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Ponad 500 związkowców wraz z ro-
dzinami reprezentowało Region Rze-
szowski NSZZ „Solidarność” w  uro-
czystościach na Jasnej Górze. Byli to 
przedstawiciele zakładów pracy z Rze-
szowa, Mielca, Łańcuta, Leżajska, 
Nowej Sarzyny, Ropczyc, Sędziszowa 
Młp. oraz Kolbuszowej.

Pielgrzymka rozpoczęła się 15 wrze-
śnia od złożenia kwiatów pod pomni-
kiem ks. Jerzego Popiełuszki. Wieczo-
rem zagrała Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Łobeskiego Domu Kultury, od-
prawiona została msza św. na szczycie 
i Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudow-
nego Obrazu, a następnie Droga Krzy-
żowa.

Centralnym punktem pielgrzymki 
jest niedzielna msza św., która tego 
roku zgromadziła ponad 20 tys. osób. 
Przed jrj rozpoczęciem głos zabrał 
przewodniczący „S” Piotr Duda.

- W tym roku obchodzimy 100-lecie 
odzyskania niepodległości przez naszą 

ukochaną ojczyznę i doskonale o tym 
wiemy, że wielki wkład w wolną Pol-
skę mają ludzie pracy, bo to w przecież 
w 1980 i 88 r. ludzie pracy dopełnili to, 
że żyjemy dziś w wolnym i demokra-
tycznym kraju.

Dodał, że Solidarność wypełnia te-
stament bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
„poprzez codzienną, ciężką pracę na 
rzecz ludzi pracy i realizację niedokoń-
czonych postulatów sierpniowych”. 
Poinformował, że 25 i 26 października 
w Częstochowie odbędzie się Krajowy 
Zjazd Delegatów - najwyższa władza 
w  związku, która oceni jego pracę 
przez ostatnie 4 lata, ale także wybie-
rze nowe władze na kolejną kadencję.

- Dla nas, dla członków związku, 
najważniejszym momentem będzie 
przyjęcie dokumentu, uchwały pro-
gramowej, która nakreśli działania 
Solidarności na kolejne 4 lata. Jestem 
pewny i  przekonany o  tym, że bę-
dzie oparta na wartościach zawartych 

Wolną, niepodległą ojczyznę Polacy nie tylko 
wywalczyli, ale wypracowali i wymodlili

w  naszej preambule, statucie, czyli 
wartościach chrześcijańskich i  nauce 
społecznej Kościoła. Nie odejdziemy 
od nich, bo Solidarność rodziła się 
pod krzyżem i  całe życie towarzyszy 
nam krzyż i tego będziemy jako ludzie 
solidarności pilnować.

Metropolita szczecińsko-kamieński 
abp Andrzej Dzięga podczas homilii 
powiedział, że uczestnicy pielgrzymki 
są wdzięczni za wprowadzone w Polsce 
rozwiązania przynoszące ulgę rodzi-
nom. Wyraził wdzięczność za debatę 
społeczną, w której głos tak często zabie-
ra „Solidarność”. Wspomniał też o wiel-
kich korporacjach, które rozwijają się 
często kosztem czasu i siły dla rodziny, 
życia małżeńskiego, bycia z dziećmi, dla 
zwyczajnego odpoczynku. Skrytykował 
też walczących o prawo do przerywania 
ciąży, wychodząc od omówienia syste-
mu zabezpieczenia emerytalnego.

- Przedziwne jest, że właśnie z tych 
samych środowisk i  z  kręgów tych, 

którzy tak ustawiają perspektywę 
emerytalnych zabezpieczeń, ciągle jest 
wielkie wołanie, aby nie naruszać tzw. 
prawa kobiet, matek do zabijania dzie-
ci nienarodzonych. Kto wie, czy się ci 
upominający o  to prawo do niesienia 
śmierci zastanowili, kto stanie przy 
nich, gdy na starość będą potrzebowali 
opieki, kto stanie przy warsztacie pra-
cy, aby dla nich na starość wypracować 
ich emeryturę, ich zasiłek. (…)Zasta-
nówcie się wszyscy, którzy ciągle wo-
łacie o prawo do niesienia śmierci, do 
zabijania, że marnujecie najcenniejszy 
dar boży dla polskiej ziemi i dla świa-
ta przez polską ziemię, i że tego daru 
bożego oby się nie zdarzyło, że kiedyś 
wam samym wam zabraknie. Dlatego 
niech się skończą te nierozumne de-
baty. Trzeba naprawdę na sprawy boże 
patrzeć po bożemu, na ludzkie po 
ludzku i po ludzku je organizować — 
przekonywał abp Dzięga.

za tysol.pl

36 Pielgrzymka Ludzi Pracy pod hasłem „My chcemy Boga!” przypadła w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 
a patronat honorowy nad nią objął Prezydent RP Andrzej Duda
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5 września 2018 r. odbyło się posie-
dzenie Zarządu Regionu Rzeszowskie-
go NSZZ „Solidarność”. Członkowie 
ZR przyjęli stanowisko, w którym ape-
lują do związkowców i  mieszkańców 
regionu o udział w wyborach samorzą-
dowych i poparcie kandydatury Woj-
ciecha Buczaka na Prezydenta Miasta 
Rzeszowa oraz członków NSZZ „So-
lidarność” kandydujących na radnych 
wszystkich szczebli samorządu. Ape-
lują, by potraktować 21 października, 
jako święto demokracji i wyboru naj-
lepszych kandydatów, członków NSZZ 
„Solidarność”.

Poseł Wojciech Buczak był gościem 
posiedzenia. Przedstawił swój pro-
gram wyborczy i  wizję zarządzenia 
miastem. Odpowiadał też na pyta-
nia związane z  działalnością parla-
mentarną i  pracami rządu. Działacze 
związkowi zainteresowani byli przede 
wszystkim decyzjami, które będą od-
powiedzią na oczekiwania pracowni-
cze i społeczne.

Roman Jakim, przewodniczący ZR 
i  Paweł Szpunar, przewodniczący „S” 
Zelmer, którzy są członkami Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” zdali 
relację ze spotkania z premierem Ma-
teuszem Morawieckim i  członkami 
rządu. Na propozycje przestawione 
przez minister Rafalską, dotyczące 
wysokości minimalnego wynagro-
dzenia 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, 
Związek odpowiedział, że uważa je 
za konstruktywne, wychodzące na-
przeciw postulatom, ale nie w  pełni 
satysfakcjonujące. Dlatego „Solidar-
ność” uznała je za dobrą podstawę do 
ostatecznych rozmów i  oczekuje też, 
że zostaną przedstawione Radzie Dia-

logu Społecznego, znajdując odzwier-
ciedlenie w projekcie budżetu państwa 
na przyszły rok.

