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Region Rzeszowski popiera strajk w Airbus Poland S.A.

Rozpoczął się bezterminowy
strajk w Airbus Poland S.A, który
jest efektem braku porozumienia
pracowników z zarządem spółki
w sprawie wzrostu płac.
Przed siedzibą pracodawcy
28 maja odbyła się pikieta NSZZ

„Solidarność”, popierająca żądania pracowników Airbusa.
Również związkowcy z Regionu
Rzeszowskiego wsparli strajkujących. W pikiecie uczestniczyli przedstawiciele PZL-Mielec,
WSK PZL-Rzeszów, Goodrich Ae-

rospace Poland, Ciechu Organika-Sarzyna oraz Krajowej Sekcji
Przemysłu Lotniczego NSZZ „Solidarność” z przewodniczącym
Romanem Jakimem na czele.
28 marca w Airbus Poland S.A.
przeprowadzone zostało referen-

dum strajkowe, w którym wzięło
udział 411 pracowników, a zorganizowanie akcji strajkowej poparło 385. Strajkujący oflagowali
bramę wjazdową do firmy i codziennie gromadzą się przy szlabanie wjazdowym.

Człowiek jest drogą Kościoła - 99 rocznica urodzin
naszego Papieża
18 maja 2019 r. obchodziliśmy
99. rocznicę urodzin św. Jana
Pawła II. Z tej okazji w różnych
miejscach Polski, odbywały się
wydarzenia, wpisujące się w tę
uroczystość. Tego dnia ruszył
również projekt „Dar na stulecie”, będący przygotowaniem do
100. urodzin Papieża.
W Rzeszowie święto było połączone z obchodami Dnia Matki
i Dnia Dziecka przygotowanymi
przez Caritas Diecezji Rzeszow-

skiej. Pierwszym punktem była
Msza św. w kościele św. Krzyża
w Rzeszowie, której przewodniczył bp Edward Białogłowski.
Później uroczystości przeniosły
się na rzeszowski Rynek. Tam
już po raz trzynasty rzeszowscy
cukiernicy częstowali papieską
kremówką, która tego roku mierzyła 99 metrów długości.
My, na kolejnych stronach „Infoserwisu”, cytujemy słowa Jana
Pawła II skierowane do wiernych.
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Niech ma po matce pamiątkę...
Rozmowa ze Sławiną Kargol
odznaczoną Krzyżem Wolności i Solidarności

Od 1980 r. była członkiem NSZZ „Solidarność” w Teatrze Lalki i Aktora
„Kacperek” w Rzeszowie. Po wprowadzeniu stanu wojennego nawiązała
współpracę z działaczami „Solidarności”, uczestniczyła w akcjach pomocy rodzinom internowanych. Działała w sieci kolportażu podziemnych
publikacji Porozumienia Prasowego Solidarność Zwycięży oraz wydawnictw OKOR i Solidarności Walczącej. W jej mieszkaniu przeprowadzono
dwukrotnie rewizje.
Na czym polegała pani działalność?
- Przede wszystkim rozpoczęło się od pomocy internowanym,
których przywozili do szpitala.
Byłam tam każdego dnia. Był to
okres kiedy obowiązywały kartki na żywność i rodzina musiała
oddawać je na chorego do szpitala. Niestety nie miało to wpływu na jadłospis szpitalny. Chorzy dostawali chleb i wodę na
śniadanie i kolację, coś tam na
obiad. Więc starałam się dla nich
zdobywać bardziej urozmaiconą żywność. Kontaktowałam ich
również z rodzinami. Dużo było

internowanej młodzieży z Krakowa i różnych innych miejscowości spoza Rzeszowa. Poza tym,
więzieni już zaczęli pisać i trzeba
było to gdzieś dostarczyć, żeby
zostało wydrukowane. Dlatego
od razu włączyłam się w comiesięczne przygotowania paczek
na Załęże. Z zakładu karnego dostawałam różne raporty, bo zawsze znaleźli się ludzie, którzy je
przenieśli. Również przez tych,
którzy przywozili internowanych
do szpitala, staraliśmy się dostarczyć różne rzeczy. Nie było łatwo,
ale sposobów też było mnóstwo,
na przykład przywiązywaliśmy

76 rocznica pacyfikacji Leżajska
W uroczystości, która odbyła
się 28 maja, udział wzięli przedstawiciele NSZZ „Solidarność”.
wystawiając poczet sztandarowy
w składzie: Marek Kozikowskii
Stanisław Tudryn z Ciechu Organika-Sarzyna, Jan Masłowski
z Nadleśnictwa Leżajsk. Marek
Hojło, reprezentował władze Regionu Rzeszowskiego „S”.
Odprawiona została msza św.
w leżajskiej Farze w intencji pomordowanych
mieszkańców
oraz modlitwa, apel i salwa honorowa pod pomnikiem poległych.

