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W  Filharmonii Podkarpackiej im. 
Artura Malawskiego w Rzeszowie od-
był się  uroczysty Kongres Osób Re-
presjonowanych, Działaczy Solidar-
ności, Kombatantów. Pomysłodawcą 
tego przedsięwzięcia  była pani Ewa 
Leniart Wojewoda Podkarpacki, a pa-
tronat honorowy nad kongresem ob-
jął obecny na uroczystości Marszałek 
Sejmu RP Marek Kuchciński,  współ-
organizatorami  byli również IPN Od-
dział w Rzeszowie, Region Rzeszowski 
NSZZ Solidarność oraz Narodowy 
Bank Polski.  

Kongres miał na celu przede wszyst-
kim spotkanie w roku 100 - lecia od-
zyskania Niepodległości  wszystkich 
tych, których działalność przyczyniła 
się do  odzyskania niezawisłej Rze-
czypospolitej, jak i  zwiększenie świa-
domości Polaków na temat wydarzeń 

związanych z uzyskaniem i odbudową  
polskiej państwowości. To spotkanie   
po latach było  ważnym elementem 
wiążącym  postawy  i  poglądy ludzi 
zaangażowanych w działalność, dla 
której słowa kluczowe brzmią: odwa-
ga,  wolność, sprawiedliwość poszano-
wanie godności i prawa człowieka.

Uczestnicy spotkania obejrzeli   wy-
stawę  „Stan wojenny”, przygotowa-
ną przez Oddziałowe Biuro Edukacji 
Narodowej IPN, ukazującą  przebieg 
i realia stanu wojennego na Podkar-
paciu. Pochodzące z regionalnych 
muzeów, bibliotek  i archiwów oraz ze 
zbiorów osób prywatnych eksponaty 
obrazowały sytuację internowanych 
w Załężu, Uhercach, Łupkowie, Nisku  
i Gołdapi,   prezentując równocześnie 
działalność  podziemnych struktur 
„Solidarności”. 

Niezwykły Kongres po raz pierwszy po latach... Narodowy Bank Polski, podkreśla-
jąc zasługi działaczy opozycji antyko-
munistycznej zaprezentował podczas 
spotkania  banknot kolekcjonerski  
z wizerunkiem Jana Pawła II.

Kongres zakończył koncert zespo-
łu Pawła Steczkowskiego pt. „Pieśni 
internowanych”. W śpiew artystów 
(Ojczyzno ma,  Zielona sowa, Janek 
Wiśniewski) włączali się wielokrotnie 
uczestnicy kongresu. To pierwsze ta-
kie spotkanie, będące zarazem podzię-
kowaniem dla opozycji za jej  czyny  
i świadectwo odwagi niesione w  walce 
o wolność Polski. 

Marszałek Sejmu RP Marek 
Kuchciński powiedział:  Dziękuję tym, 
którzy więzieni, bici i internowani 
nie wyrzekli się swoich ideałów, lecz  
z podniesioną głową znosili upokorze-
nia.

Przewodniczący ZR Roman Jakim, 
odnosząc się do tych,  którzy włączyli 

się w trudną drogę tworzenia wolnej 
Polski w kontekście jej Jubileuszu  mó-
wił, że mimo represji, internowania 
tysięcy  działaczy Solidarności oraz 
całego  szeregu bolesnych sankcji dla 
świata pracy i  kultury,  nie daliśmy się 
uciszyć ani zmiażdżyć, odważnie wy-
stąpiliśmy przeciwko komunistycznej 
machinie. Zaapelował, aby  to spotka-
nie  skłaniało  do refleksji, że warto  
wracać do historii, bo ta uczy, jak żyć 
teraz, jak szanować i rozwijać wolność, 
z takim trudem zdobytą. Pamięć jest 
częścią naszej tożsamości, naszej siły,  
a tę siłę trzeba budować- zakończył.  

Bardzo miłym akcentem był pre-
zent- niespodzianka, mała przywiesz-
ka w kształcie  biało-czerwonego 
opornika, nawiązująca do znanego 
nam  symbolu oporu w  stanie wojen-
nym.

(Inf. wł.)

Paweł Steczkowski z zespołem

W 37 rocznicę wprowadzenia przez 
komunistów stanu wojennego w rze-
szowskim kościele farnym odprawio-
na została msza św. w intencji Ojczy-
zny i tych, którzy oddali za nią życie. 
Uroczystej eucharystii przewodniczył 
biskup rzeszowski, ks. bp Jan Wątro-
ba, a kazanie wygłosił ks. dr Sławomir 
Jeziorski.

W uroczystości uczestniczyli liczni 
członkowie i sympatycy NSZZ „Soli-
darność” oraz  13 pocztów sztandaro-
wych wystawionych przez organizacje 

zakładowe Solidarności z całego regio-
nu. 

W kazaniu, ks. Sławomir Jezior-
ski porównał postawę osób, które 13 
grudnia 1981 roku, po wprowadzeniu 
stanu wojennego, stanęły do walki w 
obronie wolności i godności człowie-
ka do postawy św. Jana Chrzciciela, 
uznając ich za bohaterów, gdyż po-
dobnie jak on gotowi byli złożyć ofiarę 
ze swojego życia w obronie ładu mo-
ralnego.    (cały tekst na stronie www.
solidarnosc.org.pl)               Jerzy Klus 

Miejmy ducha Jana Chrzciciela
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22 listopada 2018 r. w budynku Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie 
odbyło się posiedzenie Zarządu Re-
gionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidar-
ność” z udziałem przewodniczących 
organizacji związkowych z powiatu 
strzyżowskiego Z pomysłem zorga-
nizowania obrad ZR w terenie wystą-
piła Anna Dziadek, przewodnicząca 
Oddziału ZR w Strzyżowie, argumen-
tując, że to wspaniała okazja do spo-
tkania działaczy szczebla regionalnego  
z działaczami podstawowych jedno-
stek organizacyjnych NSZZ „Solidar-
ność”.

Obrady poprzedził mini recital  
w ramach 100-lecia niepodległości 
przygotowany przez młodzież z Ze-
społu Szkół Technicznych w Strzyżo-
wie oraz wystąpienia zaproszonych 
gości: Roberta Godka, starosty strzy-
żowskiego, Rafała Rutyny, komen-
danta powiatowego PSP w Strzyżowie 
oraz Leszka Pelca, przewodniczącego 
Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa 
NSZZ „Solidarność” Województwa 
Podkarpackiego.

Delegaci z Regionu Rzeszowskiego 
zrelacjonowali przebieg sesji sprawoz-
dawczo-wyborczej Krajowego Zjaz-
du Delegatów NSZZ „Solidarność”,  
w której wzięli udział 25-26 paździer-
nika br. w Częstochowie.

Uczestnicy zebrania zapoznali się 
również z informacjami dotyczący-
mi bieżących prac Prezydium ZR  

i udziałem działaczy w wydarzeniach 
społeczno-gospodarczych na szczeblu 
regionalnym i krajowym.

Rozmawiali o sytuacji pracowni-
ków niektórych zakładów pracy, m.in.  
w MPWiK w Rzeszowie, gdzie prze-
wodniczący komisji zakładowej złożył 
rezygnację z pełnionej funkcji; w Tesco 
w Rzeszowie, gdzie szykanowana jest 
przewodnicząca organizacji oddzia-
łowej; w Porcie Lotniczym Rzeszów-
-Jasionka, gdzie relacje z pracodawcą 
są trudne; w Szpitalu Powiatowym  
w Mielcu, gdzie trwa spór zbiorowy 
i likwidowana jest jedna z placówek; 
w DPS Babica, gdzie wynagrodzenia 
pracowników są na żenująco niskim 
poziomie.

Niepokojące informacje przekazali 
też działacze z Zapelu Boguchwała, 
Zelmeru Rzeszów i sędziszowskiej 
Wytwórni Filtrów, gdzie przygotowy-
wane są lub realizowane redukcje za-
trudnienia.

Są również zakłady pracy, w których 
dzięki zaangażowaniu i negocjacjom 
związkowym pracownicy mogą od-
czuć m.in. podwyżki wynagrodzeń, 
np. w PKS Rzeszów.

Roman Jakim, przewodniczący Za-
rządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ 
„Solidarność” kończąc obrady zapro-
sił zebranych działaczy na regionalne 
spotkanie opłatkowe, które odbędzie 
się 4 stycznia 2019 r. w Rzeszowie.

Wyjazdowe posiedzenie 
Zarządu Regionu w Strzyżowie

Pracownicy PKS otrzymają 100 zł brutto podwyżki od 1 listopada i kolejne 200 
zł brutto od 1 stycznia 2019 r. To efekt trwających od sierpnia negocjacji zarządu 
firmy ze związkowcami. Rozmowy były trudne i okupione akcją protestacyjną. 

Związkowcy zaapelowali również do Związku Gmin Podkarpacka Komuni-
kacja Samochodowa, który jest właścicielem PKS-u o dofinansowanie przed-
siębiorstwa i ustalenie stawek za wozokilometr. Ich zdaniem pozwoliłoby to na 
poprawę jakości wykonywanych przez przewoźnika usług.

KZ NSZZ Solidarność Szpitala Po-
wiatowego w Mielcu, kierując się in-
teresem zakładu pracy, pracowników,  
a przede wszystkim dobrem pacjen-
tów, zdecydowała o przystąpieniu 
do referendum w sprawie ogłoszenia 
strajku. To efekt zapowiedzi dyrek-
tora szpitala o likwidacji Stacji łóżek, 
w ramach ograniczania wydatków 
związanych z działalnością lecznicy, 
zaś czynności realizowane przez stację 
mają zostać powierzone zewnętrznej 
firmie.

Innego zdania są związkowcy, któ-
rzy przekonują, że stacja łóżek funk-
cjonuje w szpitalu nieprzerwanie od 
19 lat i nie było przypadków niepożą-
danych zdarzeń medycznych związa-

nych z zakażeniami wewnątrzszpital-
nymi, ponieważ łóżka szpitalne wraz 
z materacem i kołdrą były w całości 
dezynfekowane w wyodrębnionym 
pomieszczeniu. Ich zdaniem zmiana 
czynności, które mają być realizowane 
na miejscu tj. w pomieszczeniu pa-
cjentów przez pracowników zewnętrz-
nej firmy może obniżyć bezpieczeń-
stwo pacjentów. 

Związkowcy wezwali dyrektora 
szpitala do „niezwłocznego wycofania 
się z zamiaru likwidacji Stacji łóżek 
pod rygorem niezwłocznego przystą-
pienia do referendum, mającego na 
celu uzyskanie zgody na ogłoszenie 
bezterminowego strajku” – czytamy  
w stanowisku NSZZ „Solidarność”.

W mieleckim szpitalu znów wrze

Pieśni patriotyczne w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych 
w Strzyżowie

Nowelizacja przepisów dotyczących 
zniesienia górnego limitu składek na 
ZUS jest niezgodna z ustawą zasadni-
czą – uznał 14 listopada 2018 r. Trybu-
nał Konstytucyjny.

