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Sztab strajkowy: Rząd nie pozostawia nam wyboru!

Czy dojdzie 4 kwietnia do manifestacje przed wszystkimi urzędami wojewódzkimi?

Obradujący 20 marca br.
w Warszawie Sztab Protestacyjno-Strajkowy NSZZ „Solidarność” stwierdził, że żaden z głównych postulatów
Związku nie został przez Rząd
uwzględniony.
Sztab do czwartku 28 marca
oczekuje od Rządu konkretnych
propozycji i terminów ich realizacji. W przeciwnym razie zorganizuje 4 kwietnia manifestacje
przed wszystkimi urzędami wojewódzkimi.
NSZZ „Solidarność” domaga się
między innymi:
- Wzrostu wynagrodzeń, zatrudnionych w sferze finansów
publicznych,
proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń
funkcjonariuszy policji, straży

pożarnej, więziennictwa, krajowej administracji skarbowej,
celników, pielęgniarek i położnych oraz lekarzy rezydentów,
przewidzianych na 2019 rok
dla pozostałych zatrudnionych
w jednostkach finansów publicznych;
- Pełnego odmrożenia kwot
odpisu na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych;
- Zaniechania, komplikujących
system, niekończących się zmian
w ustawach podatkowych, przyjmowanych bez konsultacji społecznych;
- Urealnienia kwoty wolnej od
podatku tak, aby służyła ona osobom najsłabszym ekonomicznie
chroniąc je przed zagrożeniem
ubóstwem;

- Waloryzacji progów podatkowych oraz wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu osób fizycznych;
- Uchylenia wygaszania emerytur pomostowych;
- Modernizacji systemu ubezpieczeń społecznych tak, aby pracownicy o długoletnich okresach
składkowych nabywali uprawnienia emerytalne bez względu
na wiek życia oraz objęcia wszystkich wykonujących i świadczących pracę bez względu na formę umowy, w oparciu o którą ją
wykonują, w tym prowadzących
pozarolniczą działalność gospodarczą, proporcjonalnymi składkami emerytalno-rentowymi od
osiąganych dochodów z każdego
tytułu ubezpieczenia, z zachowa-

niem zasady 30-krotności;
- Przyjęcia ustawy o Służbie
Ochrony Kolei;
- Wprowadzenia zasady pluralizmu związkowego w służbach
tam, gdzie prawo dopuszcza
przynależność związkową;
- Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, składek członkowskich wnoszonych
do związków zawodowych;
- Systemu rekompensat dla odbiorców indywidualnych, w związku z przewidywanym wzrostem
cen energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych, oraz mechanizmów ochrony rodzin przed
skutkami ogólnego wzrostem cen
towarów i usług, a co za tym idzie,
zwiększonymi wydatkami gospodarstw domowych.
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Uczcili Pamięć Żołnierzy Wyklętych
Bogumiła Stec-Świderska wzięła udział w finale konkursu IV edycji Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy „ZAWSZE WIERNI”, który odbył się 14 marca w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej
w Ropczycach. Konkurs został objęty honorowym patronatem przez
Marszałka Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiego Kuratora
Oświaty oraz Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”.

Laureaci finału konkursu

Wspomnienie o ks. Eugeniuszu Dryniaku
- Doskonale pamiętam ks. Eugeniusza Dryniaka. Uczył mnie religii w 2 klasie szkoły podstawowej
i przygotowywał do komunii świętej, pamiętam też u niego pierwszą
spowiedź. Sytuację, którą do dziś
wspominam i która zapadła nie
tylko mi w pamięć, to jak ksiądz
poraził sobie ze mną, gdy rozrabiałem na lekcji. Wysadził mnie na
piec, twarzą do całej klasy, no i się
uspokoiłem, choć wielką furorę też
zrobiłem. Wszyscy się śmiejemy
z tego do dziś, jak ksiądz radził sobie z rozrabiakami. Takie pozostały
wspomnienia z czasów szkolnych
w rodzinie i wśród znajomych.
I właśnie koledzy, których informowałem o pogrzebie księdza, ten epizod z piecem najpierw wspominali,
choć od dawna nie mieliśmy żadnego kontaktu ze sobą, to wszyscy
go dobrze wspominali, jako człowieka uśmiechniętego i otwartego.
I jeszcze taka dość istotna rzecz.
W 4 klasie miałem wycieczkę klasową, wyjazd był wcześnie rano,
a ja robiłem 9 pierwszych piątków
miesiąca i był problem, że przez
wyjazd przepadną mi te pierwsze
piątki. Rodzice zastanawiali się
co zrobić w takiej sytuacji i pamiętam, że z ojcem pojechaliśmy właśnie do ks. Dryniaka, który jeszcze
rano przed poranną mszą udzielił
mi komunii. Dzięki księdzu, który
już mnie nie uczył, nie przepadła
wycieczka klasowa, ani 9 piątków.
A byłem wcześniej jeszcze w innych
kościołach i nie udało mi się przekonać księży, aby mi pomogli. Tylko ks. Eugeniusz zrozumiał wyjątkową sytuację.
Z tamtego okresu pamiętam jeszcze kolędę, która była nietypowa,