do nogi pod piżamą i tak pomagaliśmy. Jak w szpitalu nawiązałam kontakt z internowanymi,
więc już zaczęłam jeździć do
Krakowa do duszpasterstwa akademickiego u Jezuitów. Ponieważ
internowanych przewozili z więzienia do więzienia, więc rodziny
trzeba było zawiadomić. Ponadto
wszystkie raporty, które udało
się uzyskać od internowanych
dostarczałam do arcybiskupa
Tokarczuka. Mieliśmy spotkania
u Niepokalanek w Jarosławiu.
W piątek, poprzedzający jedyną wolną sobotę w miesiącu, po
południu jechaliśmy do Jarosławia, gdzie do niedzieli mieliśmy
spotkania z arcybiskupem Tokarczukiem. Różne rzeczy omawialiśmy, ale najważniejszą była piękna nauka i wspaniała siła, którą
czerpaliśmy od księdza arcybiskupa i jego niezłomnej postawy.
Pięknie nas uczył: „Nie bój się, co
możecie zrobić człowiek, jeżeli
Bóg jest z tobą”, więc modląc się
jeździliśmy z „bibułą” po kraju.
Nie zawsze wiedziałam co
wożę, bo paczki już były zapakowane, dużo tego było. Objeżdżałam całe Bieszczady: Lutowiska,
Dwernik, Dwerniczek, Czarną
Ustrzycką, Ustrzyki Dolne i Górne, Lesko, Krosno, aż do Tyrawy
Wołowskiej z matrycami dla
„Bieszczadnika”. Tak trwało to od
roku 1981 do 1987, wtedy wyjechałam do Stanów. Wszędzie jeździłam za swoje pieniądze, wydałam kilkadziesiąt tysięcy złotych,
ale to nie jest istotne. Nawet ktoś
kiedyś puścił plotkę do księdza
u Bernardynów, że ja chyba pracuję na dwa fronty, bo nie biorę
z kościoła żadnych pieniędzy
i nie rozliczam się, tak jak robili
to inni. Świadomie tego nie robiłam, bo nikt nigdy nie wiedział,
gdzie ja jeżdżę i po co? Musiałam
chronić syna, bo miał tylko mnie.
Ciężko było...
- Zahartowana jestem, bo wojnę przeżyłam. Byłam 12 letnim
dzieckiem i musiałam szyb-

ko dorosnąć. Pewnych zdarzeń
z wojny nie jestem w stanie do
dzisiaj wymazać z pamięci. Po
wojnie uczyłam się w Lublinie,
a tam biskupem był prymas Stefan Wyszyński. On też potrafił ratować w różnych sytuacjach i był
drogowskazem.
Jakie to uczucie, po tylu latach
odebrać odznaczenie, które jest
niejako docenieniem pani wkładu w budowę niezależnej i demokratycznej ojczyzny.
- Niezwykle miłe uczucie. Jednak odbierając odzanczenie
myślałam o synu. Jakie ofiary
poniósł i co przeżył, bo do Stanów na czarno przyjechał przez
Meksyk. Zostawiony sam sobie,
w nocy pracował, żeby za dnia
studiować malarstwo. Gdy dojechałam do syna było trochę łatwiej. Niemniej przez swoją chorobę nie mogłam podjąć każdej
pracy fizycznej. Postanowiłam,
że skoro w domu muszę ugotować i posprzątać, to zajmę się
chorymi. Wcale nie była to praca
lżejsza, bo opieka nad nimi była
przez 24 godziny na dobę przez
7 dni w tygodniu. Mój syn, który
to wszystko musiał przeżyć, cały
ten stres, niejednokrotnie głód,
niech ma pamiątkę po matce.
Czy wynik wyborów do europarlamentu panią zadowala?
- No niech pani nawet nie pyta!
Ktoś próbował mnie nawet agitować na Brauna. Mówię, że to
ostatni, na którego zagłosuję.
Ja głosuję na Prawo i Sprawiedliwość. Przez całe swoje życie
głosuję na ludzi solidarnych.
W Ameryce też zawsze chodziłam do wyborów. Zdarzało się,
że z New Yorku jechałam do Waszyngtonu, żeby zagłosować.
Pielęgnowałam pamięć wśród
Polonii. Mam dużo pamiątek
związanych z historią Katynia
i ks. Jerzego Popiełuszki oraz Festiwalem Twórczości Maryjnej,
bo i takie coś wymyślili Polacy na
obczyźnie.
Rozmawiała M. Lubowicz

Na prezent
Region Rzeszowski jest w posiadaniu publikacji „Spisek stulecia” Zbigniewa Branacha w cenie 30 zł oraz
„Lwy nadchodzą” Vladimira Palko
w cenie 38 zł.
Książki są dobrym pomysłem na
prezent. Zachęcamy do zakupu.