Trybunał zajmował się tą sprawą 
na wniosek Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy. Wątpliwości prezydenta wzbu-
dziło głosowanie senatu nad ustawą 
– głosowało tylko 48 senatorów oraz 
sposób procedowania. Zdaniem cho-
ciażby „Solidarności” ustawa nie była 
przedmiotem szczegółowych obrad 
Rady Dialogu Społecznego, co  naru-
szało podstawowe zasady i standardy 
dialogu społecznego, który ma swoje 
umocowanie w art 20 Konstytucji RP”.  

Sprzeciw wywołało również zniesie-
nie górnego limitu składek na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe. Zda-
niem m.in. „Solidarności” jest to duże 
zagrożenie dla powszechnego systemu 
emerytalnego, dlatego wnioskowała, 
aby prezydent nie podpisywał ustawy. 

Trybunał Konstytucyjny uznał 
argumenty NSZZ „Solidarność”

Z zadowoleniem przyjęła też decyzję 
prezydenta o skierowaniu ustawy do 
TK. – Jestem zadowolony z tej decyzji. 
Nie wejdzie w życie ustawa, która zde-
wastowałaby Fundusz Ubezpieczeń 
Społecznych – mówił Piotr Duda na 
antenie TVP Info. Solidarność liczyła, 
że Trybunał Konstytucyjny uzna no-
welizację ustawy za niezgodną z kon-
stytucją. 

Trybunał Konstytucyjny niestety nie 
podzielił argumentacji Prezydenta, iż 
tak poważne naruszenie trybu opinio-
wania projektu ustawy narusza art. 2    
i art. 59 Konstytucji RP.  

Zdaniem NSZZ „Solidarność” 
wyrok ten osłabi prawo reprezen-
tatywnych związków zawodowych                       
i reprezentatywnych organizacji pra-
codawców do oddziaływania na pro-
ces legislacyjny.

AB, tysol.pl
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7 listopada przed rzeszowskim 
hipermarketem Tesco odbyła się 
pikieta w obronie szykanowanej  
i dyskryminowanej za działalność 
związkową Agaty Strzałkowskiej, 
przewodniczącej Komisji Oddzia-
łowej NSZZ „Solidarność” Tesco 
w Rzeszowie.

Przewodniczącą, która peł-
ni również funkcję społecz-
nego inspektora pracy oraz 
członka Prezydium Komisji Za-
kładowej NSZZ „Solidarność” 
Tesco Polska, wspierali działacze  
i członkowie Związku z Regionu 
Rzeszowskiego oraz ościennych 
regionów.

Historię jej pracy i działalności 
związkowej nakreśliła zgromadzo-
nym Elżbieta Jakubowska, prze-
wodnicząca NSZZ „Solidarność” 
przy Tesco Polska Sp. z o.o.: – Na-
sza koleżanka Agata Strzałkow-
ska jest wieloletnim, lojalnym, 
rzetelnym i sumiennym pracow-
nikiem Tesco! Nigdy nie otrzy-
mywała upomnień i nagan, wręcz 
przeciwnie awansowała z działu 
przemysłowego poprzez pracę na 
recepcji do pracy w skarbcu. Jest 
przedstawicielem pracowników, 
działając na ich rzecz w NSZZ 
„Solidarność”, jest również ce-
niona za swoje zaangażowanie i 
aktywną pracę. W 2013 roku zo-
stała wyrzucona z pracy, a przy-
wrócona do pracy wyrokiem sądu w  

2014 r . Kolejną rozprawę w są-
dzie wytoczyła Agacie Strzał-
kowskiej koordynatorka kas  
w sądzie karnym na podstawie 
upublicznionego przez menage-
ra sklepu pisma w obronie pra-
cowników. Została oczyszczona  
i uniewinniona z zarzutów 
przez sąd. Tydzień po ogłosze-
niu wyroku uniewinniającego 
otrzymała od pracodawcy „po-
dziękowanie” za 17 lat pracy  
w postaci wypowiedzenia radykal-
nie pogarszającego warunki pracy.

E. Jakubowska zwróciła się rów-
nież do klientów, którzy z parkingu 
obserwowali całe zdarzenie, wyja-
śniając dlaczego pikietują: – Sza-
nowni klienci, dość dyskryminacji 
i szykan za działalność związko-
wą w sklepie Tesco w Rzeszowie 
i w sklepach na terenie całego 
kraju! NSZZ „Solidarność” wal-
czy o przestrzeganie prawa pracy  
i godne warunki płacy i pracy! 
My pracownicy niezależnie w ja-
kim zakładzie pracy jesteśmy za-
trudnieni, nie możemy pozwolić 
na to, by pracodawcy postępując 
podstępnie i niegodnie, czuli się 
bezkarni!

Pikietujący związkowcy głośno 
domagali się, by wyszedł do nich 
menager rzeszowskiego sklepu, 
bezskutecznie, dlatego odczytano 
list skierowany do Zarządu Tesco, 
w którym Organizacja Zakładowa 

NSZZ „Solidarność” wyraża zbul-
wersowanie niesprawiedliwym 
potraktowaniem przewodniczącej, 
żądając wycofania wypowiedzenia 
warunków pracy Agaty Strzałkow-
skiej i utrzymania dotychczaso-
wej umowy o pracę oraz sprawie-
dliwego traktowania wszystkich 
pracowników i respektowania 
obowiązującego prawa przez  
Tesco bez względu na przynależ-
ność związkową.

W proteście wziął również udział 
Tadeusz Majchrowicz, zastępca 
przewodniczącego Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność”. Zapew-
niał, że Związek użyje wszelkich 
możliwych środków, również przy 
pomocy międzynarodowych orga-
nizacji, do których należy NSZZ 
„Solidarność”, by eliminować pa-
tologię zagranicznych koncernów. 
Odczytał również list od Piotra 
Dudy, przewodniczącego NSZZ 
„Solidarność”. -  Chcę Wam dzisiaj 
powiedzieć, że nie jesteście sami. 
Jest z Wami cała Solidarność. Dzi-
siaj, tu w Rzeszowie, jesteśmy aby 
wesprzeć Solidarność w sieci Te-
sco. A w sposób szczególny prze-
wodniczącą Agatę Strzałkowską, 
którą pracodawca szykanuje za 
działalność związkową. Jesteśmy 
tu po to, by powiedzieć: Agato, nie 
jesteś sama! Solidarność udzieli 
Tobie i całej Waszej organizacji 
wszelkiego możliwego wsparcia.

Drodzy Przyjaciele! To co robi 
zarząd Tesco, to nie tylko łama-
nie polskiego prawa, w tym kon-
stytucji gwarantującej wolność  
i swobodę działalności związko-
wej, ale jest też pogwałceniem 
elementarnych standardów obo-
wiązujących w Unii Europejskiej. 
Dlatego wzywamy zarząd Tesco 
Polska o zaprzestanie tych praktyk, 
ostrzegając jednocześnie, że spór  
z Solidarnością w Tesco, będzie 
sporem z całą Solidarnością i zy-
ska wymiar międzynarodowy.  
I taką pisemną informację, prze-
każemy po dzisiejszej pikiecie do 
zarządu i rady nadzorczej Tesco. 
Jeszcze raz serdecznie Was po-
zdrawiam. Jesteśmy Solidarno-
ścią, dlatego jak głosi nasze hasło:  
„I tak wygramy…!

Roman Jakim, przewodniczący 
Zarządu Regionu Rzeszowskie-
go NSZZ „Solidarność” powie-
dział, że protest jest wyrazem 
związkowej solidarności z szy-
kanowaną koleżanką. Dodał, że 
na najbliższym posiedzeniu Za-
rządu Regionu działacze przyjmą 
stosowne stanowisko. – Jeśli zaj-
dzie taka potrzeba, przyjedzie-
my tu jeszcze raz… i kolejny. 
Nie zaprzestaniemy walki o prze-
strzeganie praw pracowniczych  
i związkowych, bo NSZZ „Soli-
darność” jest tego gwarantem! 
Szczęść Boże! – zakończył Roman 
Jakim.

Tesco łamie prawo
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11 listopada 1918 r. ziściły się ma-
rzenia pokoleń Polaków – Polska od-
zyskała Niepodległość i powróciła na 
mapę Europy i świata.

W setną rocznicę odzyskania przez 
Polskę Niepodległości również człon-
kowie NSZZ „Solidarność”  świętowali 
ten wyjątkowy jubileusz, biorąc udział 
w obchodach i innych wydarzeniach 
towarzyszących rocznicy.

Uroczystości w Rzeszowie rozpo-
częły się Mszą Świętą w Kościele Far-
nym. Następnie uczestnicy przema-
szerowali pod pomnik płk. Leopolda 

Lisa-Kuli, gdzie odśpiewano hymn 
i podniesiono flagę państwową. Po 
wystąpieniach władz województwa, 
odbyły się Apel Pamięci i salwa ho-
norowa. Podczas uroczystości po raz 
pierwszy zabrzmiał Dzwon Niepodle-
głości – dar Samorządu Województwa 
Podkarpackiego z okazji 100. rocznicy 
Odzyskania Niepodległości. 

Prezydium Regionu Rzeszowskiego 
NSZZ „Solidarność” reprezentowali 
Roman Jakim, Bogumiła Stec-Świder-
ska, Andrzej Filipczyk

Obchody 11 listopada

W Łowisku w gminie Kamień odby-
ły się uroczystości 40. rocznicy powo-
łania Komitetu Samoobrony Chłop-
skiej Ziemi Rzeszowskiej.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą 
świętą w kościele parafialnym, po któ-
rej złożono wieńce i wiązanki kwiatów 
pod pomnikiem 30. rocznicy Wiel-
kiego Pontyfikatu Papieża Polaka oraz 
powstania Komitetu Samoobrony 
Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej. Na-
stępnie na budynku Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II odsłonięto tablicę upa-
miętniającą 100. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 

Piknik w Przemyślu

Z inicjatywy Ministerstwa Obrony 
Narodowej 10 listopada w siedemna-
stu polskich miastach odbyły się Pik-
niki „Służymy Niepodległej”. Mottem 
wspólnego świętowania było 100-lecie 
odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości. Władze województwa pod-
karpackiego piknik zorganizowały  
w Przemyślu. Udział w nim wzięli 
m.in. członkowie NSZZ "Solidarność" 
WSK PZL-Rzeszów na czele z Roma-
nem Jakimem, przewodniczącym ZR. 
W programie znalazły się m. in. po-
kazy sprzętu wojskowego, prezentacja 
służb mundurowych, koncert Orkie-
stry Garnizonowej, a także śpiewanie 
„Marszu Pierwszej Brygady” czyli 
Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Pol-
skiego. Piknik wojskowy zakończył 
uroczysty Capstrzyk Niepodległości. 

