmierci strzałem 
w tył głowy, czy wywózki do łagru na 
Syberii, ale niemal do końca swoich 
dni zmuszony był zarabiać na życie 
ciężką pracą, podczas gdy komuni-
styczni zdrajcy Ojczyzny otrzymywali 
wysokie emerytury.

Nie został chyba także w  należyty 
sposób uhonorowany po upadku ko-
munizmu. Został wprawdzie w  1990 
roku pośmiertnie uniewinniony i zre-
habilitowany przez Sąd Najwyższy, ma 
od 1997 roku w  krakowskim kościele 
św. Jadwigi tablicę poświęconą jego pa-
mięci, a w roku 2000 roku w Rzeszowie 
jego nazwiskiem nazwany został nie-
wielki skwerek (między ulicami Sło-
wackiego i Dekerta). Obok wspomnia-
nego skwerku (przy ulicy Dekerta) stoi 
bardzo zaniedbany dom z  ciosanego 
kamienia, wybudowany w  1928 roku 
przez płk Kotowicza, w którym miesz-
kał i umarł. Na domu tym w 2001 roku 
umieszczona została tablica poświę-
cona płk. Kotowiczowi, jednak z ulicy 
jest ona praktycznie niewidoczna. 

Jerzy Klus

Ps. Płk Kotowicz był dwukrotnie 
żonaty: najpierw z  Marią Pelczarską, 
a po jej śmierci z Janiną Topolską. Ze 
związku z J. Topolską miał dwie córki: 
Marię Aleksandrę (zmarła w dzieciń-
stwie) i  Stefanię Annę. Zamieszczo-
ne zdjęcia pochodzą ze zbiorów Jana 
Śmierzyńskiego.

Pierwsza strona legitymacji legionowej 
J.S. Kotowicza, pod jego zdjęciem widoczne są 

podpisy Kazimierza Sosnkowskiego (szef sztabu) 
i Józefa Piłsudskiego (komendant)

Andrzejowi i Małgorzacie NOWAKOM
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy i Teściowej

 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” 
Oświaty i Wychowania w Rzeszowie

Marii MASŁYK
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy

 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” 
Oświaty i Wychowania w Rzeszowie

Marianowi CZYŻOWI
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Żony

 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” 
Oświaty i Wychowania w Rzeszowie

Konradowi i Grażynie KIDOM
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty i Teścia

 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” 
Oświaty i Wychowania w Rzeszowie

Lidii i Kazimierzowi SOŁGOM
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Córki

 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” 
Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” w Nowej Sarzynie

Anna Dziadek 
nagrodzona

za krzewienie
kultury

Nasza koleżanka, przewod-
nicząca Oddziału ZR NSZZ 
„Solidarność” w  Strzyżowie 
odebrała nagrodę Świętego 
Michała w kategorii: kultura. 

Wyróżnienie to otrzymała 
za organizację wydarzeń zwią-
zanych z obchodami 100-lecia 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości od przewodniczą-
cego Kapituły Pawła Midury.

Gratulujemy !

Wioletcie WALCZYK-WESELAK
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty

 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” 
Oświaty i Wychowania oraz Oddziału ZR  w Ropczycach
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III OGÓLNOPOLSKI ZJAZD POLAKÓW RATUJĄCYCH ŻYDÓW

„Sprawiedliwi” – tak określa się osoby, które z narażeniem 
własnego życia ratowały podczas II wojny światowej Żydów. 
Trzecia edycja Ogólnopolskiego Zjazdu Polaków Ratujących 
Żydów odbyła się po raz pierwszy na Podkarpaciu. Jego ideą 
jest przywracanie pamięci o Polakach, którzy w mrokach wojny 
i niemieckiej okupacji mieli odwagę nieść pomoc narodowi 
żydowskiemu.