Znaczna część posiedzenia poświę-
cona była problemom oświatowym. 
Krajowy Sekretariat NSZZ “Solidar-
ność” przesłał apel do Zarządów Re-
gionów o wsparcie akcji protestacyjnej 
w  oświacie. Bogusława Buda, prze-
wodnicząca „S” Oświaty i  Wychowa-
nia w Rzeszowie przedstawiła główne 
żądania, kierowane przez oświatowych 
związkowców do MEN tj, wzrostu wy-
nagrodzeń zasadniczych dla nauczy-
cieli w  wysokości 15% od stycznia 
2019 r., zmiany systemu wynagradza-
nia i finansowania zadań oświatowych, 
usunięcia niekorzystnych przepisów 
dotyczących oceny pracy i awansu za-
wodowego nauczycieli oraz likwidacji 
godzin karcianych. Manifestację, zda-
niem B. Budy, uzasadnia pominięcie 
tych postulatów w negocjacjach, jakie 
prowadziła Krajowa Sekcja Oświaty 
i Wychowania NSZZ „S” z MEN.

W  gorącej dyskusji na temat argu-
mentów wysuwanych przez oświatową 
„S”, członkowie ZR wyrazili wątpliwo-
ści dotyczące zasadności przystąpienia 
do akcji protestacyjnej. Uważają rów-
nież, że dopóki trwa dialog z rządem 
nie można zamykać możliwości poro-
zumienia się organizując manifestację. 
Zdaniem Członków ZR, negocjacje 
polegają również na pewnych ustęp-
stwach po obu stronach stołu. Przy-
pomnieli, że przez ostanie lata żaden 
rząd nie wyszedł z propozycjami sys-
temowych rozwiązań dla pracowni-
ków oświaty.

Przewodniczący ZR przedstawił 
również działalność związkową na 
szczeblu regionalnym, w  tym pracę 
Prezydium ZR i oddziałów ZR w tere-
nie. Działacze uzupełnili relację o wy-
darzenia i sprawy organizacji zakłado-
wych.

W  uroczystości 7 września wzięli 
udział – Podkarpacki Kurator Oświaty 
Małgorzata Rauch, Dyrektor rzeszow-
skiego oddziału IPN Dariusz Iwanecz-
ko, córka Ireny Sendlerowej – Janina 
Zgrzembska, Rzecznik Praw Dziec-
ka, a  także Szymon Płóciennik, który 
kilkanaście lat temu jako nastolatek 
wnioskował o  nadanie Sprawiedliwej 
Orderu Uśmiechu. Mural powstał 
z  inicjatywy Dyrektora Muzeum Po-

laków Ratujących Żydów podczas II 
wojny światowej im. Rodziny Ulmów 
w  Markowej. Po zakończonej uro-
czystości, na którą licznie przybyła 
młodzież z  Rzeszowa i  okolic, w  ki-
nie „Zorza” odbyła się projekcja filmu 
o  bohaterce muralu. Reżyser filmu 
Andrzej Wolf opowiadał o  historii 
związanej z  realizacją filmu, jak rów-
nież odpowiadał na pytania młodych.

11 września br. w  sali kolumnowej 
Podkarpackiego Urzędu Wojewódz-
kiego wojewoda podkarpacki Ewa 
Leniart wręczyła zasłużonym miesz-
kańcom województwa odznaczenia 
państwowe nadane postanowieniem 
Prezydenta RP.

Wśród odznaczonych są członkowie 
NSZZ „Solidarność”. Złoty Krzyż Za-
sługi otrzymał Andrzej Gajdek z  Za-

pelu, a  Srebrne Krzyże Zasługi: Józef 
Grzesik z  PZL-Mielec, Marek Krężel 
z Paged Sędziszów Młp., Tadeusz Per-
deus z ICN Polfa, Tadeusz Perończyk 
z Sanofi-Aventis, Bogusław Plęs z Kru-
szgeo i Alfred Ryś z Organiki-Sarzyna. 
Ponadto Krzyżem Kawalerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski odznaczony zo-
stał Andrzej Kuźniar z WSK-Rzeszów.

Z prac Zarządu Regionu Odznaczenia państwowe 
dla członków Solidarności

Odsłonięcie muralu Ireny Sendlerowej
kierowniczki referatu dziecięcego Rady Pomocy Żydom („Żegoty”), Spra-
wiedliwej wśród Narodów Świata, damy Orderu Orła Białego i  Orderu 
Uśmiechu. Nigdy nie wskazała konkretnej liczby dzieci, które uratowała. 
Twierdziła, że było ich za mało i że w czasie wojny można było ocalić więcej 
Żydów.

Odznaczenie członkowie NSZZ „Solidarność” w pamiątkowym zdjęciu. 
Nie wyszyscy odznaczeni mogli odebrać Krzyże

Ukazało się wydanie specjalne Infoserwisu 
z kandadatami NSZZ „Solidarność” 

stratującymi w wyborach samorządowych

Region Rzeszowski w uroczystości odsłonięcia muralu reprezentowała 
Bogumiła Stec-Świderska zastępca przewodniczącego ZR
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Zakończyła się związkowa akcja Sierpień 
Miesiącem Honorowego Krwiodawstwa 
NSZZ „Solidarność” organizowana przy 
współudziale Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Z  roku na rok akcja przynosi wymierne efek-
ty, co jest możliwe dzięki postawie wspierających 
ten szczytny cel. W  2018 roku dzięki zaangażo-
waniu i czynnym udziale związkowców oraz 667 
dawców, którzy zadeklarowali podzielić się krwią 
w ramach naszej akcji łącznie oddano 300,15 li-
trów tego cennego leku, który mógł wystarczyć na 
uratowanie życia 54 osobom.

Nieprzerwanie od 2016 roku coraz więcej 
członków, sympatyków oraz krwiodawców 
i mieszkańców powiatów naszego regionu od-

powiada na apel „Solidarności” i  oddaje krew 
w ramach sierpniowej akcji. Cudownie byłoby, 
gdybyśmy tę tradycję podtrzymali w kolejnych 
latach. Na kartach historii można zapisać się 
na wiele sposobów, również budując wspaniały 
pomnik Ojca Świętego oraz Jego najcenniejszej 
nauki: Człowiek tyle jest wart, ile może dać 
drugiemu człowiekowi.

Podsumowanie akcji 2018 r.
1) Rzeszów 446 osób – 200,7 l
2) Mielec 140 osób – 63 l
3) Leżajsk – 81 osób – 36,45 l
Ogółem 667 osób – 300,15 l
W imieniu potrzebujących, bardzo dziękujemy 

Krwiodawcom. W sierpniu 2019 r. będziemy Was 
ponownie prosić o pomoc w ratowaniu życia.