Koncert w Warszawie

Członkowie Solidarności, wśród 
nich ponad 90 z Regionu Rzeszow-
skiego, przybyli z całej Polski do sto-
licy, by uczestniczyć w Koncercie dla 
Niepodległej na Stadionie PGE Naro-
dowy. Niezwykłe widowisko słowno-
-muzyczne było koncertową podróżą 
przez ostatnie sto lat historii Polski. 
Przypomniane zostały utwory, któ-
re towarzyszyły Legionom Polskim, 
walczącym pod Monte Cassino, żoł-
nierzom i cywilom broniącym stolicy  
w Powstaniu Warszawskim. Wystę-
pom artystów towarzyszyły efekty 
specjalne oraz przygotowane na tę 
okazję inscenizacje, animacje i filmy. 
Koncert zakończyło wspólne odśpie-
wanie Hymnu Państwowego przez 
zaproszonych artystów, chór i orkie-
strę oraz 45-tysięczną widownię PGE. 

27 listopada na Zamku Królewskim 
w Warszawie, po raz dwudziesty piąty, 
nagrodzono laureatów konkursu Pań-
stwowej Inspekcji Pracy „Pracodaw-
ca – organizator pracy bezpiecznej”.  
W trakcie uroczystości wręczono rów-
nież Nagrody Głównego Inspektora 
Pracy im. Haliny Krahelskiej. 

Biorący udział w uroczystości Piotr 
Duda, przewodniczący Komisji Krajo-
wej powiedział, że zaproszenie NSZZ 
„Solidarność” do kapituły tego kon-
kursu jest dla związku wielkim wyróż-
nieniem. Podziękował również Spo-

łecznym Inspektorom Pracy, którzy 
na co dzień wspomagają pracowników 
służb BHP.

Jednym z wyróżnionych był Stani-
sław Grzywacz, zakładowy społeczny 
inspektor pracy w P&W Rzeszów SA 
oraz regionalny koordynator ds. bhp 
Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Soli-
darność”. Za zaangażowanie i wkład 
w działania na rzecz poprawy stanu 
bhp oraz ochrony uprawnień pracow-
niczych w zakładzie pracy  otrzymał 
Wyróżnienie Specjalne Głównego In-
spektora Pracy.

W uroczystościach Re-
gion Rzeszowski NSZZ 
"Solidarność" repre-
zentował Marek Hojło, 
skarbnik ZR (na zdjęciu 
w środku).

We wsi Łowisko w gmi-
nie Kamień na terenie 
województwa rzeszow-
skiego lokalna społeczność 
organizowała się w opo-
rze wobec władzy już od 
początku lat siedemdzie-
siątych. Podłożem kon-
fliktu był sprzeciw władz 
wojewódzkich wobec pla-
nów budowy kościoła pa-
rafialnego, przymusowe 
wywłaszczenia miejsco-
wych rolników oraz prze-
kazanie ich gruntów Spół-
dzielni Kółek Rolniczych  
w Kamieniu. W ogłoszo-

nej 12 listopada 1978 rezolucji Komi-
tet domagał się cofnięcia tych decyzji,  
a także poprawy zaopatrzenia wsi,  pro-
testował przeciwko obowiązującej usta-
wie emerytalnej i zapowiadał odmowę 
płacenia składek, żądał traktowania 
rolników jak pełnoprawnych obywateli 
Polski. Wydarzenie to dało początek bu-
dowie chłopskiego ruchu solidarnościo-
wego przy ogromnym wsparciu Kościo-
ła i niezłomnego biskupa przemyskiego 
Ignacego Tokarczuka, który na drodze 
do wolności odegrał wiekopomna rolę. 
(ipn.rzeszow.pl)

Stanisław Grzywacz wyróżniony przez  
Głównego Inspektora Pracy

40 lat Samoobrony Chłopskiej
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Kryteria oceny pracy nauczyciela, 
jak i wskaźniki do nich będzie określał 
minister edukacji w rozporządzeniu,  
a nie dyrektor szkoły. 

Wprowadzenie takiej poprawki 
obowiązujących przepisów dotyczą-
cych oceniania pracy nauczycieli za-
proponowała minister edukacji Anna 
Zalewska podczas spotkania ze związ-
kami zawodowymi, które odbyło się 
14 listopada w Centrum Partnerstwa 
Społecznego „Dialog” w Warszawie. 
Decyzja szefowej Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej to odpowiedź na 
przedstawione przez Krajową Sekcję 

Oświaty i Wychowania NSZZ „Soli-
darność” negatywne opinie dotyczące 
rozporządzenia w sprawie szczegóło-
wych kryteriów i trybu dokonywania 
oceny pracy nauczycieli. 

„Solidarność” domaga się również 
rozmów na temat podwyżki wynagro-
dzeń i realizacji pozostałych postula-
tów. Zaplanowane są kolejne spotka-
nia minister ze związkowcami.

Szefowa resortu edukacji zapowie-
działa, że prace nad poprawkami do 
rozporządzenia mają zakończyć się do 
stycznia 2019 roku.

- Dobrze, że minister Anna Zalew-

Sukces „Solidarności” Oświatowej:  
regulaminy oceniania ze szkół wycofane

27 listopada br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła 
się uroczystość wręczenia odznak okolicznościowych „Medali 100-lecia Odzy-
skania Niepodległości” przyznanych przez Prezesa Rady Ministrów. 118 Medali 
– w imieniu premiera – wręczyła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, a otrzy-
mali je m.in. działacze i członkowie NSZZ "Solidarność" z Regionu Rzeszow-
skiego: Andrzej Filipczyk, Adam Śnieżek, Zbigniew Sieczkoś, Marian Irzyk, Ewa 
Konkel, Marian Krztoń, Zbigniew Banat, Stanisław Hulek, Henryk Atemborski, 
Marek Strączek, Michał Stręk, Jan Sołek, Władysław Ortyl.

ska w końcu usłyszała nasze postu-
laty, przecież artykułowaliśmy je już 
od dawna. Cieszymy się z decyzji do-
tyczącej likwidacji regulaminów oce-
niania pracy nauczycieli na poziomie 
szkół, które zaopiniowaliśmy negatyw-
nie jeszcze w fazie projektu. Minister 
przyznała nam rację, kiedy zobaczyła 
150-stronicowy regulamin kryteriów 
oceny pracy nauczycieli Nie popieramy 
pomysłu minister Edukacji Narodowej 
dotyczącego utworzenia kolejnej oceny 
pracy nauczyciela i warunków przy-
znawania dodatku 500+. Uważamy, 

że tylko nieliczni będą mogli się o nie-
go ubiegać. Dlatego powinien on zostać 
zlikwidowany. Pieniądze wyasygnowa-
ne na ten cel powinny być na przykład 
przeznaczone na godziny do dyspozycji 
dyrektorów, aby zlikwidować godziny 
„pokarciane”. Domagamy się również  
realizacji najważniejszego postulatu 
„Solidarności”, czyli podniesienia wy-
nagrodzeń zasadniczych nauczycieli.

Bogusława Buda
Przewodnicząca Regionalnej Sekcji 

OiW NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie

Medale od premiera 

16. listopada na ostatnim spotkaniu 
w tym roku Koła Emerytów i Renci-
stów Oświaty emeryci nauczyciele 
mówili o stuleciu odzyskania nie-
podległości, ale nieco w inny sposób. 
Przytoczono wiersze Józefa Mączki ” 
O zmartwychwstałej”, przypomniano 
pociąg specjalny, który przywiózł do 
Warszawy w niedzielę 10 listopada 
1918 r. Józefa Piłsudskiego złożony  
z lokomotywy i wagonu, przypomnia-
no również polskie dzieje – urodziny 
Piłsudskiego i Dzierżyńskiego nieda-
leko od siebie i rywalizację Marszałka 
z Romanem Dmowskim o kobietę, 
prawie narzeczoną p. Romana – potem 

pierwszą żonę Marszałka. Mówiliśmy 
o zakazanym prozaiku, którego książki 
w PRL-u wycofano z bibliotek – naj-
poczytniejszego obok Sienkiewicza 
polskiego pisarza – Antoniego Ossen-
dowskiego. Gdy zmarł, po wkroczeniu 
Sowietów – „miał szczęście”, za jego 
książki „Lenin”, „Przez kraj ludzi, bo-
gów i zwierząt” był znienawidzony  
w Rosji Sowieckiej, a jego grób rozko-
pano, by ustalić, że zmarł na pewno.

Na zakończenie spotkania złożyli-
śmy sobie życzenia Bożonarodzenio-
we i pomodliliśmy się w intencji Oj-
czyzny.

Stanisław Alot

Emeryci nauczyciele o stuleciu
odzyskania Niepodległości

INFO Z KK
11- 12 grudnia br. w Gdańsku odby-

ło się posiedzenie Komisji Krajowej, 
już  ostatnie  w tym roku, a pierwsze 
po wyborach  Krajowego Zjazdu De-
legatów. Zostało omówionych  kilka 
bardzo ważnych spraw m.in. powoła-
nie zespołów: Rady Krajowego Fun-
duszu Strajkowego,   Kapituły Tytułu 
Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”   
i „Honorowy Członek NSZZ „Soli-
darność” oraz Zespołu  ds. Rozwoju 
Przemysłu. Dodatkowo odbyły się 
spotkania z  udziałem przedstawicie-
li Europejskiej Konfederacji Związ-
ków Zawodowych, w tym z Józefem 
Niemcem nt. europejskich struktur 
związkowych i udziału „Solidarności” 
w pracach poszczególnych komitetów. 
Dokonaliśmy też  omówienia sytuacji 

społeczno-politycznej w kraju, stąd 
stanowisko KK w tej sprawie, związa-
ne ze sposobem prowadzenia dialogu 
społecznego i pogarszających się (nie-
stety) warunków życia, niezałatwio-
nych spraw, które były deklarowane, 
ale nie zostały podjęte(patrz strona 
ZR). Liczymy na to i  wzywamy rząd 
do   poważnych rozmów na temat pro-
blemów pracowniczych, które dotyka-
ją poszczególne branże.

 W drugim dniu  odbył się Opłatek 
sali BHP, składaliśmy sobie życzenia 
wszelkiej pomyślności, wierząc, że uda 
się rozwiązać  nawarstwiające się pro-
blemy z pomocą  dialogu społecznego.  
KK ustanowiła  rok 2019 Rokiem  Bło-
gosławionego Jerzego Popiełuszki. 

                                      Roman Jakim
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Osoby , które są ubezpieczone  
w ZUS i wyczerpały okres w któ-
rym mogły pobierać zasiłek choro-
bowy a ich stan zdrowia nadal nie 
pozwala na wykonywanie pracy, 
mogą ubiegać się o świadczenie 
rehabilitacyjne. Warunkiem jego 
przyznania jest rokowanie, że dal-
sze leczenie pozwoli na powrót do 
zdrowia oraz odzyskanie zdolności 
do wykonywania pracy. Świadcze-
nie rehabilitacyjne jest przyznawa-
ne na okres niezbędny do przywró-
cenia zdolności do pracy, jednak 
nie dłużej niż na rok.