ponieważ to nie księża odwiedzali nas w domach, tylko parafianie
przyszli w gości na zaplecze dolnego kościoła w katedrze. To było po
morderstwie ks. Popiełuszki i sytuacja była dość napięta.
To już 34 lata, to jest kawał czasu. Teraz żałuję jednego, że w latach maturalnych, gdy byłem
z rodziną w Bieszczadach nie odwiedziłem ks. Dryniaka. Z kolegami w klasie też mówiliśmy o wyjeździe do Zagórza, bo wszyscy dobrze
wspominali księdza, ale jednak to
nie doszło do skutku. Potem każdy z nas poszedł w swoją stronę…
Gdy usłyszałem Radiu Via o jego
śmierci miałem taką potrzebę żeby
po prostu ks. Eugeniusza pożegnać
i dołączyłem do wyjazdu wspólnie
z NSZZ „Solidarność”.
W moich wspomnieniach pozostanie jako ciepły, serdeczny i wesoły człowiek.
Marek Sorokanycz

Brakuje rąk do pracy

20 marca 2019 r. w siedzibie
Regionu Rzeszowskiego NSZZ
“Solidarność” odbyło się spotkanie przedstawicieli Solidarności
z podkarpackich DPS-ów. Omawiano bardzo trudną sytuację finansową pracowników i niełatwe
warunki pracy.
Obecnie to grupa z najniższymi
wynagrodzeniami w strukturze
podległej Ministerstwu Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej pomimo, że praca w domach pomocy ujęta została w wykazie prac
o szczególnym charakterze, jako
wymagająca szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej
sprawności psychofizycznej. Dlatego też zasadnym jest, aby praca
ta była wynagradzana stosownie do warunków w jakich jest
wykonywana. Również między
poszczególnymi DPS-ami występują dysproporcje w wynagrodzeniach oraz różne uregulowania wewnątrzzakładowe.
Obecni na spotkaniu zwrócili
uwagę na brak świadomości społecznej o istnieniu DPS-ów oraz
ich trudnej sytuacji i jednocze-

śnie widoczny wzrost zapotrzebowania na świadczone usługi
spowodowane starzeniem się
społeczeństwa i chorobami psychicznymi oraz różnego rodzaju
niepełnosprawnościami zarówno fizycznymi, jak i intelektualnymi.
Uzgodniono, że odbywać się
będą cykliczne spotkania przedstawicieli DPS-ów celem konsolidacji środowiska i dalszych
wspólnych działań. Celem jest
poprawa warunków zatrudnienia
oraz zwiększenie świadomości
u decydentów i opinii publicznej.
Równocześnie trwają przygotowania do omówienia problemów
funkcjonowania DPS-ów na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady
Dialogu Społecznego.
Rozmowa o problemach
pracowników
Domów
Pomocy Społecznej i ich
mieszkańców dostępna
jest na stronie interentowej rzeszowskiej „Solidarności” w zakładce Radio - „Brakuje rąk do pracy”.

„Solidarność” PKS w Rzeszowie

W zebraniu uczestniczył Marek Hojło, skarbnik ZR
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Rabaty na stacjach LOTOS

Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” podpisał umowę z LOTOS
Paliwa, na podstawie której członkowie naszego Związku będą mogli uzyskać rabat przy zakupie paliwa na stacjach polskiego koncernu paliwowego.

Olimpiada Solidarności
Dwie dekady historii

Roman Jakim ze zwycięzcami, którzy rywalizować będą w Poznaniu

podsumowała rok
Zakładowe Zebranie Członków
NSZZ „Solidarność” PKS w Rzeszowie, które odbyło się 2 marca,
podsumowało pierwszy rok dzialalności nowej kadencji.
Organizacja liczy 75 związkowców. Piorytetem w działalności
jest rozwój. W okresie sprawozdawczym przyjęto w szeregi „S”
6 nowych członków.
W związku z trudną sytuacją finansową wyrażono zgodę na częściowe zmniejszenie odpisu na
ZFŚS z zastrzeżeniem, że świadczenia nie mogą być niższe niż
w 2018 r. Zakończono również
trudne i długotrwałe negocjacje
płacowe, okupione akcją protestacyjną.

Każda z osób pragnących otrzymać kartę LOTOS Biznes musi posiadać elektroniczną legitymację członkowską NSZZ „Solidarność”.
Związkowcy, którzy nie mają jeszcze takiej legitymacji muszą ją wyrobić. Wskazówek udziela Grażyna Mierzwa - 17 850 14 34.
Kolejnym krokiem jest wypełnienie wniosku o wydanie karty
Lotos z wymaganymi danymi (imię i nazwisko, numer plastikowej
legitymacji członkowskiej i nazwa organizacji związkowej) oraz złożenie dwóch podpisów we wniosku pod oświadczeniami dotczącymi zapoznania się z informacją RODO i akceptacją regulaminu korzystania z karty. Uwaga! Nie wypełniamy rubryki ORGANIZATOR.
Wypełnione wnioski należy dostarczyć do sekretariatu Zarządu
Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”.
Informacji ws. wydania kart LOTOS Biznes udziela Joanna Turoń,
tel: 501 791 555, 17 862 70 17.