14 września br. Stowarzyszenie Re-
gionalne Ziemi Ropczycko - Sędzi-
szowskiej oraz NSZZ „Solidarność” 
Oddział Ropczyce zorganizowały 
w  święto Podwyższenia Krzyża Świę-
tego uroczystość, którą poprzedziła 
Msza św. polowa pod krzyżem mile-
nijnym w Ropczycach-Witkowicach.

Z  racji obchodów 100-lecia odzy-
skania niepodległości poświęcono 
obelisk wraz z  pamiątkową tablicą 
oraz posadzono dęba Józefa.

Uroczystość zakończyło złożenie 
wiązanek w  miejscu gdzie umieszczo-
ne zostały prochy ofiar Katynia, Smo-
leńska oraz Turzy. 

36. PKO Wrocław Maraton zgroma-
dził na starcie prawie 4000 osób z 40 
krajów świata. W  tym gronie znalazł 
się również Grzegorz Słowik, członek 
„Solidarności” Pracowników Woje-
wódzkiego Inspektoratu Transportu 
Drogowego w Rzeszowie, reprezentu-
jący Region Rzeszowski „S”. Zawody, 
które rozegrane zostały 9 września, 
miały szczególną oprawę – start odbył 

się z toru żużlowego usytuowanego na 
historycznym Stadionie Olimpijskim. 
Grzegorz Słowik ukończył bieg na  
56 miejscu w  klasyfikacji open oraz  
24 w  kategorii wiekowej, „łamiąc”  
3 godz. w maratonie (2.59.31). 

W  imieniu członków NSZZ „Soli-
darność” z  Regionu Rzeszowskiego 
gratulujemy i podziwiamy!

Grzegorz Słowik srebrnym medalistą 

Grzegorz Słowik (po lewej) został jednocześnie srebrnym medalistą Mistrzostw 
Polski NSZZ „Solidarność”. Do zwycięzcy zabrakło 1 sekundy

Podsumowanie akcji Honorowego 
Krwiodawstwa NSZZ „Solidarność”

Oddział RCKiK w  Leżajsku. Marek Hojło, skarbnik ZR 
również oddał krew w ramach sierpniowej akcji, nad której 
przebiegiem czuwał Stanisław Walawski, regionalny koor-
dynator Honorowego Krwiodawstwa NSZZ „Solidarność”

23 września br. do św. Andrzeja 
Boboli na Bobolówkę pielgrzymowali 
samorządowcy z Podkarpacia. Wśród 
pielgrzymujących był Roman Jakim, 
przewodniczący Zarządu Regionu 
Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”. 
Na początku udział wzięli w  Drodze 
Krzyżowej, następnie wysłuchali kon-
certu patriotycznego w  wykonaniu 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej AVAN-
TI z  Sanoka. Przed Mszą św. Włady-

sław Ortyl,  marszałek województwa 
odczytał list od Andrzeja Dudy, Pre-
zydenta RP. Mszy św. koncelebrowa-
nej przewodniczył i  okolicznościowe 
słowo Boże wygłosił ks. Józef Niżnik, 
kustosz sanktuarium. Po zakończe-
niu Eucharystii władze Podkarpacia 
i  Gminy Sanok złożyły wieńce pod 
pomnikiem. Parada mażanetek zespo-
łu AVANTI z Sanoka i wspólna agapa 
zakończyły spotkanie. 

Pielgrzymka samorządowców

Wśród składających kwiaty byłi m.in. Bogumiła Stec-Świderska, za-ca przewodni-
czącego Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, Andrzej Czochara, 
przewodniczący Oddziału ZR w Ropczycach i Jakub Skóra, za-ca przewodniczące-

go „Solidarności” Oświaty i Wychowania w Ropczycach

WSD Brzuchowice poświęciło sztandar

R. Jakim, przewodniczący ZR, M. Hoj-
ło, skarbnik ZR i P. Szpunar, członek ZR 
wzięli udział w uroczystości inauguracji 
roku akademickiego w Wyższym Semi-
narium Duchownym Instytutu Teolo-
gicznego we Lwowie - Brzuchowicach 

Uroczystości w Ropczycach-Witkowicach

29 września, pamiątkowe zdjęcie z przyjaciółmi z Ukrainy, 
których wspieramy w ramach akcji „Pomoc Kościołowi na Wschodzie”

oraz poświęcenia sztanadru, którego 
dokonali abp Mieczysław Mokrzycki, 
metropolita lwowski oraz abp Wiktor 
Skworc, metropolita katowicki.

Region Rzeszowski był jednym z fu-
nadatorów „gwoździa” do sztandaru. 
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Lekko śmiesznie, bardziej strasznie

Rzeszów to nie Wygłupin
Co jakiś czas mamy okazję oglądać w telewizji przedwojenną polską ko-

medię (z 1933 roku) „Każdemu wolno kochać”. Jest w niej m.in. epizodyczna 
scenka rozgrywająca się w miasteczku pod znamienną nazwą „Wygłupin”. 
Otóż włodarze tego „sławetnego” grodu długo zastanawiali się „czym za-
imponować światu”, rozważając dwie koncepcje budowy: „czy dom gry, czy 
dom wariatów?”. Ostatecznie wybrali i zrealizowali drugą. Jednakże podczas 
uroczystego otwarcia obiektu, uznanego przez nich za „ostatnie słowo na-
uki”, okazało się, że jest on zupełnie bezużyteczny gdyż „na sto kilometrów 
wokół niego nie ma ani jednego wariata”.

Dziwnym trafem ta zabawna scenka przypomina mi się zawsze kiedy prze-
jeżdżam, czy przechodzę przez rzeszowski „Most Mazowieckiego”. Bo most to 
naprawdę imponujący, długi prawie na pół kilometra, z ponad stumetrowej wy-
sokości pylonem! Nie ma co, gigant godny… no może nie Amazonki, ale na pew-
no Wisły lub Odry! W tym tylko rzecz, że wzniesiono go nad niewielką rzeczką 
- Wisłokiem. Słyszałem od ludzi, którzy pierwszy raz przejeżdżali przez Rze-
szów, że widząc z daleka wysoki pylon mostu, byli święcie przekonani, że Wisłok 
musi być potężną rzeką, a później, patrząc z góry przez długi czas nie mogli 
tej wielkiej rzeki zobaczyć, a gdy w końcu ujrzeli, określili ją mianem nędzne-
go strumyka. No z tym strumykiem to chyba nieco przesadzili, co nie zmienia 
oczywistego faktu, że zamiast wybudowania za ogromne pieniądze super-mo-
stu, można było wybudować w tym, lub nieco innym miejscu, most znacznie 
mniejszy, a przez to znacznie tańszy i w budowie i później w konserwacji. A za 
zaoszczędzone fundusze można byłoby wybudować w  Rzeszowie dodatkowe 
dwa, trzy nowe mosty, a może nawet więcej, bo nadal jest ich zbyt mało.