Osoba, która jest niezdolna do 
pracy z powodu choroby może 
pobierać zasiłek chorobowy przez 
182 dni, a jeżeli choruje na gruź-
licę, okres ten wydłuża się do 270 
dni. Po upływie okresu zasiłkowe-
go, chory, ma prawo do złożenia 
wniosku o świadczenie rehabilita-
cyjne. Może to zrobić także oso-
ba, która po skierowaniu na bada-
nia przez lekarza orzecznika ZUS  
w celu przyznania renty, otrzymała 
orzeczenie, że istnieje prawdopo-
dobieństwo odzyskania zdolności 
do pracy.

W celu uzyskania świadczenia re-
habilitacyjnego należy co najmniej 
sześć tygodni przed zakończeniem 

ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE
okresu pobierania zasiłku chorobowe-
go złożyć do ZUS wniosek ZUS Np-7. 
Jest to dokument niezbędny do usta-
lenia prawa do świadczenia. Do wnio-
sku dołączamy:

-zaświadczenie o stanie zdrowia 
(druk ZUS N-9) wypełnione przez le-
karza,

-wywiad zawodowy z miejsca pracy 
(druk ZUS N-10); wywiad zawodowy 
nie jest wymagany, jeżeli niezdolność 
do pracy powstała po ustaniu tytułu 
ubezpieczenia lub osoba niezdolna do 
pracy jest ubezpieczonym prowadzą-
cym działalność pozarolniczą,

-protokół ustalenia okoliczności 
i przyczyn wypadku przy pracy –  
w razie niezdolności do pracy spowo-
dowanej wypadkiem przy pracy ubez-
pieczonego będącego pracownikiem,

-kartę wypadku przy pracy – w razie 
niezdolności do pracy spowodowanej 
wypadkiem przy pracy ubezpieczone-
go innego niż pracownik,

-decyzję o stwierdzeniu choroby 
zawodowej wydaną przez inspektora 
sanitarnego – w razie niezdolności do 
pracy spowodowanej chorobą zawo-
dową.

O okolicznościach leczenia i dalszej 
rehabilitacji, orzeka lekarz orzecznik 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Od orzeczenia lekarza orzecznika 
przysługuje sprzeciw do komisji le-

karskiej Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych. Ponadto Prezes ZUS może 
zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia 
lekarza orzecznika.

Podstawę do wydania decyzji  
o świadczeniu rehabilitacyjnym jest 
orzeczenie lekarza orzecznika, od 
którego nie wniesiono sprzeciwu lub 
co do którego nie wniesiono zarzutu 
wadliwości, albo orzeczenie komisji 
lekarskiej ZUS.

Świadczenie rehabilitacyjne nie 
przysługuje osobie uprawnionej do: 
emerytury, renty z tytułu niezdolności 
do pracy,  zasiłku dla bezrobotnych, 
zasiłku przedemerytalnego, świadcze-
nia przedemerytalnego,  nauczyciel-
skiego świadczenia kompensacyjnego, 
urlopu dla poratowania zdrowia.

Świadczenie rehabilitacyjne wyno-
si 90 proc. podstawy wymiaru  zasił-
ku chorobowego za okres pierwszych 
trzech miesięcy oraz 75 proc. podsta-
wy za pozostały okres. W przypadku, 
jeśli niezdolność do pracy przypada w 
okresie ciąży świadczenie przysługuje 
w wymiarze 100 proc. Pracownikowi 
wykonującemu w okresie pobierania 
świadczenie rehabilitacyjnego, pra-
cę zarobkową lub wykorzystującego 
zwolnienie od pracy w sposób nie-
zgodny z celem tego zwolnienia traci 
prawo do świadczenia za cały okres 
tego zwolnienia.

Uzyskanie przez pracownika 
świadczenia rehabilitacyjnego ma 
istotne znaczenie dla ochrony jego 
zatrudnienia. Pracodawca nie może 
rozwiązać z pracownikiem umowę 
o pracę za wypowiedzeniem w cza-
sie korzystania przez pracownika  
z tego świadczenia przez pierwsze 3 
miesiące. Pracodawca nie może wy-
powiedzieć umowy o pracę w czasie 
urlopu pracownika, a także w czasie 
innej usprawiedliwionej nieobec-
ności pracownika w pracy, jeżeli 
nie upłynął jeszcze okres uprawnia-
jący do rozwiązania umowy o pracę 
bez wypowiedzenia (art. 41 k.p.). 
Okres korzystania ze świadcze-
nia rehabilitacyjnego jest okresem 
usprawiedliwionej nieobecności w 
pracy. Pracodawca nie może więc 
wypowiedzieć umowy o pracę pra-
cownikowi nieobecnemu w pracy 
z powodu choroby, gdy pobiera on 
świadczenie rehabilitacyjne i nie 
upłynął jeszcze okres uprawniający 
go do rozwiązania umowy o pracę 
bez wypowiedzenia. Długość tego 
okresu określa art. 53 k.p. Artykuł 
41 k.p. odsyła więc do art. 53 § 1 
k.p., który określa, po jakim czasie 
pracodawca może rozwiązać umo-
wę bez wypowiedzenia przy braku 
winy pracownika. 

Grażyna Mierzwa

Prawo pracy

Inspektorzy Pracy Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Rzeszowie od 
stycznia do końca października  2018 
r. przeprowadzili 4.111  kontroli. Pra-
cownicy, byli pracownicy  i inne pod-
mioty  we wskazanym okresie wnieśli 
1699 skargi. Dotyczyły one przede 
wszystkim problemów związanych 
z niewypłaceniem wynagrodzenia  
i innych świadczeń ze stosunku pracy,  
brakiem lub nieterminowym potwier-
dzeniem zawartej umowy o pracę, 
czasu pracy, brakiem odpowiedniego 
przygotowania do pracy –  w zakresie 
wyposażenia w odzież i obuwie robo-
cze oraz szkoleń i badań lekarskich. 

Skutkiem stwierdzonych nieprawi-
dłowości  302 pracodawców  zostało 
zobowiązanych do wypłaty  3.587 pra-
cownikom  6.585.000 zł  świadczeń ze 
stosunku pracy.

Do końca września wypłacono 
2.046  pracownikom ogółem  prawie 
2.500.000 zł. 

Okręgowy Inspektorat Pracy o przestrzeganiu przepisów 
przez podkarpackich pracodawców

Inspektorzy pracy nałożyli 572 
mandaty  w związku ze stwierdzony-
mi wykroczeniami przeciwko pra-
wom pracowniczym. Podkarpaccy 
przedsiębiorcy zostali zobowiązani 
do zapłaty  661.550  zł z tego tytułu. 
Do sądów skierowano  102 wnioski   
o ukaranie. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Do 9 listopada 2018r. zgłoszono do 
OIP ogółem 199  wypadków (w tym 6 
zbiorowych). W następstwie tych wy-
padków 25 osób poniosło śmierć a 40 
doznało ciężkich obrażeń. 134 osoby 
doznało  lekkich uszkodzeń ciała.    

Wypadki śmiertelne miały miejsce 
w rozmaitych branżach, jednak naj-
więcej było w budownictwie  i w le-
śnictwie.  

Ze względu na swoją specyfikę, tj. 
dużą skalę zagrożeń, ciągle zmienia-
jące się warunki pracy, dużą rotację 
zatrudnienia i dynamikę prac, bu-
downictwo od dawna pozostaje w 

sterze szczególnego zainteresowania 
Państwowej Inspekcji Pracy. Prowa-
dzone są szeroko zakrojone działania 
nie tylko kontrolne, ale również pre-
wencyjno-promocyjne. Każdego roku  
w kraju kilkuset pracowników bu-
dowlanych ulega groźnym wypadkom 
przy pracy. Nierzadko prowadzą one 
do poważnych konsekwencji i wią-
żą się z dramatem   poszkodowanego  
oraz jego rodziny. 

Analizując miniony okres nie-
zmiennie największą liczbę poszkodo-
wanych stanowią pracownicy, którzy 
ulegli wypadkom podczas prac bu-
dowlanych. W omawianym okresie w 
tych okolicznościach wypadkom ule-
gło ogółem 16 osób w tym 8 poniosło 
śmierć a 8 ciężkie obrażenia. Wypadki, 
którym ulegli poszkodowani to głów-
nie upadki z wysokości.  

W 2018r. w leśnictwie podczas po-
zyskiwania drewna w wypadkach  3 
osoby poniosły śmierć. Omawiając 
wypadki ciężkie najwięcej powtarzal-
nych zdarzeń polegało na urazach  

takich jak obcięcie lub zmiażdżenie 
palców rąk, a  doznali ich pracowni-
cy obsługujący piły tarczowe, prasy do 
metalu lub inne urządzenia.

Pozostałe zdarzenia nie były zda-
rzeniami powtarzalnymi. Dotyczyły 
obsługi wózków widłowych, upadku 
transportowanych ręcznie ciężkich 
przedmiotów, uderzeń przez przed-
mioty. 

Do najczęstszych przyczyn wypad-
ków należy zaliczyć: brak nadzoru ze 
strony przełożonych, lekceważenie 
zagrożenia i ryzykanctwo ze strony 
poszkodowanych, nieuwaga,   nieprze-
strzeganie zasad bezpieczeństwa. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Okrę-
gowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie 
angażuje do programów prewencyj-
nych jak największą liczbę pracodaw-
ców z branży budownictwa mając na 
względzie, że  lepiej dla pracodawcy 
jest zapobiegać wypadkom niż pono-
sić ich konsekwencje.
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Pracownicze Plany Kapitałowe - obowiązek wyboru coraz bliżej

19 listopada 2018 r. Prezydent RP 
Andrzej Duda podpisał ustawę o Pra-
cowniczych Planach Kapitałowych, 
wyrażając nadzieję, że system ten po-
zwoli na zbudowanie przyszłej bazy 
pod bezpieczny stan emerytalny Po-
laków.
PPK umożliwią gromadzenie długo-
terminowych oszczędności, wypła-
canych po zakończeniu aktywności 
zawodowej. Środki zgromadzone  
w PPK będą stanowić prywatną wła-
sność uczestników, a pierwsze grupy 
pracowników mogą zacząć oszczędzać 
już w połowie 2019 r.

Co to jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe 
(PPK) to powszechny, dobrowolny  
i w pełni prywatny system długoter-
minowego, samodzielnego oszczędza-
nia tna emeryturę. Według szacunków 
ma w nim uczestniczyć 11,5 miliona 
Polaków zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę, w wieku od 19 do 55 
lat. 