Rabaty na paliwa

Rabaty na usługi i towary

Olej napędowy ON - 10 gr/l
(MOP-15 gr/l)
Benzyna - 10 gr/litr (MOP-15 gr/l)
Olej napędowy Dynamic - 15 gr/l
(MOP-20 gr/l)
Benzyna bezołowiowa Dynamic 15 gr/l (MOP-20 gr/l)
Gaz LPG - 7 gr/l (MOP-12 gr/l)

Myjnia - 15%
Oleje i płyny do spryskiwaczy
- 10%
Gastronomia Cafe Punkt - 10%
(rabatowanie tylko na wybranych stacjach, pytać obsługę)

14 marca w murach II Liceum
Ogólnokształcącego w Rzeszowie ponad 40 uczniów z naszego województwa rywalizowało
w finale wojewódzkim VI edycji
Olimpiady Solidarności. Dwie
dekady historii.
Uczestnicy przez godzinę rozwiązywali test, składający się
z 30 pytań. Najlepiej poradzili sobie Kamila Koluch z V LO w Mielcu, Rafał Sala z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Głogowie
Małopolskim oraz Lidia Tyrka
z IV LO w Rzeszowie. Będą oni reprezentować Podkarpacie na etapie ogólnopolskim, który odbędzie się w czerwcu w Poznaniu.
Nagrodami w wielkim finale
będą między innymi promesy
indeksów na studia oraz stypendia naukowe.

Olimpiada Solidarności to
największy i najbardziej rozpoznawalny ogólnopolski konkurs
historyczny dla uczniów szkół
średnich w Polsce, obejmujący lata 1970-1990. Składa się
z trzech etapów: szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego
finału. W tym roku do konkursu zarejestrowało się blisko 600
placówek z całej Polski, a jego
ambasadorem został zespół Audiofeels.

Strzyżowscy Strzelcy
w Sejmie

Cytat na post:

Rozmowa z laureatką
i organizatorem konkursu
dostępna jest na stronie
interentowej rzeszowskiej
„Solidarności” w zakładce Radio „Olimpiada Solidarności”.
www.solidarnosc.rzeszow.org.pl

19 marca 2019 roku na zaproszenie Posła Wojciecha Buczaka
młodzież z Jednostki Strzeleckiej
2020 im. Kpt. Zygmunta Patryna
ps. “Słowik” w Strzyżowie zwiedziła Sejm RP.
Strzelcy mieli okazję zapoznać
się z historią i współczesnością
polskiego parlamentaryzmu, złożyli kwiaty na Grobie Nieznanego
Żołnierza, zwiedzili warszawską
Starówkę oraz Muzeum Bł. Ks.
Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu. Modlitwą przy grobie ks. Jerzego zakończyliśmy nasz pobyt
w Warszawie.
Obok pamiątkowe zdjęcie z posłem W. Buczakiem na sali sejmowej.

Jest znacznie łatwiej burzyć niż budować, szkodzić niż pomagać, nienawidzić niż kochać.
Alfred Aleksander Konar

IV

INFOSERWIS NR 3/2019

Prezentujemy sylwetkę Żołnierza Niezłomnego

Karol Chmiel,
pochodzący z Zagorzyc koło Sędziszowa Małopolskiego, był jednym z żołnierzy niezłomnych,
tych, którzy po wojnie bez nadziei
na zwycięstwo wierni, ideałom
wolnej Polski sprzeciwiali się narzuconemu
komunistycznemu
porządkowi. Jako działacze Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość
walkę z bronią w ręku zamienili
na walkę polityczną. Ich głównym
orężem była działalność propagandowa, ukazująca prawdę o komunizmie, dzięki czemu miała być
zahamowana sowietyzacja Polski.
Ponadto zbierane były wszelkie
informacje z najważniejszych
dziedzin życia, które zestawione
w raportach służyły za podstawę
do opracowywanych Memoriałów
do Rady Bezpieczeństwa ONZ,
naświetlających sytuację w powojennej Polsce.
Przyglądając się bliżej postaci
Karola Chmiela, śmiało można
stwierdzić, iż w jego przypadku
określenie niezłomny w wielu
miejscach życiorysu dosłownie
pokrywa się z tym przymiotnikiem. Karol Chmiel urodził się 17
kwietnia 1911 r. w Zagorzycach,
jako najmłodsze z czwórki dzieci
Antoniego i Katarzyny z Charchutów. Gdy miał 11 lat, zmarła mu
matka. W rodzinnej miejscowości ukończył szkołę powszechną,
następnie uczęszczał do gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy. Codziennie wstawał o 5.00 rano i pieszo chodził
osiem kilometrów do Sędziszowa
Młp., skąd do Dębicy jeździł pociągiem. Tam 21 maja 1931 r. zdał
egzaminy maturalne. W tym miejscu o jego niezłomności oprócz
codziennie przebytych pieszo kilometrów świadczą też oceny na
świadectwie dojrzałości w większości bardzo dobre.
Ten młody człowiek pochodzący z chłopskiej rodziny doskonale zdawał sobie sprawę, że dzięki
wykształceniu będzie w stanie
osiągnąć bardzo dużo. Ukończył
studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Angażował się w działalność Polskiej Akademickiej
Młodzieży Ludowej, należał do
Stronnictwa Ludowego. Zasadniczą służbę wojskową odbył w 1
kompanii szkolnej Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty
w Zambrowie. Systematyczność
i zdobywana wiedza przekładały
się na stopniowy awans społeczny. Podczas jednej z wizyt w Zago-