Ale gigantyczny most stoi i oczywiście skrajną głupotą byłoby go teraz roz-
bierać. Nie wolno nam natomiast popełniać tych samych błędów! A na to 
niestety się zanosi, gdyż obecne władze Rzeszowa, z prezydentem Tadeuszem 
Ferencem na czele, od ponad roku forsują koncepcję wybudowania nad 
rzeszowskim zalewem jeszcze potężniejszego mostu, najdłuższego w Polsce, 
mającego prawie kilometr długości, a zatem prawie dwa razy dłuższego od 
„Mostu Mazowieckiego”.

Wybudowanie mostu nad zalewem jest niezbędna z uwagi na konieczność 
budowy ulicy łączącej ulicę Podkarpacką z  ulicą Sikorskiego, co w  istotny 
sposób rozwiązałoby problemy komunikacyjne południowej części Rzeszo-
wa. Rzecz w tym, że w forsowanej przez obecne władze Rzeszowa koncepcji 
budowy wspomnianej trasy most miałby przecinać zalew ukośnie, w najszer-
szym jego miejscu!

Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestowali od samego początku zarówno 
mieszkańcy licznych domów, które podczas budowy nowej ulicy musiałyby 
zostać wyburzone, jak i ekolodzy z uwagi, że most przebiegałby ponad „ptasią 
wyspą”. Wspomniani mieszkańcy przedstawili własną propozycję przebiegu 
trasy łączącej ulice Podkarpacką i Sikorskiego, zgodnie z którą most przeci-
nałby zalew w  stosunkowo najwęższym jego miejscu i  nie potrzeba byłoby 
wyburzać tak wielu domów. Już na pierwszy rzut oka propozycja ta wydaje 
się znacznie bardziej rozsądna niż koncepcja obecnych władz miasta.

Zaproponowany przez mieszkańców przebieg nowej trasy, wraz z  wy-
budowaniem nad zalewem znacznie krótszego mostu, wsparł ubiegający 
się o wybór na prezydenta Rzeszowa, Wojciech Buczak, obecnie poseł PiS, 
a wcześniej przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Soli-
darność”, umieszczając ją w swoim programie wyborczym. Stąd propozycja 
mieszkańców określana jest powszechnie jako projekt Buczaka, podczas gdy 
propozycja obecnych władz miasta nazywana jest projektem Ferenca.

Jestem głęboko przekonany, że w  zbliżających się wyborach samorządo-
wych, większość rzeszowskich wyborców odda swoje głosy na Wojciecha 
Buczaka, który podczas swojej konwencji wyborczej zaproponował szeroki, 
a zarazem bardzo spójny program rozwoju miasta, ukierunkowany w głów-
nej mierze na zapewnienie wszelkich potrzeb jego mieszkańcom.

Ale gdyby przypadkiem w wyborach tych zwyciężył obecny prezydent, Ta-
deusz Ferenc, to niechybnie zrealizowałby plan zaimponowania światu naj-
dłuższym mostem w  Polsce, a  być może zapragnąłby zaimponować także 
wybudowaniem czegoś jeszcze bardziej gigantycznego.

Tylko po co mamy imponować światu kosztowną, a zarazem zbędą gigan-
tomanią? Rzeszów to nie filmowy Wygłupin!

Jerzy Klus

19 września w  kościele pw. bł. Je-
rzego Popiełuszki w  Rzeszowie od-
prawiona została comiesieczna Msza 
św. wotywna za wstawiennictwem 
patrona "Solidarności". Udział w niej 
wzięli członkowie Prezydium Zarządu 
Regionu Rzeszowskiego NSZZ "Soli-
darność" w ramach spotkań duszpa-
sterstwa ludzi pracy. Po nabożeństwie 
wykład pt. "Operacja kryptonim Pa-
pież, a  operacja kryptonim Popiel" 
wygłosił Zbigniew Branach, dzienni-
karz śledczy, autor wielu wybitnych 
książek poświęconych czasom PRL 
i zabójstwom księży. Następnego dnia 
odwiedził naszą siedzibę zostawiając 
najnowsze publikacje "Zlecenie na Po-
piełuszkę" i "Spisek stulecia". Można je 
nabyć w siedzibie ZR. Zapraszamy.

Zbigniew Branach gościł w Rzeszowie

Termin zgłaszania wniosków do 
XI edycji konkursu „Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom” upływa 31 
października 2018 r. Poszukiwane są 
firmy przestrzegające prawa pracy 
i  realizujące w  praktyce idee dialogu 
społecznego. 

Kolejny raz Komisja Certyfikacyj-
na dokona oceny wniosków nadesła-
nych na konkurs, biorąc pod uwagę 
m.in. przestrzeganie prawa pracy, za-
wieranie układów zbiorowych pracy, 
zatrudnianie pracowników na czas 
nieokreślony, stabilność zatrudnienia, 
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz prawo do zrzesza-
nia się w związki zawodowe, funkcjo-
nowanie rady pracowników i  prowa-
dzenie dialogu społecznego.

Wyróżnione firmy mają prawo do 
posługiwania się certyfikatem przez 
okres trzech lat.

Kandydatów zgłaszają podstawowe 
jednostki organizacyjne „Solidarno-
ści”. Regulamin konkursu i  wniosek  
o  przyznanie certyfikatu dostępne są 
na www.solidarnosc.org.pl

Zgłaszamy pracodawców

78 członków NSZZ „Solidarność” z Regionu Rzeszowskiego z rodzinami ki-
bicowało zawodnikom biorącym udział  w X  Pucharze Solidarności  w Skokach 
Narciarskich, które rozegrane zostały 22-23 września na Wielkiej Krokwi w Za-
kopanem. Zawody zaliczane do pucharu kontynetalnego FIS odbyły się pod 
honorowym patronatem Izabeli i Adama Małyszów. Na zdjęciu członkowie „S” 
WSK PZL-Rzeszów w  towarzystwie Piotra Dudy, przewodniczącego Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” i Apoloniusza Tajnera, b. trenera kadry skoczków.