Z wprowadzenia PPK będą zwol-
nione te zakłady pracy, które posiadają 
już utworzone Pracownicze Progra-
my Emerytalne (PPE) lub je założą  
z udziałem pracowniczym nie mniej-
szym niż 25% oraz składkami w wyso-
kości minimum 3,5%.

Wbrew obawom Pracownicze Plany 
Kapitałowe „nie zjedzą” Pracowni-
czych Programów Emerytalnych. Sys-
temy będą działały obok siebie. 

Warto tu zaznaczyć, że w odróż-
nieniu od OFE środki zgromadzone  
w PPK będą prywatne, a nie publiczne. 
Będą one stanowiły kapitał dostępny 
w całości dopiero po osiągnięciu 60. 
roku życia. Ten system oszczędzania 
będzie współtworzony przez pracow-
ników, pracodawców i państwo.

Program ten będzie prowadzony 
przez Towarzystwo Funduszy In-
westycyjnych, zakłady ubezpieczeń  
i Powszechne Towarzystwa Emerytal-
ne. Wpłata podstawowa, finansowa-
na przez PPK , w przypadku jednego 
pracownika, wynosić może od 2 do 
4 procent wynagrodzenia, natomiast 
maksymalna 8 procent.

Kiedy PPK wejdą w życie?

Pierwsi pracownicy będą mogli za-
cząć oszczędzać pieniądze już od po-
łowy 2019 roku, a wszystko odbywać 
się będzie następującymi etapami:

- od 1 lipca 2019 roku dla podmio-
tów, które zatrudniają co najmniej 250 
osób,

- od 1 stycznia 2020 roku dla pod-
miotów zatrudniających co najmniej 
50 osób,

- od 1 lipca 2020 roku dla podmio-
tów zatrudniających co najmniej 20 
osób,

- od 1 stycznia 2021 roku 
dla wszystkich pozostałych 
podmiotów oraz osób zatrud-
nionych w jednostkach sekto-
ra finansów publicznych.

Pracownik będzie miał wpływ 
na decyzję pracodawcy?

Wybór programu emerytal-
nego i instytucji finansowej, 
która będzie nim zarządzać 
powinien być dokonywany we 
współpracy pracodawcy i pra-
cowników. W przypadku PPK 
pracodawca dokonuje wyboru 
instytucji finansowej w kon-
sultacji z organizacją związ-
kową, która działa w firmie ,  
a w której nie ma związków 
zawodowych w konsultacji  
z wybraną do tego celu repre-
zentacje pracowników. W PPE 
jest to bardziej sformalizo-
wane. Związki zawodowe lub 
reprezentacja pracowników 
są stroną umowy emerytalnej, 
którą jest później przekazywa-
na do zatwierdzenia przez Ko-
misję Nadzoru Finansowego. 
Ustawa o PPK aż takich for-
malności nie przewiduje, ale 
również warto aby ustalenia 
pracodawcy i pracowników 
dotyczące wprowadzanego 
planu kapitałowego były spo-
rządzone na piśmie w formie 
porozumienia.

Wysokość składek PPK

Składki, w ramach Pra-
cowniczych Planów Ka-
pitałowych, mają być fi-
nansowane zarówno przez 
pracodawcę, jak i pracownika. 
Składka podstawowa dla pra-
codawcy miałaby wynosić 1,5% wyna-
grodzenia (z możliwością dodatkowej 
składki nie większej niż 2%). Z kolei 
pracownicy odprowadzaliby do PPK 
2% swojego wynagrodzenia (z moż-
liwością dobrowolnego zwiększenia  
o 2,5%). Dla osób zarabiających mniej 
niż 120% minimalnego wynagro-
dzenia istniała by możliwość obni-
żenia składki do 0,5%. Warto dodać,  
że każdy pracodawca samodzielnie 
będzie mógł wybrać podmiot, w który 
będzie inwestował pieniądze. Ważne 
jest jednak to, że opłata dla podmio-
tu zarządzającego nie może być wyż-
sza niż 0,6% wartości aktywów netto. 
Uczestnicy PPK będą mogli w każdym 
momencie zmienić instytucję zarzą-
dzającą jego składkami.

Zachęty finansowe

W związku z tym, że Pracownicze 
Plany Kapitałowe mają być dobrowol-

ną formą oszczędzania na emeryturę 
ustawodawca planuje wprowadzić jed-
norazową wpłatę „powitalną” w wyso-
kości 250 zł ze środków budżetowych 
oraz dopłaty roczne w wysokości 240 
zł. Przy czym kwoty odprowadzane 
do PPK będą zwolnienie ze składek  
na ubezpieczenie społeczne. Według 
nowego projektu zachęty te prze-
widziane są przez cały czas trwania 
programu. Istotny jest również fakt, 
iż środki zgromadzone w ramach pro-
gramu nie będą podlegały podatkowi 
Belki. Nadzór nad PPK będzie prowa-
dzony przez Komisję Nadzoru Finan-
sowego, Polski Fundusz Rozwoju oraz 
Państwową Inspekcję Pracy.

Wypłata lub wycofanie środków

Projekt zakłada, że wypłata nastąpi 
po ukończeniu 60 roku życia, gdzie 
25% będzie wypłaconych jednorazo-
wo, a pozostałe 75% będzie wypłacane 

co do zasady w 120 ratach miesięcz-
nych. Pamiętajmy, że środki zgroma-
dzone na koncie będą dziedziczone 
przez osoby wskazane przez oszczę-
dzającego na nasadzie prawa spadko-
wego.

Ustawodawca przewiduje możli-
wość wcześniejszej wypłaty pienię-
dzy w razie choroby lub konieczności 
sfinansowania mieszkania. W pierw-
szym wypadku wypłaty będzie moż-
na dokonać w przypadku choroby 
oszczędzającego, małżonka oszczę-
dzającego lub dziecka oszczędzają-
cego w wysokości 25% bez koniecz-
ności zwrotu. W drugim przypadku 
możemy posłużyć się zgromadzony-
mi oszczędnościami na zasadzie „po-
życzki od siebie samego”. Środki trze-
ba będzie w takim wypadku zwrócić 
do PPK w wyznaczonym czasie – 
maksymalnie do 15 lat od momentu 
wypłacenia środków.

pracowniczeplanykapitalowe.org.pl
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Nie ma chyba w całej Polsce czło-
wieka, który nie śmiałby się ogląda-
jąc sarkastyczne komedie Stanisława 
Barei, ośmieszające absurdy czasów 
PRL. Świadczy o tym choćby to, że po-
mimo, iż filmy te powstały stosunko-
wo dawno temu, bo w latach 70-tych 
i 80-tych dwudziestego wieku, co jakiś 
czas emitowane są przez którąś z na-
szych licznych telewizji. Oczywiście nie 
muszę chyba dodawać, że te doskona-
łe komedie obrazują wyolbrzymiony,  
a przez to także nieco wypaczony, 
obraz ówczesnej rzeczywistości, jak 
choćby sceny siłowego fotografowa-
nia niezadowolonych klientów sklepu, 
sztućców na łańcuszkach w jadłodaj-
ni itp. Nie zmienia to jednak faktu, że 
takie lub podobne absurdy były wtedy 
codziennością, ani tego, że utrudniały 
one bardzo życie mieszkańców ówcze-
snej Polski.

Niestety z niemniej absurdalnymi, 
choć oczywiście zupełnie innymi sy-
tuacjami mamy do czynienia także  
w czasach obecnych. Wystarczy wspo-
mnieć choćby o burmistrzach lub 
prezydentach miast, którzy dopuścili 
się popełnienia różnych przestępstw, 
a pomimo to nadal sprawują swoje 
urzędy, o niemal zupełnej bezkarności 
sędziów, którym przydarzyło się coś 
wynieść ze sklepu lub przywłaszczyć 
sobie nie swoje pieniądze, czy wreszcie 
o stuczterdziestolatkach, którym wła-
dze miejskie i sądy przyznały prawo do 
przedwojennych kamienic. Żałuję za-
tem bardzo, że dotychczas nie znalazł 
się ani jeden reżyser, który zapragnął-
by nakręcić o tych i wielu innych absur-
dach obecnej rzeczywistości zabawnej 
komedii, która na pewno cieszyłaby 
się wielką popularnością, a jej twórcy 
zapewniłaby sławę godnego konty-
nuatora filmów mistrza Barei. Choć 
niewykluczone, że taki reżyser może by 
się i znalazł, ale nie kwapi się z pod-
jęciem tego zadania, gdyż ma świa-
domość, że po nakręceniu niepopraw-
nej politycznie komedii, zraziłby do 
siebie środowisko ludzi uważających 
siebie samych za „elity intelektualne”.  
A ci, standardy obowiązujące w III RP 
uznają za najwspanialsze na świecie, 
więc człowieka, który poważyłby się je 
ośmieszyć niechybnie uznaliby co naj-
mniej za mohera, o ile nie za faszystę!

A zatem następca Barei pilnie poszu-
kiwany! A mając nadzieję, że być może 
kiedyś taki się znajdzie, oświadczam, 
że jestem gotów bezpłatnie podsunąć 

mu kilka pomysłów na nakręcenie do-
skonałych komedii.

Zaś celem udowodnienia, że nie 
rzucam słów na wiatr, prezentuję po-
niżej fikcyjną historyjkę, która może 
posłużyć za zarys scenariusza komedii 
ośmieszającej nasz obecny system spra-
wiedliwości. Zaznaczam, że podobnie 
jak w filmach Barei, przedstawione 
w niej sytuacje, wszystkie prawdzi-
we choć nieco wyolbrzymione, miały 
miejsce w różnych latach, w różnych 
miejscowościach, a nieszczęścia z nimi 
związane dotknęły wiele osób, a nie 
jak w tej historyjce jednego superpe-
chowca.

Fatalny testament

W jednym z miasteczek na wschod-
nich rubieżach kraju mieszkał Pan X. 
Wiodło mu się jako tako. Pewnego 
dnia uznał, że ma już dostatecznie 
dużo pieniędzy by móc przeprowadzić 
gruntowny remont swojego starego 
mieszkania. Podczas remontu znalazł 
w ścianie skrytkę, a w niej szkatułkę 
ukrytą tam podczas wojny przez jego 
pradziadka, a w szkatułce plik po-
twierdzonych sądowo przedwojennych 
dokumentów potwierdzających, że 
pradziadek jest właścicielem luksuso-
wej kamienicy w centrum stolicy. Był 
tam także sporządzony własnoręcznie 
przez pradziadka testament, opatrzo-
ny wszelkimi urzędowymi pieczęciami, 
w którym pradziadek zapisał kamie-
nicę swojej malutkiej wnuczce, czyli 
nieżyjącej od kilku lat matce Pana X. 
Pan X przypomniał sobie, że mama 
opowiadała mu, że po wybuchu woj-
ny jej bogaty dziadek ze stolicy, mają-
cy wtedy około 70 lat, przybył do ich 
domu by tam w spokoju przeczekać 
okupację. Obawiał się bowiem, że bę-
dąc znanym krytykiem poczynań Hi-
tlera, mieszkając w stolicy mógłby zo-
stać aresztowany przez Niemców. Nie 
spodziewał się, że do Polski wkroczą 
od wschodu wojska sowieckie i dotrą 
aż do miasteczka, w którym przeby-
wał. W rezultacie, został aresztowany 
przez generała NKWD Nikitę Sukinsy-
niczynina, któremu spodobały się złote 
zegarki dziadka więc z miejsca uznał 
go za wroga związku sowieckiego. Przy 
okazji, wspomniany generał skonfisko-
wał także zegarki wszystkim innym 
domownikom, jak również znajdujące 
się w domu trunki. W rodzinie często 
wspominano, że pradziadek wywiezio-

ny został na Sybir i wszelki słuch po 
nim zaginął.