Praca nie może być traktowana - nigdy i nigdzie - jako towar, bo człowiek nie może
dla człowieka być towarem.
(Homilia dla świata pracy, Gdańsk, 1987 r.)
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Odznaczeni Krzyżem Wolności i Solidarności

24 maja 2019 r. w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych – Krzyży Wolności i Solidarności
Odznaczenia przyznane zostały przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę
na wniosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
Z rąk wiceprezesa IPN Jana
Bastera Krzyże Wolności i Solidarności odebrali działacze pod-

ziemnych struktur Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego Roliników Indywidualnych „Solidarność”, Solidarności Walczącej, Konfederacji
Polski Niepodległej oraz Nieza-

leżnego Zrzeszenia Studentów:
Adam Chrabąszcz,
Tadeusz
Chrząszcz, Jan Gumiela, Sławina Teresa Kargol, Stanisław Jan
Koczwara, Janusz Maciej Krajewski, Katarzyna Krasoń, Witold Lechowski, Adam Pawluś,
Franciszek Rokicki, Jan Zdzisław

Hatłas (pośmiertnie) oraz Maria
Baran, Marian Pyra i Stanisław
Łoza (pośmiertnie), o odznaczenie których wnioskował Region
Rzeszowski NSZZ „Solidarność”.
W uroczystości udział wzięła
Bogumiła Stec-Świderska, zastępca przewodniczącego ZR.

WZD „S” Politechniki Rzeszowskiej Szkolimy się, bo wiedza to potęga!

10 maja 2019 r. w Politechnice Rzeszowskiej odbyło się Walne Zebranie Delegatów Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, w którym udział wzięła Bogumiła Stec-Świderska. Zebranie poświęcone
było podsumowaniu działalności za rok poprzedni oraz przyjęciu
głównych tez opinii projektu Statutu PRz. Moderatorem dyskusji był
Bogusław Dołęga, przewodniczący Komisji Zakładowej „S”.

15 maja 2019 r. w siedzibie ZR odbyło się kolejne seminarium dla
Społecznych Inspektorów Pracy z zakładów zatrudniającyh pracowników w naszym regionie.
W szkoleniu zatytułowanym „Czynniki chemiczne w przemyśle
maszynowym” udział wzięło 15 związkowców, a zajęcia prowadziła
Joanna Tokarska, inspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie.

Być wolnym to znaczy spełniać owoce prawdy, działać w prawdzie. Być wolnym to znaczy umieć siebie
poddać, podporządkować prawdzie - a nie: podporządkować prawdę sobie, swoim zachciankom, interesom,
koniunkturom.

IV
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Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego

Lekko śmiesznie, bardziej strasznie

Nic ich nie nauczyło i nie nauczy
Znany już ostateczne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Wielu z nas zapewne wyniki te nieco zaskoczyły, a chyba wszystkich nas
zaskoczyła nadzwyczaj wysoka, bo aż 45,68 procentowa frekwencja, czyli prawie dwukrotnie wyższa niż była podczas poprzednich wyborów do
PE.
Bezapelacyjnym zwycięzcą tych wyborów okazało się Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 45,38 procentowe poparcie wyborców, a wielką przegraną partie, partyjki i ugrupowania tworzące tzw. Koalicję
Europejską, którym udało się uzyskać zaledwie 38,47 procent poparcia.
Większości kandydatom partii tworzących KE, a na pewno tym z PO,
start z jednej listy nie tylko nie pomógł, lecz wręcz zaszkodził. Wyjątkiem są chyba tylko politycy SLD, którzy mogą cieszyć się z tego, że ich
uznana już za zupełnie przegraną partia, dzięki temu, że znalazła się
w KE zdołała wprowadzić do PE kilku swoich członków, w tym wysokich
funkcjonariuszy dawnej PZPR: Leszka Millera, Włodzimierza Cimoszewicza, Marka Belkę…
Tradycyjnie już największe w kraju, bo aż 65,7 procentowe, poparcie uzyskali kandydaci PiS w województwie podkarpackim, trzykrotnie
większe niż kandydaci PO, na których oddano tylko 21,6 procent głosów.
W nowym Parlamencie Europejskim PiS będzie mieć 25 posłów, KE
22, a „Wiosna” 3.
Pierwsze reakcje polityków PO, ale także sprzyjających im „celebrytów”, wskazują na to, że nic ich ten kiepski wynik nie nauczył. Niektórzy
z nich, wbrew zdrowemu rozsądkowi twierdzą, że i tak jest to ich zwycięstwo, a inni, dostrzegając swoją porażkę, winą za nią obarczają wszystkich, tylko nie siebie. Winnymi są: pisowski rząd, który rozdawnictwem
przekupił wyborców, publiczne media, które poprzez „czarny pijar”
wspierały pisowską propagandę, biskupi i księża, bo ponoć gremialnie
wspierali PiS, czy wreszcie niewyrobienie polityczne, czy wręcz głupota,
Polaków itp. A z ich strony to może tylko winą było to, że prowadzili zbyt
łagodną kampanię wyborczą, a przez to nie dość mocno i stanowczo nagłaśniali łamanie przez PiS prawa i konstytucji, jak również wszystkich
afer PiS. Jakoś zapomnieli o tym, że przez tygodnie, jeśli nie miesiące, na
tysiącach bilbordach w całym kraju pokazywali zdeformowane twarze
polityków PiS i oskarżali ich o różne niecne czyny. Czy te ewidentne seanse nienawiści nie przypominały przypadkiem scen znanych z „Roku
1984” Georga Orwella? Tyle tylko, że zamiast na Emanuela Goldsteina
nienawiść była skierowana na Jarosława Kaczyńskiego, Beatę Szydło,
Annę Zalewską etc. A do tego paradoksalne, seanse te nie były przeprowadzane przez rządzącą partię, oskarżaną o dyktatorskie zapędy, tylko
przez straszliwie gnębioną ponoć przez tę partię opozycję.
Znamienne przy tym, że pomimo ewidentnie przegranych wyborów,
trudno jest dostrzec za strony ludzi totalnej, czy raczej totalitarnej, opozycji choćby cień refleksji, zastanowienia się, dokonania analizy: Dlaczego do tej przegranej doszło? Czy dojść musiało? Nie widać także, by mieli
jakikolwiek pomysł na wybory parlamentarne. Charakterystyczne są tu
słowa Schetyny: „Jest pomysł na pokonanie PiS, tylko trzeba go znaleźć”.
I zapewne bardzo szybko ten pomysł się znajdzie, i najprawdopodobniej polegać będzie na tym, że trzeba robić to wszystko co dotychczas
tylko jeszcze silniej i jeszcze więcej. A zatem, będą jeszcze bezwzględniej
atakować PiS i w ogóle całą prawicę. Jeszcze bardziej wspierać środowiska LGBT – znieważając przy tym Kościół i symbole wiary katolickiej.
Przygotujmy się zatem na to, że jesienna kampania przed wyborami
do Sejmu i Senatu w wykonaniu totalitarnej opozycji może być jeszcze
bardziej brutalna i kłamliwa. Bo ich nic nie nauczyło, i chyba już nigdy
nic nie nauczy!
Jerzy Klus