Cytat na post:

rzycach poznał Irenę Suchodolską, córkę malarza Włodzimierza
Suchodolskiego,
nauczycielkę
miejscowej szkoły, z którą pobrali
się w 1935 r. W 1936 r. zamieszkali w Wojsławiu. Irena została
kierowniczką szkoły. Karol objął posadę Sekretarza w Urzędzie
Miejskim w Mielcu. W kwietniu
1936 r. urodził się syn Jerzy. We
wrześniu 1939 r. Karol dostał się
pod okupację sowiecką, zdołał
jednak bezpiecznie powrócić do
Zagorzyc. Tu spotkała go osobista tragedia. 8 stycznia 1941 r., po
urodzeniu drugiego syna Zbigniewa, zmarła jego żona.
Pomimo przeciwności losu
w życiu prywatnym poświęcił się
pracy na rzecz ojczyzny w szeregach Związku Walki Zbrojnej
(ZWZ). Organizował konspirację
na terenie Zagorzyc. Od maja 1943
r. był referentem politycznym Obwodu AK Dębica. Latem 1943 r.
skierowany został do Batalionów
Chłopskich (BCh). W styczniu
1944 r. został komendantem Obwodu BCh Dębica. Po akcji scaleniowej objął stanowisko II zastępcy komendanta Obwodu AK
Dębica. W czasie Akcji „Burza”
walczył w II zgrupowaniu Obwodu AK Dębica. 15 sierpnia 1944
r., jadąc nieoznakowanym, zdobycznym niemieckim samochodem, został omyłkowo ostrzelany
przez oddział AK pod Wielopolem
Skrzyńskim. Z ciężkimi ranami
leczony był w punkcie sanitarnym w Kamienicy Górnej, dworze Łopuskich w Strzegocicach,
a następnie w Krakowie. Trwałym
skutkiem ran był niedowład ręki.
Po wojnie zamieszkał w Swoszowicach.
Od września 1945 r. działał
w PSL, kierowanym przez Stanisława Mikołajczyka. Pomimo
złych doświadczeń z Akcji „Burza” ponownie zaangażował się
w działalność konspiracyjną
Zrzeszenia WiN. Stając w szeregach organizacji sprzeciwiającej
się komunizacji Polski, doskonale
zdawał sobie sprawę, jakie podejmuje ryzyko i jakie mogą być tego
konsekwencje. Mimo to ten młody człowiek potrafiący niezwykle
trafnie oceniać ludzi i sytuację
polityczną, uważał, iż dobro ojczyzny jest najważniejsze, w ten
sposób kolejny raz wykazał swoją
niezłomność. Zapewniał łączność
między PSL a WiN. Współtworzył „Memoriał do Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów

Zjednoczonych”, który w 1946 r.
dotarł na Zachód. Pośredniczył
w spotkaniach Łukasza Cieplińskiego z urzędnikami Ambasady
USA oraz z posłem belgijskim.
Od stycznia 1947 r. działał w kierownictwie IV Zarządu Głównego
WiN, z Łukaszem Cieplińskim na
czele, jako jego doradca polityczny. Zagrożony aresztowaniem
miał być przerzucony na Zachód
Europy.
12 grudnia 1947 r. aresztowany
przez UB. Więziony na Mokotowie w Warszawie, przez trzy lata
poddawany okrutnemu śledztwu.
Proces Karola Chmiela rozpoczął
się 5 października 1950 r. Mogła
w nim uczestniczyć jedynie najbliższa rodzina. Wówczas ostatni
raz widział synów Jerzego i Zbyszka. 14 października 1950 r. WSR
w Warszawie skazał go na karę
śmierci. W uzasadnieniu możemy
przeczytać: …Oskarżony Chmiel
to szpieg w całym tego słowa znaczeniu, opracowując materiały
na użytek wrogów ludu polskiego, szpieg paktujący ze swoimi
amerykańskimi
mocodawcami
i dla zdrajcy swojej własnej ojczyzny innej kary – jak kara śmierci
– być nie może... Najwyższy Sąd

Wojskowy w Warszawie utrzymał
wyrok w mocy. Bolesław Bierut 20
lutego 1951 r. nie skorzystał z prawa łaski.
Ostatnie, chwile prowadzonego
na śmierć więziennym dziedzińcem Karola Chmiela, w których
po raz kolejny wykazał swoją
niezłomność, po latach opisywał współwięzień …Porucznika
Karola Chmiela także łatwo było
poznać po niskiej atletycznej postaci, łysinie i długiej, jak na niego, jaśniejszej bluzie. W tym wypadku zaznaczam z naciskiem,
że gdy Chmiela prowadzono na
śmierć, w chwili, gdy eskorta
z nim miała skręcać za magazyn
mundurowy, wyrwał się z rąk
dwóch strażników, upadł na ziemię, wołając głośno rozdzierającym głosem: „Mordują…, mordują”. W jednej chwili dopadli go,
a trzeci z eskorty, idący zwykle
za skazanym, zarzucił mu na głowę płachtę, tłumiąc głos, po czym
powlekli szarpiącego się, znikając
za narożnikiem magazynu… Wyrok na Karolu Chmielu wykonano
1 marca 1951 r. o godzinie 20:15,
strzałem w tył głowy. Miejsce jego
pochówku nie jest znane do dziś.
Szymon Pacyna

LEPIEJ JEST POKONAĆ SWÓJ JĘZYK, NIŻ POŚCIĆ O CHLEBIE I WODZIE.