Kibicowaliśmy w Zakopanem
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W  regionie rzeszowskim pierwsi 
zdecydowali się na rozpoczęcie jawnej 
działalności związkowcy z Resbudu. 30 
sierpnia, w przeddzień ósmej rocznicy 
podpisania Porozumień Gdańskich, 
Wanda Minicka, Jan Lucjan Wyciślak 
i Andrzej Filipczyk wystosowali pismo 
do dyrektora, informując go o  wzno-
wieniu działalności przez Komisję Za-
kładową „S". Ponieważ po ogłoszeniu 
stanu wojennego udało im się ukryć 
pieczęci i  dokumenty związkowe, na 
piśmie mogli przybić pieczątkę swojej 

16 września w lesie turzańskim od-
prawiono mszę świętą polową w   in-
tencji pomordowanych w  1944 przez 
NKWD żołnierzy AK i patyzantów. Li-
turgii przewodniczył biskup rzeszow-
ski Jan Wątroba. Tradycyjnie odbył 
się apel pamięci, po którym złożono 

kwiaty przed pomnikiem upamięt-
niającym ofiary zbrodni.  Miejsce kaź-
ni w  lesie turzańskim nazywane jest 
„Małym Katyniem”. Według różnych 
szacunków, NKWD wymordowało tu 
od 250 do 300 osób - więźniów obozu 
koncentracyjnego w Trzebusce. 

Harmonogram szkoleń 2018Hołd ofiarom NKWD

Pierwsza jawna

Poświęcenie budynku Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim

12 września br. Bogumiła Stec-Świderska, z-ca przewodniczącego ZR wzię-
ła udział w  uroczystym poświęceniu budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w  Wielopolu Skrzyńskim, któremu  towarzyszyła uroczysta Msza Święta pod 
przewodnictwem Księdza Biskupa Jana Wątroby, przedstawienie pt. „Odrodze-
nie” przygotowane przez uczestników WTZ oraz okolicznościowe spotkanie.

Przed trzydziestu laty działacze 
„Solidarności" z rzeszowskiego Res-
budu, jako pierwsi w regionie, wzno-
wili jawną działalność związkową.

W  sierpniu 1988 roku w  części  
polskich zakładów wybuchły strajki, 
największe od 1980 roku. Strajkujący 
robotnicy wysuwali głównie postulaty 
polityczne, z  których najważniejszy 
dotyczył legalizacji „Solidarności". 
W  niektórych zakładach działacze 
podziemnej „S", nie czekając na zgodę 
władz, rozpoczęli jawną działalność.

organizacji. Pismo to złożył w sekreta-
riacie przedsiębiorstwa J.L. Wyciślak.

O  ujawnieniu się zakładowej „S" 
dyrektor powiadomił SB, a związkow-
com odpisał, że nie wie o co chodzi... 
W  ciągu następnych kilku dni ujaw-
nili się prawie wszyscy działacze pod-
ziemnej „S" w Resbudzie, m.in. Janusz 
Smalec, Józef Niemczyk, Jacek Hess. 
Wobec działaczy, którzy się ujaw-
nili SB wszczęła działania nękające, 
m.in. wzywając ich na przesłuchania 
i  rozmowy ostrzegawcze. Niektórych 
z  nich kierownictwo zakładu ukarało 
pozbawieniem premii.

2 września związkowcy wystoso-
wali do dyrektora pismo z  żądaniem 
zwrotu dokumentacji i  funduszy za-
kładowej „S" (zarekwirowanych po 

wprowadzeniu stanu wojennego). Do 
pierwszej jawnej, choć nadal nielegal-
nej, zakładowej organizacji „S" maso-
wo wstępowali pracownicy; w  ciągu 
dwóch tygodni około 400 z nich pod-
pisało deklaracje „S".

Trzy tygodnie później na rozpoczę-
cie jawnej działalności zdecydowali się 
związkowcy z  Zelmeru (22 września) 
i  Instalu (23 września). Na przełomie 
lat 1988/89 w  kolejnych zakładach 
ujawniły się struktury „S". Do chwili 
oficjalnej legalizacji związku (za jaką 
uznać należy ponowną rejestrację 
statutu - 17 kwietnia 1989 r.) w około 
40 zakładach regionu rzeszowskiego 
działały już organizacje „S".

je-kl

100. rocznica odzyskania przez 
Polskę Niepodległości oraz jubile-
usz stulecia istnienia polskiej polityki 
społecznej stały się motywem zorga-
nizowania przez Ministerstwo Rodzi-
ny, Pracy i  Polityki Społecznej cyklu 
wydarzeń, mających na celu ukaza-
nie roli i  rangi polityki społecznej, 
jako dziedziny aktywności państwa 
i  jego instytucji. Między innymi była 
to konferencja pn. „Przeszłość-Teraź-
niejszość-Przyszłość”, która odbyła 
się 25 września w  Rzeszowie. Wzięła 
w niej udział m.in. Podsekretarz stanu 

w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej - Elżbieta Bojanowska. 
Przy okazji wizyty na Podkarpaciu,  
26 września odwiedziła również po-
wiat ropczycko-sędziszowski. W  pla-
nie wizyty znalazł się Środowiskowy 
Dom Samopomocy w  Wiercanach, 
Mieszkanie Treningowe w  Sędziszo-
wie Małopolskim, Dom Pomocy Spo-
łecznej im. Jana Pawła II w  Rudzie, 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Ropczycach oraz Dom Po-
mocy Społecznej w Lubzinie.

TV Sędziszów Młp.

Minister towarzyszyła m.in. Bogumiła Stec-Świderska, za-ca przewodniczącego
 Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” oraz Bernadeta Frysztak,

 wicestarosta powiatu, która czuwała nad przebiegiem wizyty 

Wiceminister Bojanowska z wizytą w regionieW imieniu Prezydium Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” hołd 
pomordowanym złożyła Bogumiła Steć-Świderska, za-ca przewodniczącego ZR
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Urodzony geniusz wojskowy

Leopold urodził się 11 listopada 1896 
roku w Kosinie koło Łańcuta. Jego oj-
ciec, Tomasz Kula, był urzędnikiem 
kolejowym, a matka Elżbieta (z domu 
Czajkowska) córką zesłanego na Sybir 
powstańca 1863 roku. Rodzice pielę-
gnowali tradycje patriotyczne, ucząc 
dzieci miłości do Ojczyzny. Po przenie-
sieniu się rodziny do Rzeszowa, młody 
Leopold rozpoczął w 1907 roku naukę 
w  II Gimnazjum. Jednak bardziej in-
teresowały go studia wojskowe, gdyż 
wzorem dziadka, powstańca z  1863 
roku, pragnął podjąć walkę o  wyzwo-
lenie Ojczyzny. W 1912 został jednym 
z  pierwszych organizatorów Związku 
Strzeleckiego w  Rzeszowie, wciągając 
zarazem do Związku większość swo-
ich kolegów z  gimnazjum. Okazał się 
świetnym organizatorem, urodzonym 
dowódcą, a  jego talenty wojskowe do-
strzegł i  wysoko ocenił sam Józef Pił-
sudski. Leopold ukończył kursy oficer-
skie w Stróży i Zakopanem i jako oficer 
strzelecki powrócił do Rzeszowa gdzie 
objął dowództwo plutonu. Mając zale-
dwie 16 lat dowodził chłopcami znacz-
nie starszymi od siebie.