Wypaczone pojęcia wolności, rozumianej jako niczym
nie ograniczona samowola, nadal zagrażają demokracji i wolnym społeczeństwom.

Na uroczystości 24 maja spotkali się wójtowie, burmistrzowie,
starostwie, prezydenci, radni oraz pracownicy instytucji samorządowych z całego Podkarpacia. Samorządowe święto stało się także
okazją do nagrodzenia najlepszych samorządowców z Podkarpacia.
Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” reprezentował Marek Hojło,
skarbnik ZR.

228. rocznica Konstytucji 3 Maja

Kwiaty w imieniu Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
złożył przewodniczący Roman Jakim
Obchody w Rzeszowie rozpoczęły się w kościele farnym mszą
świętą, po niej uczestnicy za
Kompanią Honorową 21. Brygady
Strzelców Podhalańskich i pocz-

tów sztandarowych przeszli na
Rynek, gdzie przed pomnikiem
gen. Tadeusza Kościuszki odbyła
się oficjalna część uroczystości.

Ks. prof. Michał Heller z tytułem
Doktora Honoris Causa
Na uroczystym posiedzeniu Senatu Politechniki Rzeszowskiej
ks. prof. Michał Heller otrzymał
tytuł i godność Doktora Honoris
Causa Politechniki Rzeszowskiej.
Region Rzeszowski na tej uroczystości reprezentowała zastępca przewodniczącego Regionu
Bogumiła Stec-Świderska.
Ks. prof. dr hab. dr h.c. multi
Michał Heller – wybitny uczony,
kosmolog, filozof i teolog. Laureat Nagrody Templetona (2008 r.),
wykładowca wielu prestiżowych
uniwersytetów
amerykańskich
i angielskich, fundator i dyrektor
Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.
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Pracownicy Stokrotek
organizują się!
Pracownicy Stokrotek mobilizują się do działania z powodu
niskich płac i związanej z tym
dużej rotacji, a co za tym idzie braków kadrowych, przez co nakładanych jest na nich coraz to
więcej obowiązków. Przyszedł
czas na to, aby w poczuciu wolności i praw obywatelskich dali
skuteczny odpór takiemu traktowaniu. Związkowcy są w sporze zbiorowym z pracodawcą od
jesieni ubiegłego roku. Żądają
podwyżki wynagrodzenia zasadniczego. Z sukcesem został podniesiony ekwiwalent za pranie
odzieży. Normalizowane są prawa pracownicze, w tym prawo do
15 minutowej przerwy. Zostały
również zablokowane praktyki zlecania wykonania szkoleń
w prywatnym czasie pracownika.
Od bieżącego roku wniesiono o
podwyższenie do maksymalnej
stawki odpisu na fundusz socjalny na każdego pracownika, tj.
o ponad 400 zł więcej niż obecnie. Poruszono sprawę obniżania
pracownikom pomocy socjalnej
na święta. Tylko dlatego, że pracodawca drukuje talony i zmusza
do zakupów w swojej sieci, wartość talonu jest opodatkowana,