św. Jan od Krzyża
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Odradzało się społeczeństwo obywatelskie
Druga połowa roku 1988 i początek roku 1989 były okresem
wznawiania jawnej (choć nadal
jeszcze nielegalnej) działalności przez podziemne struktury
Niezależnego
Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidarność”, odtwarzania się zakładowych organizacji „S” rozbitych
po wprowadzeniu stanu wojennego i zakładania nowych (patrz:
„Jawnie, choć nadal nielegalnie”
- „Infoserwis” nr 1 ze stycznia
2019 roku). A zarazem, był to także okres dynamicznego rodzenia
się licznych niezależnych inicjatyw obywatelskich, a tym samym
odrodzenia się po latach społeczeństwa obywatelskiego.
W Rzeszowie, w czerwcu 1988
roku, z inicjatywy Jana Lucjana
Wyciślika, utworzony został Obywatelski Komitet Obchodów 70
Rocznicy Odzyskania Niepodległości, złożony z działaczy „S”
oraz ludzi związanych ze środowiskami kultury i opozycji. Komitet wystosował oficjalne pismo do
Prezydenta Rzeszowa dotyczące
sposobu uczczenia w dniu 11 listopada rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Po raz
pierwszy władze komunistyczne
wyraziły zgodę na świętowanie tej
ważnej rocznicy, co sprawiło, że
w 1988 roku obchody w Rzeszowie
odbywały się już zupełnie legalnie
i miały charakter wielkiej manifestacji patriotycznej. Również
dzięki wsparciu środowisk niezależnych, głównie związanych z „S”,
tego samego dnia w rzeszowskim
Teatrze im. Wandy Siemaszkowej
odbyła się premiera spektaklu
„Opowieść o życiu i śmierci płk.
Leopolda Lisa Kuli”. Przez cały
okres PRL o tym słynnym rzeszowskim bohaterze walk legionowych
nie wolno było wspominać nawet
w oficjalnych wydawnictwach historycznych. Spektakl cieszył się
wśród publiczności ogromnym
powodzeniem, co musiało uświadomić komunistom, że mino ich
wysiłków nie udało im się wymazać pamięci o tej postaci z serc
i umysłów rzeszowian.
Spontanicznie, w wielką manifestacje patriotyczną przekształcił
się w dniu 14 lutego 1989 roku pogrzeb proboszcza kościoła farnego
ks. infułata Jana Stączka (zmarłego 11 lutego 1989 roku) - wielkiego przyjaciela „S”, wspierającego
Związek od chwili powstania. Ten
wielce dla Rzeszowa zasłużony
kapłan, po wprowadzeniu stanu
wojennego odwiedzał internowanych w Załężu i organizował pomoc dla nich i ich rodzin. Od roku
1982 w kościele farnym odprawia-

ne były 13 dnia każdego miesiąca
msze św. w intencji Ojczyzny, a po
ich zakończeniu, pod krzyżem na
placu przykościelnym odbywały
się spotkania członków zdelegalizowanej „S”, mające charakter
mini-manifestacji patriotycznych.
Na przełomie lat 1988/89 Dom Katechetyczny kościoła farnego był
przez kilka miesięcy tymczasową
siedzibą regionalnej „S”. W pogrzebie ks. J. Stączka uczestniczyły tysiące osób, w tym bardzo
wielu członków „S”, a niektóre delegacje ujawnionych już organizacji zakładowych „S” wystąpiły ze
swoimi sztandarami (wciąż nielegalnymi!).
Działacze regionalnej „S” włączyli się także w organizację
obchodów ósmej rocznicy podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich (18-19 lutego
1989 roku), które podobnie jak
w latach ubiegłych odbywały się
w rzeszowskim kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego
(obecnie katedra). Choć głównym
organizatorem tych obchodów
była „Solidarność Rolników Indywidualnych”, jednakże obsługę informacyjną zapewniała działająca
jawnie (od 25 stycznia 1989 roku)
Regionalna Komisja Wykonawcza
NSZZ „S” Regionu Rzeszowskiego,
która m.in. zorganizowała profesjonalnie działające biuro prasowe. Działało ono jawnie, a do jego
zadań należało także wydawanie
akredytacji dla dziennikarzy, nie
tylko prasy niezależnej, ale także
oficjalnych mediów krajowych
i zagranicznych.
Istotnym krokiem we wznawianiu działalności niezależnej
było utworzenie 7 lutego 1989
roku (z inicjatywy Jana Drausa)
Komitetu Obywatelskiego przy
RKW, zrzeszającego ludzi o niezależnych poglądach i postawach,
którzy zadeklarowali się współdziałać na płaszczyźnie programu
NSZZ „S”. Członkami-założycielami Rzeszowskiego Komitetu byli:
Stanisław Alot, Jan Draus, Barbara Duhl, Bolesław Fleszar, Barbara
Frączek, Alina i Wacław Kopisto,
Jerzy Koziarz, Elżbieta Markowicz, Bogdan Paraponiak, Janina
Stec, Marek Pękala, Leszek Trybus,
Wit Tybulczuk, Wanda Wojturska,
Zbigniew Kazimierz Wójcik, Jan
L. Wyciślik, Barbara i Roman Wyrzykowscy, Stanisław Złonkowicz.
W zdecydowanej większości byli
to ludzie związani z „S”. W deklaracji, przesłanej m.in. Wojewodzie
Rzeszowskiemu, założyciele Komitetu Obywatelskiego wskazali,
że dramatyczna sytuacja kraju
wymaga radykalnych przemian,
a drogą do przezwyciężenia kry-