Po wybuchu pierwszej wojny świa-
towej Leopold rozpoczął działalność 
legionową. 5 sierpnia 1914 roku zamel-
dował się ze swoimi strzelcami w kra-
kowskich Oleandrach by w  szeregach 
słynnej Pierwszej Brygady wyruszyć na 
front. Już w pierwszej bitwie pod Kiel-
cami (jako dowódca plutonu) zabły-
snął odwagą i  talentem dowódczym. 
Walczył m.in. pod Krzywopłotami, 
Łowczówkiem, Zernikami. Był podzi-

wiany i kochany przez żołnierzy. W li-
stopadzie 1914 roku mianowany został 
podporucznikiem, a już w marcu 1915 
roku - porucznikiem. Odznaczył się od-
wagą i talentem dowódczym w bitwach 
pod: Kukle, Kamieniuchą, Jabłonką, 
Kostiuchnówka (najbardziej krwawą). 
Dzięki sprytowi wojskowemu zyskał 
pseudonim „Lis”, który odtąd połączo-
ny został z jego nazwiskiem rodowym. 
Walcząc, równocześnie kontynuował 
zaocznie naukę w  gimnazjum, zakoń-
czoną w  1915 roku zdaniem matury 
(podczas krótkiego urlopu).

Żołnierz legenda

Po „kryzysie przysięgowym”, który 
doprowadził do rozwiązanie przez Au-
striaków Legionów i uwięzieniu przez 
Niemców komendanta Piłsudskiego, 
Leopold, odmówił złożenia przysięgi 
na wierność Austrii i  Niemiec za co 
został zdegradowany do stopnia ka-
prala i wcielony do armii austriackiej. 
Wysłany na front włoski potwierdził 
swoją niezwykłą wartość bojową i hart 
ducha. Austriacy podziwiali go za od-
wagę i  brawurowe wypady. Z  uwagi, 
że w  bitwie pod Cordellazzo został 
ciężko ranny, odesłano go do szpitala 
na Węgrzech, a dowódca podał go do 
odznaczenia Złotym Krzyżem Zasłu-
gi. Podczas rekonwalescencji zrzucił 
austriacki mundur i rozpoczął najbar-
dziej heroiczny okres w swoim życiu, 
związany z  działalnością w  Polskiej 
Organizacji Wojskowej (POW). Po-
przez linię frontu przedarł się na Ukra-
inę, gdzie utworzył potężne struk-
tury POW w  Bobrujsku. W  Odessie 

(pod nazwiskiem Kortyny) wstąpił 
do Korpusu Wschodniego. W  1918 
roku został komendantem Komendy 
Naczelnej POW obejmującej swoim 
zasięgiem placówki na terenie Rosji. 
Organizował żołnierzy polskich wal-
czących dotychczas w armiach państw 
zaborczych. Walczył z okupującymi te 
ziemie wojskami niemieckimi, m.in.: 
wysadzając mosty i  zrywając tory, co 
dezorganizowało transport wojskowy. 
O jego wyczynach krążyły legendy.

W  Europie Zachodniej pierwsza 
wojna światowa dobiegła końca. 11 
listopada 1918 roku odradziła się Nie-
podległa Rzeczpospolita, ale Polacy 
zmuszeni byli nadal walczyć o  swoje 
granice. Wojna toczyła się równocze-
śnie na kilku frontach. Młody Leopold 
(już w stopniu majora) zwrócił się do 
władz wojskowych o  skierowanie go 
na Front Wschodni - najbardziej nie-
bezpieczny. Walczył tam pod: Rawą 
Ruską, Bełżcem, Uhnowem Poryckim. 
7 marca 1919 roku, kierując osobiście 
natarciem na Torczyn, został ciężko 
ranny i wkrótce potem zmarł.

Pośmiertna chwała

Bohaterska śmierć Leopolda Li-
sa-Kuli napełniła żalem całą Polskę. 
W Komunikacie Naczelnego Dowódz-
twa z  8 marca 1919 roku napisano 
m.in., że „Młoda Armia Polska straciła 
jednego z najlepszych swych oficerów.”

Trumnę z ciałem poległego bohate-
ra przewieziono z  honorami wojsko-
wymi do Warszawy, gdzie w Kościele 
Garnizonowym (na Placu Saskim) 

wystawiono ją na widok publiczny. 
Po kilku dniach trumnę przewieziono 
(przez Kraków) do Rzeszowa. Podczas 
przejazdu na całej trasie gromadziły 
się tłumy ludności pragnącej oddać 
mu hołd. Wódz Naczelny, Józef Pił-
sudski, mianował pośmiertnie Lisa-
-Kulę podpułkownikiem i  pułkowni-
kiem, nadając mu równocześnie order 
„Virtuti Militari”.

16 marca 1919 roku w  Rzeszowie 
odbyły się uroczystości pogrzebowe, 
które przekształciły się w  olbrzymią 
narodową manifestacje. Wielotysięcz-
ny orszak pogrzebowy wyruszył z Ko-
ścioła Świętego Krzyża na cmentarz na 
Pobitnym. Grób pokrył stos wieńców, 
wśród których był wieniec od Naczel-
nego Wodza z  napisem na szarfach: 
„Mojemu dzielnemu chłopcu - Józef 
Piłsudski”. Po kilku latach wybudo-
wano bohaterskiemu pułkownikowi 
piękny grobowiec w  kształcie sarko-
fagu z  fotografią i  wygrawerowanym 
szlakiem bojowym.

W sierpniu 1927 roku, z  inicjatywy 
rzeszowian, zawiązał się Komitet Bu-
dowy Pomnika, nad którym patronat 
objęła Aleksandra Piłsudska - żona 
Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wykonanie postaci Bohatera powie-
rzono słynnemu artyście-rzeźbiarzo-
wi Edwardowi Wittingowi. W  1932 
roku gotowy pomnik stanął na rze-
szowskim Placu Farnym. Uroczystości 
związane z  jego odsłonięciem trwały 
dwa dni (17 i 18 września) i uczestni-
czyło w nich ponad czterdzieści tysię-
cy osób. Przybyli m.in.: Prezydent RP 
- Ignacy Mościcki, premier - Walery 

Rzeszowscy bohaterowie legionów Józefa Piłsudskiego (I)
11 listopada 2018 roku, minie sto lat od odrodzenia się Rzeczpospolitej Pol-

ski po 123 letnim okresie niewoli. Do odzyskania przez nasz kraj niepodległości 
przyczynili się walnie mieszkańcy Rzeszowa i okolicznych miejscowości, z któ-
rych wielu walczyło w legionach Józefa Piłsudskiego, będących zaczątkiem od-
radzającego się Wojska Polskiego. Niektórzy rzeszowianie odznaczyli się wielką 
odwagą, walecznością, a zarazem umiejętnościami wojskowymi i obecnie uzna-
wani są za Bohaterów Narodowych. Warto przypomnieć ich postacie, będące 
wzorcami patriotyzmu i poświęcenia dla Ojczyzny.