Ponieważ Pan X nie miał rodzeń-
stwa, więc wszystko wskazywało na 
to, że jest on jedynym spadkobiercą 
kamienicy po pradziadku. Postanowił 
więc, że następnego dnia uda się do 
stolicy by tam ubiegać się o jej odzy-
skanie.

Nazajutrz spotkała Pana X przykra 
niespodzianka, bo przed domem nie 
znalazł swojego niedawno kupionego 
samochodu. Od sąsiadów dowiedział 
się, że jego samochód został zajęty 
przez komornika, co go bardzo zdziwi-
ło bo nie miał żadnych długów. Uzna-
jąc, że musiała zajść pomyłka, Pan X 
udał się do komornika by wyjaśnić 
sprawę i odzyskać samochód. Komor-
nik wytłumaczył mu, że dług miał je-
den z jego sąsiadów, ale ponieważ nie 
posiadał on samochodu, zmuszony był 
zająć samochód Pana X. A gdy obu-
rzony Pan X zażądał natychmiastowe-
go zwrotu swojego pojazdu, komornik 
spokojnie oświadczył, że nie jest to 
możliwe, gdyż został już sprzedany na 
licytacji.

Ponieważ Panu X bardzo zależało 
na jak najszybszym odzyskaniu drogo-
cennej kamienicy, postanowił na razie 
nie zajmować się sprawą samochodu i 
udać się do stolicy pociągiem. W dro-
dze na stację, przechodząc na zielo-
nym świetle przez jednokierunkową 
ulicę zostaje potrącony przez jadący 
z przeciwnego kierunku, samochód.  
Z wypadku wyszedł wprawdzie je-
dynie z niewielkimi potłuczeniami, 
jednak sprawca wypadku, lokalny biz-
nesmen, nie tylko go nie przeprosił ale 
jeszcze oskarżył o uszkodzenie swojego 
luksusowego samochodu i zażądał wy-
płacenia wysokiego odszkodowania!

Potłuczony i wyobrażany przez biz-
nesmena Pan X dotarł pociągiem do 
stolicy. Tam od razu udał się w miej-
sce, gdzie zgodnie ze znalezionym  
w szkatułce pradziadka planem po-
winna stać jego kamienica. Ucieszył 
się bardzo gdy zobaczył, że kamienica 
szczęśliwie przetrwała wojnę i nawet 

nie została uszkodzona. Zdziwił się 
natomiast, że ulica, przy której stoi 
nosi nazwę gen. Nikity Sukinsyniczy-
nina - wyzwoliciela, czyli generała 
NKWD, który aresztował pradziad-
ka. Co więcej, na kamienicy była ta-
blica sławiąca czyny tego sowieckiego 
zbrodniarza. Od mieszkańców kamie-
nicy Pan X dowiedział się, że nazwę 
gen. Sukinsyniczynina nadali ulicy 
komuniści, a gdy parlament uchwalił 
ustawę nakazującą zmianę nazw ulic 
noszących imiona zbrodniarzy komu-
nistycznych, Pani Prezydent, na złość 
obecnym władzom, nie tylko nazwy 
nie zmieniła, ale jeszcze dodała do 
nazwiska generała słowo wyzwoliciel i 
nakazała umieścić na kamienicy tabli-
cę sławiącą jego czyny.

Pan X udał się następnie ze znalezio-
nymi w skrytce dokumentami do urzę-
du miasta by starać się o zwrot kamie-
nicy. Spotykał się tam z argumentami 
ze strony urzędników, że kamienica 
mu się nie należy, tylko przybyłemu  
z zagranicy pełnomocnikowi pradziad-
ka. Zdziwiony takim obrotem sprawy 
Pan X udał się ze skargą do Pani Pre-
zydent. Sekretarka wprowadziła go do 
luksusowo umeblowanego gabinetu,  
w którym za biurkiem urzędowała 
Pani Prezydent – ubrana we więzienny 
pasiak, z ogoloną głową, w kajdanach 
na rękach i wielką kulą u nogi na łań-
cuchu. Jeden z urzędników wyjaśnił 
szeptem Panu X, że Pani Prezydent 
została prawomocnie skazana na dzie-
sięć lat więzienia za wielomilionową 
defraudację funduszy miejskich pod-
czas pełnienia urzędu poprzedniej ka-
dencji, ale z uwagi, że wyborcy wybrali 
ją na kolejną kadencję zamiast siedzieć 
w więzieniu urzęduje w ratuszu. Pani 
Prezydent była bardzo zajęta podpisy-
waniem zwolnienia dyscyplinarnego 
dla sprzątaczki posądzonej o kradzież 
pudełka zapałek i dopiero po dokona-
niu tej czynności zajęła się sprawą ka-
mienicy. Po pośpiesznym spojrzeniu na 
przyniesione przez Pana X dokumenty, 
oświadcza, że bez wątpliwości są one 
sfałszowane, a sprawa kamienicy jest 
już definitywnie załatwiona bo została 
ona przekazana pełnomocnikowi pra-
dziadka. Dodała przy tym, że Pan X 
ma prawo zaskarżyć decyzję o zwrocie 
kamienicy do sądu…

Ponieważ Panu X skończyły się już 
pieniądze, zmuszony był zaciągnąć 
pożyczkę w jednej firm zajmującej się 
ich udzielaniem na lichwiarskich wa-
runkach, by móc wynająć adwokata  
i wnieść pozew…

Po kilku miesiącach oczekiwania 
Pan X dostał zawiadomienie o termi-
nie rozprawy. Musiał jednak wcześniej 
udać się do sądu w swojej miejsco-

Lekko śmiesznie, bardziej strasznie

Następca Barei 
pilnie poszukiwany!
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wości, gdyż biznesmen, który spowo-
dował wypadek wytoczył mu proces 
o odszkodowanie za uszkodzenie sa-
mochodu. Przed sądem bezskutecznie 
argumentował, że przechodząc na 
zielonym świetle przez jednokierun-
kową ulicę nie mógł się spodziewać, że 
dojdzie do kolizji z samochodem jadą-
cym z przeciwnej strony i ignorującym 
zakaz przejazdu. Sędzia uznał jednak, 
że ani palące się zielone światło, ani 
to że ulica była jednokierunkowa nie 
zwalniało Pana X z obowiązku zacho-
wania ostrożności. Natomiast kierow-
ca samochodu nie ponosi za wypadek 
winy gdyż wjeżdżając na jednokierun-
kową ulicą z przeciwnej strony miał 
prawo się pomylić, a z uwagi, że je-
chał z przeciwnej strony nie mógł wi-
dzieć palącego się czerwonego światła.  
W rezultacie Pan X został skazany na 
pokrycie kosztów naprawy zniszczone-
go samochodu lokalnego biznesmena  
i zwrócenia mu kosztów wynajęcia 
drogiego adwokata.

Po zaciągnięciu kolejnej pożyczki 
na lichwiarskich warunkach, Pan X 
udał się ponownie do stolicy by uczest-
niczyć w procesie w sprawie zwrotu 
kamienicy pradziadka. Od adwoka-
ta dowiedział się, że rozprawa będzie 
opóźniona, bo sędzia który ma ją pro-
wadzić zmuszony był stawić przed są-
dem dyscyplinarnym, gdyż zarzucono 
mu próbę kradzieży z mennicy worka 
z pieniędzmi.

Przed sądem dyscyplinarnym, sę-
dzia oskarżony o próbę kradzieży pie-
niędzy tłumaczył, że nie miał zamiaru 
niczego ukraść, a jedynie chciał pomóc 
pracownikom mennicy. Podczas jej 
zwiedzania zauważył w pobliżu bramy 
ogromny stos worków, a po dotknięciu 
kilku z nich wyczuł, że znajdują się  
w nich jakieś papiery. Uznał zatem, 
że musi to być makulatura, którą pra-
cownicy mennicy mają zaraz dostar-
czyć do składnicy. Ponieważ ma do-
bre serce, ulitował się nad nimi, wziął 
jeden z worków na plecy i wybiegł  
z mennicy, chcąc go dostarczyć do 
składnicy makulatury. Nie mógł się 
przecież spodziewać, że w worku znaj-
dują się banknoty tysiączłotowe, które 
miano przewieźć do banku. 

Sąd dyscyplinarny uznał tłumacze-

nie litościwego sędziego za wiarygod-
ne i uwolnił go od zarzutu kradzieży,  
a w uzasadnieniu określił jego postępo-
wanie za wzór do naśladowania przez 
innych sędziów.

Rozprawa w sprawie kamienicy roz-
poczęła się ze sporym opóźnieniem. 
Sędzia winą za jej opóźnienie obar-
czył Pana X i ukarał go karą porząd-
kową w wysokości tysiąca zł. Argu-
mentował, że gdyby Pan X nie wniósł 
pozwu, to on nie musiałby tego dnia  
w ogóle przychodzić do sądu, a zatem 
nie doszłoby do opóźnienia rozprawy. 
Pan X nie oponował obawiając się, że 
mógłby tym jeszcze bardziej rozsier-
dzić sędziego. Po odczytaniu pozwu  
i złożeniu zeznań przez Pana X, sędzia 
poprosił o ustosunkowanie się do nich 
pełnomocnika pradziadka. Okazał się 
nim wytatuowany osiłek z bliznami 
na twarzy. Łamaną polszczyzną osi-
łek oświadczył, że zamieszkały od lat 
w Południowej Ameryce pradziadek 
Pana X przypomniał sobie, że miał 
przed wojną kamienicę w stolicy i za-
pragnął ją odzyskać. Przedłożył przy 
tym nabazgrane odręcznie upoważ-
nienie do reprezentowania wszystkich 
jego interesów. Sędzia po spojrzeniu na 
upoważnienie uznał je za autentycz-
ne, natomiast przedłożony przez Pana 
X testament za sfałszowany. Pana X 
argumentował, że nie jest możliwe by 
jego pradziad jeszcze żył, bo musiałby 
mieć 150 lat, do tego, skąd znalazł się 
w Południowej Ameryce, skoro zesłany 
został na Syberię. Osiłek odpowiedział 
na to, że pradziadka wywieziono do 
łagru na Półwyspie Czukockim, skąd 
uciekł i po lodzie przedostał się na Ala-
skę, a stamtąd do Ameryki Południo-
wej, gdzie żyje i cieszy się doskonałym 
zdrowiem. A na pytanie Pana X dla-
czego nie stawił się w sądzie osobiście, 
odpowiedział, że nie było to możliwe, 
bo aktualnie przedziera się z maczetą 
w ręku przez dżunglę, jako uczestnik 
wyprawy naukowej, która stara się 
dotrzeć do wojowniczych Indian Ta-
ki-Faki. Odpowiedź ta w zupełności 
zadowoliła sędziego, który uznał że 
uczestnictwo pradziadka w trudnej  
i niebezpiecznej wyprawie jest najlep-
szym dowodem na to, że żyje i jest w 
doskonałej kondycji. W rezultacie, 
Pan X przegrał kolejny proces, a sędzia 
ostrzegł go, że sfałszowanie testamen-
tu i próba wyłudzenia nienależnej mu 
kamienicy, nie ujdzie mu bezkarnie!