zysu jest porozumienie narodowe,
które jest warunkiem przeprowadzenia reform politycznych,
społecznych i gospodarczych.
Komitet Obywatelski przyjął za
swoje główne zadania: merytoryczne wspieranie rzeszowskiego
RKW i występowanie wobec władz
administracyjnych
województwa z inicjatywami społecznymi,
służącymi dobru społeczności
lokalnej. Jednak zasadniczym celem Komitetu (wówczas jeszcze
nieujawnionym) było czynienie
przygotowań do zbliżających się
wyborów parlamentarnych, gdyż
liczono się z możliwością, że po
raz pierwszy od chwili powstania
PRL w wyborach tych będą mogli
uczestniczyć także kandydaci ze
środowisk niezależnych. Oczekiwania te nie były bezpodstawne,
gdyż dzień wcześniej (6 lutego)
rozpoczęły się obrady „okrągłego stołu”, w których uczestniczyli
czołowi (choć jedynie zaakceptowani przez władze) działacze „S”.
Do niezależnych inicjatyw obywatelskich zaliczyć należy także
działalność członków reaktywowanego w 1987 roku Okręgu Południowo-Wschodniego Polskiego
Towarzystwa Ekologicznego. Inicjatorem jego reaktywowania i do
1994 roku prezesem był zasłużony działacz „S” prof. Roman Wyrzykowski, w którego prywatnym
mieszkaniu odbywały się zebrania
Klubu. Jedną z najważniejszych
zasług Klubu było nagłośnienie
sprawy skażenie środowiska przez
zakład produkujący świetlówki
„Polam-Rzeszów” w Pogwizdowie Nowym i aktywne włączenie
się w rozwiązanie tego problemu.
W listopadzie 1988 roku członkowie rzeszowskiego PTE upublicznili raport, w którym uznali
„Polam” za „największy, lokalny
problem ekologiczny Rzeszowa

i okolicy”. Wykazali w nim m.in.,
że przez 19 lat swojej działalności zakład wyemitował do atmosfery prawie 3 tony rtęci (głównie
w postaci par), co spowodowało, że
w okolicznych miejscowościach
doszło do katastrofy ekologicznej. Potwierdzeniem tego było
m.in. stwierdzenia u kilku osób
zamieszkałych w pobliżu zakładu,
głównie dzieci, objawów ciężkiego
zatrucia rtęcią.
W pierwszych miesiącach 1989
roku definitywne rozwiązanie
sprawy trującego zakładu, czyli
całkowitego wstrzymanie w nim
produkcji z użyciem rtęci, stało się jednym z priorytetowych
zadań rzeszowskich środowisk
opozycyjnych, w tym zwłaszcza
związanych z „S”. Ale nie tylko,
bo w sprawę tę włączyli się także
spontanicznie mieszkańcy Pogwizdowa i okolicznych wsi (m.in.:
Miłocina, Zaczernia, Trzebowniska, Rudnej Wielkiej i Rudnej Małej), którzy nie mogąc doczekać
się stanowczych reakcji ze strony władz, wzięli sprawę we własne ręce. Zaraz na początku 1989
roku wywiesili na swoich domach
czarne flagi, a na przebiegającej
obok zakładu drodze z Rzeszowa do Warszawy ustawili tablice
z trupimi czaszkami i ostrzeżeniami o niebezpieczeństwie skażenia rtęcią. Sprawa skażenia
środowiska w okolicach zakładu
„Polam-Rzeszów” była jednym
z najczęstszych tematów poruszanych zarówno podczas posiedzeń Komitetu Obywatelskiego,
jak i podczas spotkaniach członków RKW z przedstawicielami
Komitetów Organizacyjnych „S”,
a artykuły omawiające problemy
związane z „Polamem” ukazywały
się systematycznie w biuletynie
RKW „Solidarność Trwa”.
Jerzy Klus

SŁUCHAMY
w czwartki godz. 12.40
i w piątki godz. 21.30
związkowych audycji
Zorganizowani
mają lepiej

Filmowy wtorek z IPN
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, w ramach cyklu bezpłatnych pokazów
filmowych, zaprasza w każdy drugi wtorek miesiąca, do kina Zorza w Rzeszowie na seanse.
Dostępność biletów do sprawdzenia pod numerem telefonu 17 86 06 026. Odbiór wejściówek w siedzibie IPN przy
ul. Słowackiego 18 oraz w Kinie „Zorza”.
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Płk Adam Kantor odznaczony Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