czyli pracownicy dostają mniej
środków na zakup towarów. To
musi się zmienić!
NSZZ „Solidarność” posiada zaplecze prawne oraz eksperckie
i wspomaga zmianę warunków
pracy i płacy, a tam gdzie funkcjonuje profesjonalny związek
zawodowy te warunki ulegają
zdecydowanej poprawie.
Z Waszym aktywnym poparciem i zaangażowaniem możemy
więcej! A siłą pracowników jest
liczna organizacja związkowa!
Przypomnijmy, że 26 kwietnia
b.r. zarejestrowana została Organizacja Oddziałowa NSZZ „Solidarność” w Stokrotka Sp. z o.o.
Regionu Rzeszowskiego z siedzibą w Mielcu. Dzięki organizacji
Działu Rozwoju struktury ciągle
poszerzają się. W Głogowie Młp.
oraz Leżajsku odbyły się kolejne
wybory, które z ramienia Regionu Rzeszowskiego koordynowali: Joanna Turoń, Rafał Rzepecki
oraz Marek Bajda. Gratulujemy
wyboru na funkcje i życzymy
wielu sukcesów w działalności
związkowej.
Masz pytania? Skontaktuj się
z nami!
J. Turoń

Ponawiamy apel
Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu 24 stycznia 2019 r. podjął decyzję o uroczystym przyjęciu przez
nasz Region Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej Robotników
Solidarności podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy we
wrześniu 2019 r.
Maryjny obraz został namalowany w 1984 roku przez artystę
z Podlasia, Artura Chacieja w trzech kopiach. Najmniejszą z kopii otrzymał na własność ks. Jerzy Popiełuszko. Największy z obrazów związkowcy z podlaskiej „Solidarności” przekazali podczas
II Jasnogórskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy. Podczas tegorocznej
Pielgrzymki wizerunek umieszczonej na tle biało-czerwonej flagi
Czarnej Madonny zostanie przekazany Zarządowi Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”. Obraz, który przez kilka lat był
internowany na Jasnej Górze, ma bardzo mocne przesłanie. Są na
nim utrwalone daty z najnowszej historii Polski, znaki robotniczych zrywów i ważnych momentów w dziejach kraju, począwszy
od Poznańskiego Czerwca`56 roku poprzez grudzień ’70, Radom’
76, Gdańsk ‘80 i stan wojenny w 1981 roku. Peregrynację koordynować będzie Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszowskiego przez niemal rok.
W związku z tym apelujemy do wszystkich organizacji zakładowych o uwzględnienie w budżecie na rok 2019 i 2020 środków finansowych na ten cel oraz o czynny udział w tym bardzo dla nas
ważnym duchowym przedsięwzięciu.
Prosimy o przekazanie zarezerwowanych środków w dwóch ratach: do września 2019 r. oraz do maja 2020 r. na konto ZR:
96 1240 1792 1111 0000 1973 9078 z dopiskiem „peregrynacja”.

„Solidarność” z Sarzyny
u błogosławionego Jerzego straż

16-17.05.2019 r. straż przy grobie błogosławionego Jerzego Popiełuszki pełnili członkowie NSZZ „Solidarność” Zakładów Chemicznych
„Organika - Sarzyna”, w tym pracownicy „NS Automatyka” Nowa Sarzyna. Od lewej: Marek Kozikowski, Julian Strojek, Kazimierz Sołga,
Tadeusz Kulec, Anna Karaś, Stanisław Smycz, Krzysztof Czerwiński.
Po zakończeniu warty pełniący straż zwiedzili Izbę Pamięci Generała
Kuklińskiego.
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Powiedzieliśmy komunistom NIE!
Wybory kontraktowe z 4 czerwca 1989 roku – pomimo wszystko
wielki sukces wyborczy „Solidarności”.
Rezultatem prowadzonych od
6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku
obrad okrągłego stołu była m.in.
zgoda władz PRL na przeprowadzenie 4 czerwca 1989 roku wyborów parlamentarnych, w których o 35 procent miejsc w Sejmie
i o 100 procent miejsc w Senacie
(mającym być dopiero utworzonym) mogli się ubiegać kandydaci
niezależni, czyli nie wyznaczeni
przez komunistów. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu, poświęceniu i pracy działaczy „Solidarności” (do 17 kwietnia oficjalnie
nielegalnej) wspierani przez nich
kandydaci zdobyli wszystkie możliwe miejsca w Sejmie i 99 procent w Senacie.
Wynik wyborów z 4 czerwca 1989 roku był dla wszystkich
wielkim zaskoczeniem. Strona
solidarnościowo-opozycyjna nie
liczyła na tak wspaniałe zwycięstwo, a strona partyjno-rządowa
na tak druzgocącą porażkę. Dwa
miejsca w Senacie, czyli tyle o ile
mogli się ubiegać kandydaci z województwa rzeszowskiego, objęli
Józef Ślisz, na którego oddano
81,31 procent głosów i Bolesław
Fleszar, wybrany 79,37 procentem głosów. Z listy „S” do Sejmu
wybrano Adama Matuszczaka
(zdobył 81,29 procent głosów)
i Stanisław Padykuła (86,24 procent głosów). Natomiast żaden
kandydat koalicji rządowej z terenu województwa rzeszowskiego
nie uzyskał nawet 50 procent głosów i tym samym nie został wybrany w pierwszej turze wyborów.
Klęska komunistów była tym dotkliwsza, że w całym kraju mandaty poselskie udało się uzyskać
jedynie 2 spośród 35 kandydatów
strony rządowej umieszczonych
na tzw. liście krajowej, choć komuniści, będąc pewni zwycięstwa
wyborczego, umieścili na niej
członków najwyższych władz partyjnych i państwowych, m.in.: Mieczysława Rakowskiego, Czesława
Kiszczaka i Floriana Siwickiego.
Celem uzupełnienia składu
Sejmu zarządzono (zgodnie z ordynacją wyborczą) na 18 czerwca drugą turę wyborów. Komuniści złamali przy tym w sposób
ewidentny ordynację wyborczą,
gdyż ta nie przewidywała w ogóle możliwości wystawienia kolejnej listy krajowej, a tym bardziej