Zjazdy „Sprawiedliwych” zostały zainicjowane dwa lata temu, 
w 2016 roku. Pierwszy zjazd odbył się w Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN, drugi również miał miejsce w Warszawie. Na 
Podkarpaciu uroczystości odbyły się w urzędzie marszałkowskim 
w Rzeszowie oraz w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas 
II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

Rozpoczęcie zjazdu w urzędzie marszałkowskim poprzedziło 
otwarcie wystawy pn. „Polacy ratujący Żydów podczas II wojny 
światowej” zorganizowanej przy współpracy z IPN w Rzeszowie. 
O� cjalnego otwarcia zjazdu dokonał marszałek Władysław Ortyl, 
który przypomniał o bohaterskiej postawie tysięcy Polaków, którzy 
nie wahali się stawić czoła zagładzie narodu żydowskiego, choć 
groziła za to śmierć.

- Cieszę się, że ten zjazd odbywa się na Podkarpaciu, w Rzeszowie. 
To dla mnie wielki honor i radość, że mogę tu Państwa powitać. 
To wydarzenie, które buduje poczucie naszej narodowej wartości,
a z drugiej strony kieruje do ludzi, zwłaszcza młodych ważny przekaz 
mówiący o powinności chrześcijańskiej – mówił marszałek Ortyl.

Ważnym punktem uroczystości była ceremonia wręczenia 
odznaczeń państwowych przyznanych przez szefa Urzędu ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowanych. Medale Pro Bono 
Poloniae otrzymali: Anna Stupnicka – Bando, Irena Senderska – 
Rzońca, Józef Sowa, Tadeusz Stankiewicz. Medalami pro Patria 
uhonorowane zostały 24 osoby.

Kolejnym ważnym punktem było wręczenie odznak „Zasłużony 
dla Województwa Podkarpackiego”, które zostały nadane przez 
Sejmik Województwa Podkarpackiego. Otrzymali je: wiceprezes 
IPN, dr Mateusz Szpytma – zaangażowany w budowę Muzeum 
Polaków ratujących Żydów w Markowej, dr hab. Elżbieta 
Rączy - historyk, wykładowca, pracownik IPN – zaangażowana 
w dokumentowanie faktów o zagładzie Żydów i niesionej im 
pomocy przez Polaków, a także pośmiertnie ks. Stanisław Leja, 
który był zaangażowany w zachowanie pamięci o rodzinie Ulmów 
z Markowej.

Ostatnim punktem dzisiejszego dnia było złożenie kwiatów przy 
Pomniku O� ar Katastrofy Smoleńskiej.

III Ogólnopolski Zjazd Polaków Ratujących Żydów zakończył 
się uroczystościami w Markowej, w tamtejszym Muzeum Polaków 
Ratujących Żydów, gdzie o� cjalnie został otwarty „Sad Pamięci”. 
Delegacja „Sprawiedliwych” złożyła też kwiaty przy pamiątkowej 
przy Tablicy O� ar Holokaustu oraz modliła się przy grobie rodziny 
Ulmów.

Na cmentarzu para� alnym w Markowej przy grobie rodziny 
Ulmów wspólną modlitwę odmówili wspólnie abp Adam Szal, 
Metropolita Przemyski oraz proboszcz para� i pw. Św. Doroty 
w Markowej ks. Roman Chowaniec.

Po modlitwie na cmentarzu kolejnym punktem uroczystości 
było złożenie kwiatów przy pamiątkowej tablicy Muzeum Polaków 
Ratujących Żydów. Wieniec złożyła delegacja „Sprawiedliwych” 
w asyście Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób represjonowanych 
oraz władz wojewódzkich.

Głównym wydarzeniem była uroczystość otwarcia i poświęcenia 
Sadu Pamięci, która odbyła się w asyście kompani honorowej 
21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Sad w Markowej jest 
integralną częścią muzeum i nawiązuje z jednej strony do 
sadowniczej pasji patrona Muzeum, Józefa Ulmy, a z drugiej – do 
Ogrodu Sprawiedliwych na Wzgórzu Pamięci Instytutu Yad Vashem 
w Jerozolimie. W Sadzie Pamięci, na szklanych podświetlanych 
tablicach, wymieniono blisko 1500 nazw wsi, miasteczek i miast, 
w których w czasach okupacji niemieckiej prześladowanych Żydów 
ratowali Polscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata.

Tekst i zdjęcia: Monika Konopka