Odznaczenie wręczyła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. W uroczystości udział wzięli również Roman Jakim, przewodniczący rzeszowskiej „Solidarności” oraz Stanisław Kruczek, członek zarządu województwa.
14 marca br. w Podkarpackim
Urzędzie Wojewódzkim odbyła
się uroczystość wręczenia odznaczenia.
Płk Adam Kantor został uhonorowany przez Prezydenta RP
za wybitne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce
oraz za działalność kombatancką
i społeczną.
Adam Kantor, ur. 31 VII 1931 w Głowaczowej k. Dębicy. Ukończył Technikum Rachunkowości Rolnej w Ropczycach (1972).
Od 1945 aktywny przeciwnik władz
komunistycznych, 1948-1949 organizator i dowódca Armii Kresów, w 1949
skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy
w Rzeszowie na 20 lat więzienia, osadzony w ZK w Rawiczu, Jaworznie, Koronowie; zwolniony w 1954. 1947-1949
pracownik PKP Dębica, 1955-1972
Państwowych Gospodarstw Rolnych,
1972-1995 Państwowego Funduszu Ziemi, następnie Agencji Własności Rolnej
Skarbu Państwa w Rzeszowie.
We IX 1980 przewodniczący strajku
w Zakładzie Rolnym Horyniec, od IX
1980 członek „S”, przewodniczący KZ
w rzeszowskim PFZ; w 1981 delegat na
I WZD Regionu Ziemia Przemyska.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach, zwolniony w IV
1982. Po wyjściu kolporter prasy i wydawnictw podziemnych, m.in. pism „Odnowa” i „Serwis Informacyjny”. Od 1987
członek KIK w Lubaczowie.
1989-1998 ponownie przewodniczący
KZ. 1989-1995 delegat na WZD Regionu Ziemia Przemyska, 1990-1995 delegat na KZD. 1992-1995 przewodniczący
Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej „S” Przedsiębiorstwa Rolno-Przemysłowego Zasobów Własności
Rolnej Skarbu Państwa w Straszęcinie,
przewodniczący Oddziału Lubaczów
przy ZR Ziemia Przemyska. Od 1996
delegat do Sekcji Rolnictwa oraz pełnomocnik Rady Sekretariatu KK ds. kontaktu z Terenowym Oddziałem AWRSP
w Rzeszowie. Od 1998 przewodniczący
Międzyzakładowej Komisji „S” przy Oddziale Lubaczów ZR Ziemia Przemyska.
Od 1991 przewodniczący Zarządu
Związku Solidarności Polskich Kombatantów. 1992-2002 przewodniczący
Rady Fundacji im. Solidarności Ziemi
Lubaczowskiej. 1998-2002 w RS AWS.
Od 1995 na emeryturze.
12 XI 1985 – 19 X 1989 rozpracowywany przez p. IV RUSW w Lubaczowie
w ramach KE krypt. Akowiec.
Encyklopedia Solidarności

Marianowi IRZYKOWI

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Żony Władysławy
w imieniu koleżanek i kolegów z „Solidarności”
składa Roman Jakim
przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

Alfredowi RYSIOWI

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Brata
składają
koleżanki i koledzy Organizacji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność” Ciech Sarzyna
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.