z nazwiskami nowych kandydatów, a nie tych, którzy uczestniczyli w pierwszej turze wyborów,
nie uzyskując w niej 50 procent
głosów. Pomimo uzasadnionych
wątpliwości, czy w zaistniałej sytuacji należy w ogóle brać udział
w drugiej turze wyborów, znaczna
część członków i sympatyków „S”
wzięła w niej udział, by zgodnie
z sugestią rzeszowskiej Regionalnej Komisji Wykonawczej „S”,
skreślić tych kandydatów, na wyborze których najbardziej zależało komunistom. Dzięki temu 18
czerwca z list PZPR, ZSL i SD wybrani zostali jedynie kandydaci,
z którymi łączono złudne nadzieje, że są przychylnie nastawieni
do „S” (Aleksander Bentkowski
z ZSL, Jan Świtka z SD oraz Leszek
Czerwiński i Kazimierz Woźniak
z PZPR).
Euforię, jaka zapanowała wśród
członków „S” po wygranych wyborach studziły nieco informacje
dochodzące z Chin, gdzie w Pekinie, w dniu 4 czerwca, czyli
tym samym, w którym w Polsce
kandydaci „S” odnieśli sukces
wyborczy, komuniści dokonali
masakry uczestników pokojowej
demonstracji – zabijając co najmniej kilka tysięcy osób. Stąd też,
niektórzy członkowie „S” wyrażali obawy, czy polscy komuniści,
chcąc nadal utrzymać pełnię władzy w kraju, nie zdecydują się czasem na zastosowanie „chińskiego
rozwiązania”. Obawy te nie były
w tamtym czasie całkiem bezpodstawne, biorąc pod uwagę to,
że nadal działały komunistyczne
służby specjalne, a co więcej dochodziły sygnały, że podczas prywatnych rozmów funkcjonariusze
tych służb odgrażali się, że zachowali swoją broń służbową i jeśli
zajdzie taka potrzeba nie zawahają się jej użyć przeciwko ludziom
„S”. Dziś wiemy także, że ostatnią
listę osób przewidzianych do internowania na wypadek wprowadzenia stanu wojennego SB
sporządziła 13 czerwca 1989 roku
(czy 9 dni po wyborach kontraktowych), umieszczając na niej
m.in. 18 działaczy „S” z regionu
rzeszowskiego. Warto także przypomnieć, że 11 lipca 1989 roku
(ponad miesiąc po wyborach!) SB
zamordowała ks. Sylwestra Zycha.
Pomimo wspomnianych wyżej

obaw, wśród członków „S” przeważały zdecydowanie nastoje
optymizmu. Jednakże nie cała
opozycja niepodległościowa akceptowała porozumienia „okrągłego stołu”, a niektóre jej odłamy
uznawały je wręcz za zdradę interesów Polski. Zaś działacze „Solidarności Walczącej” nie tylko nie
włączyli się w kampanię wyborczą kandydatów opozycji, ale nawet wzywali do bojkotu wyborów.
Pierwsze dwa miesiące po wyborach kontraktowych przypominały w znacznej mierze pierwszy okres legalnej działalności
„S” (pomiędzy wrześniem 1980
i grudniem 1981 roku). Działały
wprawdzie nadal wszystkie instytucje PRL, w tym organy represji,
ale ludzie znowu przestali się bać.
Oficjalnie działała cenzura, ale
z tygodnia na tydzień stawała się
coraz mniej represyjna, a co najważniejsze zupełnie niezależnie
od niej znów otwarcie zaczęło wydawać i rozprowadzać liczne publikacje niezależne. Przez pewien
czas część ludzi „S” starała się
kontynuować tradycje ukształtowane w okresie stanu wojennego.
W rzeszowskim kościele farnym
każdego 13 dnia miesiąca nadal
odprawiane były msze w intencji Ojczyzny, a po ich zakończeniu spotykano się pod krzyżem
misyjnym, jednak na spotkania
te przychodziło z każdym kolejnym miesiącem coraz mniej osób.
Zdarzało się przy tym, że podczas
spotkań pod krzyżem dochodziło
do gorszących incydentów, w tym
do kłótni i przepychanek pomiędzy działaczami i sympatykami
w pełni legalnego już Związku
„S” i starającymi się nadal działać
w konspiracji członkami „Solidarności Walczącej”.
Jednakże niewątpliwy wielki
sukces strony solidarnościowo-