Kompletnie załamany Pan X wrócił 
do swojej miejscowości. Humor popra-
wiło mu trochę zaproszenie go przez 
sąsiada na ślub i weselu jego córki. Po 
weselu, nieco podchmielony wrócił do 
domu i zapadł w błogi sen. Zaledwie 
po dwu godzinach od zaśnięcia, do 

jego mieszkania wtargnęła brygada 
antyterrorystyczna. Po przewiezieniu 
go do prokuratury usłyszał zarzut, że 
przed kilkoma godzinami w jednym  
z miast na drugim końcu kraju doko-
nał morderstwa na tle rabunkowym. 
W rezultacie, po raz kolejny Pan X 
trafił przed oblicze sprawiedliwości. 
Nie posiadając już pieniędzy na wyna-
jęcie renomowanego adwokata, musiał 
się zadowolić obrońcą z urzędu, któ-
ry przez niemal cała rozprawę czytał 
gazetę. Zeznając argumentował, że  
w ciągu kilku godzin nie byłby w sta-
nie pokonać tak dużej odległości, i to 
jeszcze w obydwie strony, ani że nie 
znaleziono u niego żadnego ze zrabo-
wanych przedmiotów. Zażądał też po-
wołanie na świadków swojej obecności 

na weselu wszystkich znajdujących się 
tam osób. Stawiło się ponad stu gości 
weselnych i wszyscy zgodnie zeznali, że 
widzieli na nim Pana X. Pomimo tego, 
Pan X został skazany na dożywotnie 
więzienie, a podstawowymi dowoda-
mi na popełnienie zbrodni miało być 
jego przestępcze życie. Uzasadniając 
wyrok, sędzia określił pana X jako no-
torycznego przestępcę, który w krótkim 
czasie dopuścił się m.in.: bezzasadne-
go żądania od komornika zwrotu nie 
swojego samochodu, spowodowania 
wypadku drogowego, skutkującego 
zniszczeniem drogiego samochodu  
i próba obarczenia za niego winą po-
ważnego biznesmena, sfałszowania 
testamentu i innych dokumentów po 
pradziadka i próba wyłudzenia bar-
dzo drogiej kamienicy. Za przestęp-
ców uznana została także setka gości 
weselnych, bo za składanie fałszywych 
zeznań każdy z nich skazany został 
na dwa lata więzienia w zawieszeniu, 
a dodatkowo miał zapłacić 20 tysięcy 
złotych grzywny. Rozżaleni tymi wy-
rokami weselnicy złorzeczyli Panu X, 
uznając że przez niego wpadli w te ta-
rapaty.

Odsiadującemu wyrok Panu X, je-
den ze strażników dał gazetę z relacją 
z jego procesu. Na pierwszej stronie ga-
zety zamieszona została przedwojenna 
fotografia jego pradziadka, rozpartego 
w fotelu i widocznie bardzo z siebie za-
dowolonego. Na jej widok Pan X wpadł 
w szał, podarł gazetę i zaczął demolo-
wać celę. Wpadli strażnicy, założyli 
mu kaftan bezpieczeństwa i przewieźli 
do szpitala psychiatrycznego.

Jerzy Klus

28 listopada 1918 r. Naczelnik Pań-
stwa Józef Piłsudski podpisał dekret  
o ordynacji wyborczej do Sejmu Usta-
wodawczego, który stanowił, że „wy-
borcą do Sejmu jest każdy obywatel 
Państwa bez różnicy płci”. 

Prawa wyborcze dla kobiet w Polsce 
zadeklarował Tymczasowy Rząd Lu-
dowy Republiki Polskiej, który został 
utworzony w Lublinie, w nocy z 6 na 
7 listopada 1918 roku. Jego premierem 
był jeden z liderów Polskiej Partii So-
cjalistycznej Ignacy Daszyński.

Program rządu przedstawiono  
w manifeście, ogłoszonym 7 listopa-
da 1918 r., w którym napisano m.in.: 
„Sejm Ustawodawczy zwołany będzie 
przez nas jeszcze w roku bieżącym na 
podstawie powszechnego, bez róż-
nicy płci, równego, bezpośredniego, 
tajnego i proporcjonalnego głosowa-

nia. Czynne i bierne prawo wyborcze 
będzie przysługiwało każdemu oby-
watelowi i obywatelce mającym 21 lat 
skończonych”.

Pierwszym nowożytnym teryto-
rium, w którym wprowadzono prawo 
wyborcze dla kobiet było Terytorium 
Wyoming w Stanach Zjednoczonych. 
Kobiety mogły tam głosować od 1869 
roku. Kolejnym terytorium z prawem 
wyborczym kobiet była od 1893 Nowa 
Zelandia. W roku 1902 prawo takie 
wprowadzono również w Australii.

W Europie kobiety po raz pierwszy 
mogły głosować w 1906 w Wielkim 
Księstwie Finlandii, w 1908 – w Danii, 
w 1913 – w Norwegii, w 1915 – w Is-
landii, w 1917 – w Holandii, Rosji, na 
Ukrainie, Białorusi, Łotwie i Estonii.

A w 1918 prawa wyborcze przyzna-
no również Polkom.

100 lat od  wprowadzenia praw 
wyborczych kobiet w Polsce
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Po stu dwudziestu trzech latach nie-
woli w warunkach trudnych i  wyjąt-
kowych odrodziło się Państwo Polskie, 
powracając  na mapę Europy. 

Przyczyną tych trudności była za-
równo sytuacja zewnętrzna naszej Oj-
czyzny, podział ziem polskich pomię-
dzy Prusy, Rosję i Austrię, jak również 
często my sami. 

Próby walki zbrojnej o niepodle-
głość, powstania narodowe z 1830, 
1863 roku zakończone klęską nie były 
bez znaczenia dla społeczeństwa pol-
skiego, jednak nigdy nie utraciło ono 
wiary w odzyskanie wolności.

W momencie wybuchu wielkiej 
wojny w 1914 Polacy nie byli przygo-
towani do walki, wcieleni do różnych 
armii, nosząc mundury państw zabor-
czych, stawali się dla samych siebie 
wrogami.

W ogromnym, krwawym zmaganiu 
narodów, w walce bezprawia ze spra-
wiedliwością nie brakowało polskich 
żołnierzy.

6 sierpnia 1914 roku wyrusza  
z Oleandrów pod Krakowem pierwsza 
Kampania Kadrowa, jest to ważny etap 
na drodze ku niepodległości, powstaje 
nowy typ żołnierza polskiego-legioni-
sty. Legiony, prowadzona na szeroką 
skalę akcja dyplomatyczna, uczyniły 
z Polski ośrodek zainteresowań poli-
tycznych  i przekonały opinię euro-
pejską o konieczności odbudowania 
państwa polskiego.

W  1918 na gruzach mocarstw roz-
biorowych, powstaje wolna Polska.

„Był to rok niezapomniany dla 
wszystkich Polaków, przeszedł do 
historii po wieczne czasy, bo wtedy 
spełniły się wszystkie marzenia tych, 
którzy walczyli o Polskę przez pół-
tora wieku, którzy ginęli z bronią w 
ręku na polach bitew na szubienicach,  
w więzieniach i mrozach Syberii. (…) 
że wskazywano na carską Rosję jako 
ciemiężcę polaków, nie widząc siebie. 
O powstaniach polskich wspominano 
z szacunkiem i uznaniem i gdy tu tra-
fili, są tacy, którzy będąc w powstaniu 
znajdowali się  u nas w Galicji schro-
nienie, byli podziwiani i szanowani. 
Głównym wrogiem w tych czasach 
dla społeczeństwa Galicyjskiego był 
moskal, nie widząc tych dwóch pru-
saka i austriaka, którzy też Polskę 
rozgrabili” jak pisze Jan Stryczek we „ 
Wspomnieniach z okresu odzyskania 
niepodległości Polski w 1918 r.”.

Przebywając w jednym z austriac-
kich szpitali z przestrzeloną piersią 
odłamkiem granatu i po malarii na-
bytej we Włoszech koło portu Mon-
falcone,  zaprzyjaźnia się z serbskim 
jeńcem. Ten zdobywszy jego zaufanie 
opowiada mu, że monarchia austriac-
ka się kończy i że wnet Serbia będzie 
wolna i Polska też powstanie.

W październiku 1918 sytuacja  
w Łańcucie staje się niezwykle nerwo-
wa, dochodzą do miasta 

„Chodzi o to, aby kraj nasz zrozumiał, że wolność to nie jest kaprys.
Że wolność nie znaczy „ mnie wszystko wolno a drugiemu nic”,
Że wolność jeżeli ma dać siłę  musi jednoczyć, musi łączyć, 
Musi rękę sąsiadom i przeciwnikom podawać,
Musi umieć godzić sprzeczności, a nie tylko przy swoim się upierać”

Józef Piłsudski

Muzeum-Zamek w Łańcucie na 100-lecie Niepodległości

głosy o rozpadzie monarchii austro-
węgierskiej, z obozów powracają liczni 
jeńcy wojenni a także żołnierze dezer-
terzy, uciekinierzy z armii austriackiej.

1 listopada 1918 r. o klęsce Austria-
ków  i rozbrajaniu ich przez polskie 
organizacje zbrojne wieści przywo-
żą do Łańcuta studenci z Krakowa 
oraz łącznicy Polskiej Organizacji 
Wojskowej. Był wśród nich Stanisław 
Kęskiewicz (1899- ? ) byłem jednym  
z pierwszych przybyłych do Łańcuta, 
którzy przywieźli mieszkańcom Łań-
cuta szczegółowe wiadomości o ra-
dosnych wydarzeniach poprzedniego 
dnia w Krakowie, wraz z legionistą 
Antoszem ( synem kierownika szkoły 
w Wysokiej Łańcuckiej) brałem udział 
w usuwaniu znienawidzonych przez 
nas Polaków godeł austriackich z bu-
dynków urzędów i innych instytucji 
rządowych. W tym samym dniu gru-
pa tajnych członków POW i lokalnych 
patriotów, przejęła władzę w mieście 
od starosty i komendanta garnizonu 
wojskowego w Łańcucie.