Pułkownik Leopold Lis-Kula
Najsłynniejszy Żołnierz Legionowy z Rzeszowa
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Sławek, Aleksandra Piłsudska z córka-
mi, ministrowie, generalicja, senato-
rowie, posłowie, prezydenci kilku du-
żych miast Polski. Do chwili wybuchu 
drugiej wojny światowej rzeszowski 
Plac Farny ze stojącym na nim pomni-
kiem był miejscem gdzie organizowa-
ne były obchody świąt narodowych 
i uroczystości patriotyczne.

A jednak powrócił!

W nocy z 10 na 11 kwietnia 1940 roku 
pomnik został zburzony przez Niem-
ców, a jego spiżowe kawałki wywiezio-
no na złom. Ocalała tylko głowa, którą 
wykradł i ukrył Franciszek Kotula.

Po zakończeniu wojny nie można 
było zabiegać o  jego odbudowę, gdyż 
rządzący z  sowieckiego nadania ko-
muniści nie pozwalali nawet wspomi-
nać o Lisie-Kuli, jak również o innych 
bohaterach walk legionowych. W  la-
tach pięćdziesiątych na betonowym 
bastionie, na którym przed wojną stał 
pomnik władze miejskie ulokowały 
coś w  rodzaju kina pod gołym nie-
bem, gdzie wieczorami wyświetlano 
bezpłatnie filmy propagandowe i  re-
klamy. Choć po kilku latach aparatura 
wyświetlająca filmy przestała działać, 
resztki elementów tego kina przetrwa-
ły do lat siedemdziesiątych.

Starania o odbudowe pomnika moż-
na było podjąć dopiero po wielkich 
strajkach z  1980 roku i  utworzeniu 
NSZZ „Solidarność”, ale zostały one 

2 września wspólnota w  Lipni-
cy przezywała jubileuszowy odpust 
z  okazji 40 rocznicy istnienia parafii. 
Mszy św. przewodniczył i homilię wy-
głosił JE biskup sandomierski Krzysz-
tof Nitkiewicz. W  czasie Eucharystii 
poświęcił kościół i nowy ołtarz. W oł-
tarzu spoczęły relikwie bł. Jerzego Po-
piełuszki. Na Mszy byli obecni brat  
ks. Jerzego Józef, jego żona i siostrze-
nica, burmistrz Suchowoli proboszcz 
tej parafii, przedstawiciele władz,liczni 
samorządowcy, przedstawiciele NSZZ 
Solidarność, Związku Strzeleckiego, 
leśników, Koła Łowieckiego „Sokół”, 

strażaków, harcerze liczni lipnicza-
nie i ich goście. Śpiew prowadził chór 
z parafii pw. św. Brata Alberta w Kol-
buszowej i schola. Po południu odbył 
się piknik jubileuszowy podczas które-
go występowały dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej z Lipnicy, schola parafialna, 
Zespół „Wolanie”, kapela „Dzikowia-
nie” i  zespół „Soul”. Następnie odbył 
się pokaz karate. Po tym dzieci bawili 
animatorzy a na boisku odbyły się dwa 
konkursy-piłki nożnej i  siatkowej. Po 
zakończeniu pikniku strażacy z Lipni-
cy zaprosili na zabawę.  

parafialipnica.pl

przerwane wprowadzeniem przez ko-
munistów stanu wojennego. Jednakże 
13 maja 1985 roku, pomimo szykan ze 
strony władz, na ścianie kościoła far-
nego wmurowano tablicę upamiętnia-
jącą płka Lisa-Kulę. 

Odbudowa pomnika stała się moż-
liwa dopiero po 1989 roku. Ponieważ 
nie zachowała się przedwojenna forma 
do odlewania, kopię postaci bohatera 
trzeba był wykonać ponownie. Kon-
kurs na jej wykonanie wygrali arty-
ści-rzeźbiarze z  Krajowa Bogusz Sal-
wiński i  Janusz Wilczyński. Uroczyste 
odsłonięcie pomnika nastąpiło 22 listo-
pada 1992 roku i podobnie jak podczas 
odsłonięcia pierwszego (w 1932 roku) 
uczestniczyło w  nich tysiące osób. 
Najbardziej liczną grupę stanowili 
członkowie „Solidarności”, nie tylko 
regionalnej, bo z  Gdańska przyjechał 
Marian Krzaklewski (przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ „S”). Obecni 
byli kombatanci organizacji niepod-
ległościowych (AK i  WiN), a  także 
przedstawiciele lokalnych struktur 
wszystkich partii politycznych (łącznie 
z postkomunistyczną SdRP!). Oczywi-
ście była i  Kompania Honorowa WP 
i  orkiestra wojskowa garnizonu rze-
szowskiego. Na odsłonięciu nie poja-
wił się natomiast żaden przedstawiciel 
najwyższych władz państwowych (pre-
zydentem był wówczas Lech Wałęsa, 
premierem Hanna Suchocka).

Jerzy Klus

Relikwie patrona „Solidarności” 
spoczęły w lipnickim kościele

W  38. rocznicę podpisania Poro-
zumień Sierpniowych w  siedzibie 
rzeszowskiego Oddziału IPN przy ul. 
Słowackiego 18 odsłonięto wyjątkową 
tablicę z napisem „Solidarność”. Został 
on wykonany w  ośrodku odosobnie-
nia w Łupkowie. Najprawdopodobniej 
sporządził go internowany Stanisław 
Simoni (1938–2008).

Napis został okryty podczas prac 
remontowych w  Zakładzie Karnym 
w Łupkowie. Rzeszowski Oddział IPN 
podjął się zadania zachowania go dla 
potomnych. Przeprowadzono zabieg 
transferu i konserwacji wymienionego 
napisu. Został on wraz z tynkiem zdję-
ty z więziennej celi i profesjonalnie za-
konserwowany. Obecnie ma charakter 

swoistego mobilnego upamiętnienia. 
Jest prezentowany w rzeszowskiej sie-
dzibie IPN. Istnieje jednak możliwość 
jego ekspozycji poza budynkiem IPN. 
Jest to prawdopodobnie jedyna tego 
typu pamiątka z ośrodków internowa-
nia w Polsce, zachowana w tej formie.

Uroczystości związanej z  odsłonię-
ciem tablicy towarzyszyły wykłady 
i wspomnienia. Zygmunt Błaż i Miro-
sław Styczeń podzielili się wspomnie-
niami z  internowania. Spotkanie za-
kończyła prezentacja , konserwatorów 
Elżbiety i Piotra Bakunów, którzy do-
konali transferu i konserwacji napisu.