-opozycyjnej miał także pewne
negatywne skutki. W nowym Sejmie posłowie Komitetu Obywatelskiego „S” stanowili mniejszość,
a przy tym nie wszyscy z nich byli
bezpośrednio związani z NSZZ
„S”. Ludzie ci, traktowali Związek
„S” czysto instrumentalnie, gdyż
idee „S” były im najzupełniej obce
(czego dotychczas nie ujawniali).
Nie czując zaś więzi emocjonalnej z ludźmi „S”, niekiedy jawnie nimi pogardzali, zwłaszcza
robotnikami. Stąd też, niedługo
po wyborach niektórzy z niedawnych solidarnościowców ujawnili
swój negatywny, a czasami wręcz
wrogi, stosunek do związków zawodowych, domagając się jednocześnie od struktur „S” dalszego
udzielania im poparcia. Co więcej,
jak się później okazało, byli wśród
nich tajni współpracownicy komunistycznych służb specjalnych.
Innym negatywnym zjawiskiem
było to, że bardzo wielu ludzi, po
niewątpliwym sukcesie wyborczym Komitetu Obywatelskiego
„S”, zaczęło utożsamiać NSZZ „S”
z nową siłą wszechwładnie rządzącą krajem, która (jak dotychczas PZRP) jest odpowiedzialna
za wszystko, co się w kraju dzieje,
a działaczy związkowych uważać za jej nowych funkcjonariuszy, którzy są w stanie załatwić
dosłownie każdą sprawę. Efektem tego było, że do członków
rzeszowskiej RKW zaczęli przychodzić różni ludzie z prośbami dotyczącymi: przydzielenia
im mieszkania, załatwienia ich
dzieciom dobrze płatnej pracy,
a nawet domagając się wygrania
procesu sądowego z nielubianym
sąsiadem. A gdy tłumaczono im,
że należy się z tym zwrócić do
właściwych instancji, czuli się
niekiedy bardzo zawiedzeni.
Jerzy Klus

Szukajcie prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania.
(List do młodych całego świata, 1985 r.)

INFOSERWIS NR 5/2019

Prawnik
informuje
Pracownicze Plany Kapitałowe to
powszechny i dobrowolny system
długoterminowego
oszczędzania,
dostępny dla wszystkich zatrudnionych, którzy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu
i rentowym. Wpłaty na konto PPK
będą pochodzić z trzech źródeł: od
pracodawcy, pracownika i państwa.
Trzy źródła finansowania
Pracodawca i pracownik przekazują do PPK wpłaty podstawowe
(pracownik 2% i pracodawca 1,5%).
Ponadto zarówno pracodawca, jak
i pracownik mogą zadeklarować
przekazywanie wpłat dodatkowych dobrowolnych (pracownik 2% i pracodawca 2,5%). Wysokość wpłat jest
naliczana procentowo od wynagrodzenia brutto pracownika. W przypadku osób osiągających najniższe
dochody wpłata podstawowa może
być niższa. Dotyczy to pracowników, których łączne wynagrodzenie
osiągane z różnych źródeł w danym
miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% aktualnego minimalnego wynagrodzenia. Wpłata
podstawowa w takiej sytuacji może
wynosić od 2 do 0,5% wynagrodzenia brutto.
Państwo, poprzez Fundusz Pracy, również będzie uczestniczyć
w finansowaniu oszczędności. Pracownik otrzyma od państwa jednorazowo 250 zł wpłaty powitalnej.
Wpłatę tą otrzymają pracownicy,
którzy przez co najmniej 3 pełne
miesiące będą uczestnikami PPK i za
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PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe
te miesiące dokonają wpłat podstawowych. Następnie zaś co roku, po spełnieniu określonych warunków, będzie
zasilać rachunek pracownika kwotą 240 zł. Dopłatę roczną otrzymają
uczestnicy PPK, których wpłaty podstawowe i dodatkowe łącznie z wpłatami od pracodawcy w danym roku
wyniosą co najmniej 3,5% 6-krotności
minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który dopłata jest
należna. Uczestnicy, których wpłaty
podstawowe są niższe niż 2%, muszą
zgromadzić co najmniej 25% powyższej kwoty. Dopłata roczna nie będzie
przysługiwać, jeśli:
• pracodawca nie odprowadza wpłat
do PPK za pracownika ze względu na
jego uczestnictwo w PPE (art. 13 ust. 2
ustawy o PPK);
• uczestnik PPK w którymkolwiek
miesiącu, w którym wysokość wpłat
podstawowych finansowanych przez
niego wynosiła mniej niż 2% jego
wynagrodzenia, osiągał łączne miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich
źródeł przekraczające kwotę odpowiadającą 120% wynagrodzenia minimalnego (art. 32 ust. 5 ustawy PPK);
• uczestnik PPK po ukończeniu 60.
roku życia rozpoczął dokonywanie
wypłat środków zgromadzonych na
jego rachunku PPK (art. 97 ust. 3 ustawy o PPK).
Zasady uczestniczenia w PPK
Do PPK będzie obowiązywać tzw.
automatyczny zapis osób zatrudnionych, które ukończyły 18. rok życia,
a nie ukończyły 55. roku życia (po
ukończeniu 55. roku życia pracow-