Miasto udekorowano flagami na-
rodowymi, w kościele dzwoniono we 
wszystkie dzwony, młodzież przypi-
nała sobie orzełki na czapkach i mary-
narkach, robiono czapki maciejówki, 
śpiewano pieśni patriotyczne.

Już 2 listopada 1918 młodzież łań-
cucka pozrywała austriackie godła  
z gmachów i urzędów, zatapiając je  
w stawie browarnym.

3 listopada 1918 roku delegacja 
mieszczan łańcuckich zarządziła nowe 
wybory. Na zebraniu wybrano nowego 
burmistrza, został nim Jan Pelc ( 1856-
1933), oraz zastępcę Jana Sałstowicza. 

Asesorami zostali: Aleksander Bajer, 
Franciszek Kwiatek, Stefan Krumholc, 
Jan Sałstowicz, Ignacy Tejchman.

Z ramienia Polskiej Komisji Li-
kwidacyjnej powstałej w Krakowie 
27.X.1918 roku komisarzem likwida-
cyjnym na powiat został Józef Jacho-
wicz, a jego zastępcą doktor Tadeusz 
Spis.

Chcąc uczcić tak ważne i wyjątko-
we wydarzenie jak 100-lecie odzyska-
nia niepodległości Muzeum-Zamek  
w Łańcucie  przygotowało w budynku 
dawnego Kasyna Urzędniczego wy-
stawę upamiętniającą i opowiadającą  
o  tamtych czasach. Pamiątki, ekspo-
naty, dokumenty, świadectwa, od-
znaczenia, fotografie, mundury, broń 
w sumie ponad czterysta obiektów 
zostało udostępnionych przez miesz-
kańców Łańcuta, powiatu łańcuckie-
go, łańcuckie szkoły oraz organizacje 
takie jak Związek Strzelecki „ Strzelec” 
im. Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie, 
Związek Inwalidów Wojennych Od-
dział w Łańcucie czy  Komendę Powia-
tową Państwowej Straży Pożarnej. Sam 
sposób prezentacji nawiązuje do ob-
chodów mających miejsce w latach 20.  
i 30. XX w. Pierwsza część wystawy to 
czasy po powstaniu styczniowym do 
wybuchu wielkiej wojny, druga obej-
muje lata 1914-1918, zaś trzecia okres 
powojenny do roku 1938. 

Zamiarem naszym jako organiza-
torów  było to aby w powstanie tej 
opowieści włączyła się społeczność 
lokalna, dzieląc się z nami swoimi ro-
dzinnymi historiami, przypominając 
losy zwykłych ludzi, którym dzisiaj 
zawdzięczamy to co najważniejsze 
wolność.

Bożena Lauzer
Kustosz, Dział Edukacji Muzealnej
przewodnicząca OZ 
NSZZ "Solidarność"

W tekście wykorzystano wspo-
mnienia Jana Stryczka, Stanisława 
Zakrzewskiego, Stanisława Kęskiewi-
cza,  ze zbiorów Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Łańcucie

Karta pocztowa ilustrowana, scena 
z Zosią z Pana Tadeusza, 1913 r.
Własność prywatna, fot. Maryna 

Szewczuk

Kobieta w kontusiku z rodziny 
Szpunarów, XIX w. Własność Jerzy

Buczkowski, fot. Marek Kosior

Naczelnik państwa Marszałek 
Józef Piłsudski, Tygodnik Ilustrowany 

z 19 II 1921 r. Własność Jerzy 
Buczkowski, fot. Maryna Szewczuk

Pierścionek zaręczynowy podarowany 
przez Jacka Kudłę Marii 

Milczanowskiej ok. 1870 r. 
Własność Joanna Kamińska, 

fot. Maryna Szewczuk
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Wystawa „Błogosławiony ksiądz Je-
rzy Popiełuszko – Sługa Boży, Patrio-
ta, Męczennik 1947-1984” to kolejny 
projekt zorganizowany w Strzyżowie 
na 100-lecie odzyskania niepodległo-
ści, przez NSZZ „Solidarność” Region 
Rzeszowski i Oddział w Strzyżowie. 16 
października br w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej Gminy i Miasta im Juliana 
Przybosia w Strzyżowie otwarcia wy-
stawy dokonała szefowa strzyżowskiej 
Solidarności Anna Dziadek oraz dr 
biblioteki Marta Utnicka. Gościem 
wystawy był Zbigniew Branach autor 
wielu publikacji, esejów i książek po-
święconych czasom PRL. Głównym 
tematem wykładu Zbyszka były kulisy 
prześladowań i męczeńskiej śmierci 
ks. Jerzego Popiełuszki. Życie i he-
roiczna postawa księdza przywołały 
wiele osobistych wspomnień. Maria 
Pyra działacz opozycji antykomuni-

stycznej członek NSZZ “Solidarność” 
zdał przejmującą relację z pogrzebu 
księdza Jerzego Popiełuszki, w którym 
uczestniczył. Padało również wiele 
pytań do Zbigniewa Branacha: Maria 
Adamska z Terenowej Sekcji Emery-
tów i Rencistów NSZZ „Solidarność” 
w Strzyżowie:

“Czy winni zbrodni na księdzu Je-
rzym zostali osądzeni i ukarani?!”. 
Szczególnie ważne były pytania ze 
strony licznie zgromadzonej młodzie-
ży z Miejskiego Zespołu Szkół w Strzy-
żowie oraz ich nauczycielki Marzeny 
Łąckiej, która jako nastolatka uczest-
niczyła we mszy świętej za ojczyznę na 
Żoliborzu w Warszawie.

Anna Dziadek
Przewodnicząca Oddziału ZR

NSZZ “Solidarność” w Strzyżowie

Strzyżowska „Solidarność” 
dla Niepodległej

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

Redakcja (teksty i skład graficzny): Monika Lubowicz,  tel. 17 850 14 42, 
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16 października to szczególna data wyboru Polaka – Kardynała Karola Wojtyły 
na Papieża. Na zaproszenie Anny Dziadek Zbigniew Branach wygłosił również 

prelekcję połączoną z transmisją online „Operacja kryptonim Papież”. 
W lekcji o wolności wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Technicznych 

w Strzyżowie. Dziękujemy dyrekcji i nauczycielom za przyjęcie zaproszenia 
i udział w projekcie.

W nocy z 29 na 30 listopada 1830 
roku wybuchło polskie powstanie na-
rodowe przeciwko Rosji, które swoim 
zasięgiem objęło Królestwo Polskie, 
Litwę, Żmudź oraz Wołyń.

Po jego klęsce powstańcy nie mo-
gąc powrócić w swoje rodzinne stro-
ny znaleźli  nowy dom w Galicji, ma-
sowo przekraczając granicę zaboru. 
Wpłynęło to istotnie na umocnienie 
świadomości narodowej wśród miej-
scowej ludności. Niektórzy z nich 
związali swoje dalsze życie i losy  
z Łańcutem.

Jednym z nich był Piotr Żardecki 
(1803-1881) podoficer 4 pułku uła-
nów wojsk polskich generała Józefa 
Dwernickiego, który walczył w bi-
twie pod Stoczkiem i Boremlem a po 
upadku powstania 27 IV 1831 roku  
wraz z całym korpusem przedostał się 
do Galicji. Był aktywnym członkiem 
Stowarzyszenia Ludu Polskiego, a po 
wykryciu spisku w 1839  przez wiele 
lat więziony w twierdzy we Lwowie.

Inna z mogił na łańcuckim cmen-
tarzu upamiętnia  powstańca Fran-
ciszka Peszko ( 1805-1883), jedynego 
łańcucianina wymienionego w publi-
kacji Cmentarzyska, Groby Naszych 
Bohaterów 1794-1864.

Nieopodal pomnika łańcuckich 
księży znajduje się mogiła  Jana Ne-
pomucena Deszkiewicza Kundzicza  
(1796-1869) powstańca z Litwy,  któ-
ry przeżył  rzez Oszmiany- miastecz-
ka, które w 1795 roku znalazło się pod 
zaborem rosyjskim. Około 1830 roku 
pełnił funkcję miejscowego probosz-
cza i dziekana.   

15 kwietnia 1831 wojska rosyjskie  
spaliły Oszmianę i dokonały rzezi na 
jego  mieszkańcach, podczas której za-
mordowano 500 osób- kobiety,  dzieci 
i jednego z  kapłanów. Po zakończeniu 
walk powstańczych Jan Nepomucen 
Deszkiewicz Kundzicz  przedostał się  
do Galicji gdzie szukał schronienia 
przed represjami, jako osoba świecka 
osiadł w Łańcucie i został zatrudniony 
w 1833 roku przez Alfreda Potockiego 
I ordynata na stanowisku biblioteka-
rza oraz nauczyciela języka polskiego 

zamkowych dzieci.
Brał udział w życiu towarzyskim 

zamku, zajmował się działalnością 
społeczno-oświatową w Łańcucie, 
gdzie rozpoczął ożywioną działalność 
pisarską, zwłaszcza w dziedzinie gra-
matyki polskiej, która stała się jego 
pasją, wiele na jej temat publikował: 
Rozprawy o języku polskim i jego gra-
matykach Lwów 1843, Gramatyka Ję-
zyka Polskiego Rzeszów 1846. 

Stanisław Janik (1799/1800?) pod-
oficer artylerii, do służby wojskowej 
wstąpił w 1819  i został kanonierem 
klasy II w kampanii 3 artylerii lek-
kiej pieszej. Pełniąc służbę awansował 
na kanoniera klasy I , bombardiera  
i podoficera klasy IV. Walczył w bitwie 
pod Grochowem, Wawrem, Dębnem 
Wielkim, Kuflewem i Mińskiem Ma-
zowieckim. Za spektakularną opera-
cję odwrotową sił polskich  w wojnie 
polsko - ruskiej 1830-1831 został uho-
norowany dyplomem za zasługi dla 
ojczyzny  przyznanym decyzją połą-
czonych Izb  Senatorskiej i  Poselskiej 
oraz awansował na podoficera klasy 
III, otrzymując Srebrny Krzyż Virtuti 
Militari.

Bożena Lauzer

Łańcut domem dla powstańców 
listopadowych

Jeden z pomników na łańcuckim
 cmentarzu. Archiwum MZŁ, 

fot. Maryna Szewczuk

Księdzu Biskupowi Janowi Niemcowi
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci śp.Mamy Zofii

 w imieniu koleżanek i i kolegów 
z Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” 

składa Roman Jakim, przewodniczący ZR
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