NSZZ „Solidarność” reprezentowała 
Bogumiła Stec–Świderska, z-ca prze-
wodniczącego ZR Rzeszowskiego.

Odsłonięcie tablicy z napisem „Solidarność” 

15 września br w  Hyżnem  Sto-
warzyszenie Czarna Jedynka we 
współpracy z  Gminą Hyżne, Gminą 
Błażowa ZHR-em oraz Fundacją Ak-
tywnej Rehabilitacji zorganizowało 
szóstą edycję Biegu Niezłomnych. 
Bieg odbył się pod patronatem Mar-
szałka Województwa Podkarpackie-
go Władysława Ortyla, Wojewody 
Podkarpackiego Ewy Leniart, Posła 
na Sejm RP Wojciecha Buczaka oraz 
Przewodniczącego Zarządu Regionu 
Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” 
Romana Jakima.

Na starcie stanęła grupa blisko 
trzystu startujących. Zawody rozpo-
czął wyścig na wózkach osób niepeł-
nosprawnych. Po jego zakończeniu 
i  wspólnym odśpiewaniu Hymnu 
Polskiego zawodnicy wybiegli rywa-
lizować  na różnych dystansach tere-
nowego VI Biegu Niezłomnych. Pół-
maraton terenowy (22km) zwycięzca 
(Stawiński Michał z  Poznania) poko-
nał w bardzo dobrym czasie 1h33’54”.

Z ramienia ZR w wydarzeniu udział 
wziął Andrzej Filipczyk, Członek Pre-
zydium ZR (autor relacji).

Bieg Niezłomnych 2018
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MUZEUM W PRZEMYŚLU DOCENIONE PRZEZ MINISTERSTWO

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej będące instytucją 
kultury Województwa Podkarpackiego będzie współprowadzone 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
W  Przemyślu, w obecności Marszałka Sejmu Marka 
Kuchcińskiego, wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego prof. Piotr Gliński oraz marszałek Władysław 
Ortyl i członek zarządu Piotr Pilch podpisali w tej sprawie list 
intencyjny.

W uroczystości udział wzięli ponadto: arcybiskup Józef 
Michalik, posłowie na Sejm RP: Krystyna Wróblewska, Anna 
Schmidt-Rodziewicz i Andrzej Matusiewicz, Wojewoda 
Podkarpacki Ewa Leniart, prezydent Przemyśla Robert 
Choma wraz z zastępcami Januszem Hamryszczakiem 
i  rzegorz Hayder.

W liście intencyjnym strony wyraziły „wolę ścisłej 
współpracy w celu polepszenia warunków realizacji przez 
Muzeum zadań statutowych i zapewnienia warunków 
rozwoju Muzeum dla możliwie szerokiego upowszechnienia 
wiedzy na temat historii, kultury i tradycji Ziemi Przemyskiej 
i jej znaczenia w dziejach Polski”.  

Jednocześnie w dokumencie potwierdza się ponad 
100-letnią historię muzeum, jego wysoki poziom działalności, 
wagę i znaczenie dla kultury polskiej działalności naukowej, 
edukacyjnej a także znaczenie muzealnych zbiorów.

Marszałek Sejmu RP, Marek Kuchciński przed podpisaniem 
listu intencyjnego skierował kilka słów do uczestników 
wydarzenia:

- Spotykamy się w Przemyślu, aby omawiać niezwykle 
ważne wydarzenia i decyzje, jakie władze państwa przy 
wsparciu polskiego parlamentu podejmują w ostatnich latach, 
by w różnych miejscach wzmacniać naszą piękną i wspaniałą 

Ojczyznę, a w naszym przypadku Ziemię Przemyską, chcąc 
zasilić Przemyśl, a tym samym przypomnieć, jakie zasługi 
miał dla budowy i rozwoju państwa polskiego – zaznaczył 
wyraźnie marszałek.

Wicepremier, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
prof. Piotr Gliński powiedział, że współprowadzenie muzeum 
przez ministerstwo to przywilej:

- Dziękuję za zaproszenie do Przemyśla i do tego 
wspaniałego muzeum. To jest wielki przywilej, że minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego może podejmować 
taką decyzję. Dziś podpisujemy list intencyjny dotyczący 
współprowadzenia muzeum przez ministerstwo, a więc 
zostaje podjęta decyzja systemowa o wsparciu tej wspaniałej 
instytucji. Ta decyzja wpisuje się w naszą politykę wspierania 
dziedzictwa narodowego ostatnich lat – powiedział prof. Piotr 
Gliński, jednocześnie dodając:

- W 100-lecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości 
mogę także powiedzieć, że najprawdopodobniej uda się 
wpisać twierdzę przemyską na listę Pomników historii – za co 
został nagrodzony gromkimi brawami.

Marszałek Władysław Ortyl nawiązał do dziedzictwa 
kulturowego, które na Podkarpaciu skutecznie udaje się 
łączyć z nowoczesnością:

- Wszyscy wiemy, jak ważną rzeczą jest dziedzictwo, jak 
ważna jest kultura, a my na Podkarpaciu chcemy to dziedzictwo 
kulturowe wiązać z innowacjami, z rozwojem przemysłu - i to 
się nam udaje. To, że jesteśmy konserwatywni, że szanujemy 
wszystko to, co u podstaw dobrego życia i funkcjonowania ma 
miejsce, to w ogóle nie przeszkadza temu, żeby dynamicznie 
się rozwijać, to wręcz pasuje do siebie. Zobowiązaliśmy 
się, że jako samorząd weźmiemy pod swoje skrzydła inną 
wartościową jednostkę, muzeum w Sanoku. To instytucja 
powiatu, ale mająca olbrzymie znaczenie dla regionu, ze 
znakomitymi zbiorami Zdzisława Beksińskiego. Decyzje 
już są podjęte, będziemy współprowadzić tę jednostkę – 
powiedział marszałek Ortyl.

W 2020 roku Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej będzie 
obchodzić jubileusz 110-lecia swojej działalności w przestrzeni 
kulturowej Polski południowo-wschodniej. Wieloletnia 
skrupulatność w ochronie artefaktów zaowocowała bogatymi 
zbiorami, niejednokrotnie będącymi ewenementem w skali 
całego kraju, ale także w skutek jej wpływu gotowością 
wielu podmiotów do przekazywania na rzecz tego muzeum 
w formie darowizn wszelkiego rodzaju pamiątek. Przemyskie 
muzeum posiada niezmiennie narodowy charakter z uwagi 
na imponujące zbiory z dziedziny archeologii, etnogra� i, 
historii, sztuki, rzemiosła i przyrody oraz pokaźną bibliotekę 
z kolekcją starodruków.z kolekcją starodruków.