36 lat temu skatowano na
śmierć Grzegorza Przemyka

nik samodzielnie składa wniosek
o przystąpienie do programu). Do
programu nie mogą przystąpić osoby,
które ukończyły 70. rok życia. Każdy
pracownik ma możliwość rezygnacji
z oszczędzania w PPK. Aby tego dokonać, będzie musiał podpisać specjalne
oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.
Dysponowanie środkami
zgromadzonymi w PPK
Po ukończeniu 60 lat uczestnik PPK
będzie mógł sam zdecydować, jak zamierza skorzystać ze zgromadzonych
środków:
1. Pracownik może dalej odkładać
środki w PPK;
2. Pracownik może skorzystać z domyślnej formy wypłaty:
• jednorazowo wypłacić 25% środków,
• pozostałe środki wypłacać co miesiąc
przez 10 lat. Wypłata w tej formie będzie zwolniona z podatku od zysków
kapitałowych;
3. Pracownik może wszystkie środki
wypłacać w dowolnej liczbie rat. Jednorazowo może wypłacić nawet 100%
środków. Należy pamiętać, że skrócenie okresu wypłat poniżej 10 lat będzie
skutkować koniecznością zapłaty należnego podatku;
4. Pracownik będzie mógł też dokonać
wypłaty transferowej, czyli przenieść
zgromadzone środki na:
• polisę w zakładzie ubezpieczeń –
z prawem do świadczenia okresowego
lub dożywotniego,
• rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o PPK;

5. Pracownik może wypłacić środki
w formie świadczenia małżeńskiego
– wypłaty z jednego, wspólnego rachunku małżeńskiego.
W wyjątkowych sytuacjach system
przewiduje również możliwość wypłacenia zgromadzonych funduszy
wcześniej. Rozwiązanie takie może
obejmować wypłatę:
• do 25% środków – w sytuacji poważnej choroby uczestnika lub jego
najbliższych,
• do 100% środków – aby pokryć
wkład własny przy zaciągnięciu kredytu na zakup mieszkania lub budowy domu.
Stosowanie ustawy o PPK
Ustawę zobowiązane są stosować:
• od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób według
stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.;
• od 1 stycznia 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 50 osób według stanu na dzień 30 czerwca 2019
r.;
• od 1 lipca 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 20 osób według
stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.;
• od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe
podmioty, w tym jednostki sektora
finansów publicznych.
W obowiązującym pracodawcę
terminie musi on utworzyć PPK dla
pracowników. Aby tego dokonać,
min. zawiera umowę o zarządzanie
PPK z instytucją finansową wybraną
w porozumieniu z zakładową organizacją związkową.
Rafał Rzepecki

Bożenie ŚLIWIŃSKIEJ

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty
składają
koleżanki i koledzy z „Solidarności”
Oświaty i Wychowania w Strzyżowie

Rodzinie i bliskim śp. Lucyny NOWAK
wyrazy szczerego współczucia
składają
koleżanki i koledzy z „Solidarności”
Eltel Networks Rzeszów S.A Widełka

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,
serwis.rzesz@solidarnosc.org.pl Zdjęcia: Andrzej Płocica oraz archiwa ZR.

14 maja 1983 r., zmarł w szpitalu 19-letni maturzysta Grzegorz
Przemyk, zatrzymany przez funkcjonariuszy MO, a następnie brutalnie pobity w komisariacie na warszawskim Starym Mieście. Była
to jedna z najgłośniejszych zbrodni aparatu władzy komunistycznej.
PAMIĘTAMY!

Nie ma wolności bez solidarności! Dzisiaj wypada
powiedzieć: nie ma solidarności bez miłości, więcej!
Nie ma przyszłości człowieka i narodu.
(Homilia, Sopot, 1999 r.)
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Podkarpackie - przestrzeń dobrego smaku
Lubisz zjeść smacznie i zdrowo? Gustujesz w daniach tradycyjnych i regionalnych?
A może jesteś amatorem jadła staropolskiego? To świetnie się składa! Podkarpacka kuchnia zaspokoi apetyt każdego miłośnika dobrego jedzenia. Skosztujesz
tu potraw rodem z tradycji łemkowskiej czy bojkowskiej, swoje aromaty roztoczą
przed tobą dziczyzna i dania dworskie, odkryjesz smaki kryjące się w potrawach
tradycyjnych. Spożywane w klimatycznych gospodach, karczmach i zajazdach
na długo zapadną w pamięć nawet najbardziej wybrednych smakoszy. Warto
także spróbować cieszących się coraz większym uznaniem podkarpackich win,
dostępnych w kilkudziesięciu lokalnych winnicach.

Fot.: T. Poźniak; D. Kowalczyk