Lekko śmiesznie, bardziej strasznie

Rekomunizacja w barwach tęczy
Za nieco więcej niż dwa miesiące, a dokładnie 4 czerwca 2019 roku, obchodzić będziemy trzydziestą rocznicę wyborów kontraktowych uznawanych dość powszechnie za
początek końca PRL i stopniowego odradzania się po latach komunizmu wolnej, sprawiedliwej i demokratycznej Rzeczypospolitej. Ale niestety, wydaje się, że historia zaczyna zataczać koło i wkrótce może się okazać, że znowu znajdziemy się dokładnie w tym
samym miejscu, w którym byliśmy przed trzydziestu laty!
Znamienne, że do hucznego, wspólnego świętowania tej rocznicy (mimo wszystko
ważnej) przygotowują się usilnie byli wysocy funkcjonariusze zbrodniczej organizacji
PZPR, byli funkcjonariusze komunistycznych służb specjalnych i ich tajni współpracownicy, a także spora część dawnych działaczy opozycji antykomunistycznej. Bowiem wielu
byłych opozycjonistów, w tym kiedyś bardzo zasłużonych w walce z komunizmem, już
dość dawno temu skumało się z byłymi komunistami, a teraz wspólnie z nimi próbują
rekomunizować Polskę. Ewidentnym tego przykładem jest przywracanie ulicom w Warszawie (ale także w innych miejscowościach) nazw z czasów PRL. Czyż nie jest objawem
tego, że historia zatacza koło, to że ulicom, których patronami zaledwie kilku lat temu
zostali nasi bohaterowie narodowi lub inni zasłużeni Polacy, przywracane są nadane im
w czasach PRL imiona komunistycznych zbrodniarzy lub nazwy komunistycznych organizacji? A co więcej, że temu haniebnemu działaniu towarzyszy inne, jeszcze bardziej
haniebne, polegające na powtórnym pośmiertnym znieważaniu Żołnierzy Wyklętych,
których coraz częściej jakieś indywidua ośmielają się publicznie (w mediach) określać
mianem bandytów i przypisywać im wymyślone kiedyś przez komunistycznych propagandzistów zbrodnie.
Zanim jednak członkowie wyżej wspomnianej wesołej ferajny zaczną wspólne świętowanie trzydziestej rocznicy wyborów kontraktowych, to nieco wcześniej, bo 26 maja,
wspólnie ubiegać się będą o wybór do Parlamentu Europejskiego, startując z listy PO KO.
Bo nieważne, że różni ich wszystko, lub prawie wszystko, gdy połączyło jedno – śmiertelna nienawiść do PiS i w ogóle do ludzi pragnących sprawiedliwej, autentycznie suwerennej i w pełni demokratycznej Polski. A zatem, odrzuciwszy uprzedzenia połączyli
swoje siły, marząc że uda im się pokonać kandydatów Zjednoczonej Prawicy, powrócić
do władzy, a potem… być może przeprowadzić gruntowną dekaczyzację kraju (czyli coś
w rodzaju niemieckiej denazyfikacji), by wszystko pozostało tak, jak było. Nie kryje tego
zresztą były działacz „Solidarności Walczącej”, Grzegorz Schetyna, który wkrótce po
tym, jak jego ugrupowanie przegrało wybory parlamentarne zapowiedział, że jak tylko
powróci do władzy to zlikwiduje IPN, a przy okazji tajże CBA. Czyli byłoby prawie tak,
jak w czasach PRL!
Przyznam, że osobiście bardzo smutno mi się zrobiło widząc wielce kiedyś zasłużonego działacza opozycji antykomunistycznej, byłego premiera, Jerzego Buzka, zbratanego
z byłymi wysokimi aparatczykami PZPR: Leszkiem Millerem, Włodzimierzem Cimoszewiczem, Markiem Belką… A przecież jeszcze nie tak dawno temu, tenże Jerzy Buzek, jako premier rządu AWS, uchodził za zdecydowanego antykomunistę, a co więcej
kierowany przez niego rząd zapoczątkował przeprowadzanie lustracji i dekomunizacji,
m.in. powołując do życia IPN. Teraz jednak, wraz ze zwalczanymi kiedyś przez siebie
postkomunistami, przygotowuje się do rekomunizacji Polski. Ale cóż ludzie zmieniają
i poglądy i przyjaciół! Smutne, ale prawdziwe!
Jednakże obecna rekomunizacja nie odbywa się, jak należałoby sądzić, pod czerwonymi sztandarami, tylko sztandarami w barwach tęczy, bo uczestniczą w niej także hałaśliwe lewacko-libertyńskie środowiska określające siebie samych jako LGBT+.
Co się zatem stało z dawnymi komunistami, którzy dawniej twierdzili, że walczą o powszechny dobrobyt i godny byt „ludzi pracy”, a teraz ramię w ramię z byłymi działaczami opozycji antykomunistycznej, a obecnie z totalitarnymi opozycjonistami, walczą
o nadzwyczajne przywileje dla osób o odmiennych orientacjach seksualnych, a w konsekwencji o powszechną demoralizację społeczeństwa – nazywając to walką o tolerancję
dla krzywdzonych ponoć powszechnie ludzi LGTB+!
Czyli, jak na początku wspomniałem, historia zaczyna zataczać koło i zmierza do
tego byśmy znaleźli się dokładnie w tym samym miejscu, co przez trzydziestu laty, czyli
w czymś przypominającym dawną PRL, tyle tylko, że nie ze sztandarami o barwie czerwonej, tylko w kolorach tęczy.
Oczywiście stanie się tak tylko wtedy gdy totalitarni opozycjoniści, do spółki z postkomunistami i lewackimi libertynami, wygrają wybory, najpierw wiosenne do Parlamentu
Europejskiego, a później, jeszcze ważniejsze, jesienne - parlamentarne.
Więc tylko od nas samych zależy, by ta ponura wizja nigdy się nie spełniła!
Jerzy Klus
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Prawnik
informuje
31 stycznia br. Sejm uchwalił
ustawę o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.
Formalne przyznanie świadczenia dokonywane będzie
przez Prezesa ZUS lub Prezesa KRUS po zbadaniu sytuacji
dochodowej
wnioskodawcy
(na podstawie przedstawionego oświadczenia), w drodze decyzji administracyjnej
niepodlegającej zaskarżeniu,
ale uprawniającej do złożenia
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
O świadczenie ubiegać się
będzie mogła matka, która urodziła i wychowała co
najmniej czworo dzieci, po
ukończeniu 60 lat. Wyjątkowo
świadczenie dostaną ojcowie,
którzy spełniają warunki zapisane w ustawie, ale tylko jeżeli matka ich dzieci: umrze,
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porzuci dzieci lub długotrwale
zaprzestanie je wychowywać.
Wiek dla ojców będzie wyższy
- wniosek będą mogli złożyć po
ukończeniu 65 lat. Nie ma danych, na podstawie których można oszacować, jak liczna może to
być grupa.
Świadczenie może być przyznane także cudzoziemcom, zamieszkującym na terytorium
Polski i posiadającym tu po
ukończeniu 16. roku życia centrum interesów osobistych lub
gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) przez okres co
najmniej 10 lat, jeżeli są:
1.
obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub
2.
posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,

państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
3.
cudzoziemcami legalnie
przebywającymi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Świadczenia nie otrzyma osoba, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wyjątkiem
będą osoby odbywające karę pozbawienia wolności w systemie
dozoru elektronicznego. Ponadto ZUS i KRUS będą mogły odmówić przyznania świadczenia:
1.
osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub
której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie
dzieci w pieczy zastępczej;
2.
w przypadku długotrwa-

łego zaprzestania wychowywania dzieci.
Projektodawcy podkreślali
wielokrotnie w treści uzasadnienia i w odpowiedzi na uwagi
zgłaszane w trakcie konsultacji, że każdy wniosek będzie
rozpatrywany indywidualnie,
a nakreślone w projekcie warunki mają charakter ramowy.
Co za tym idzie, ewentualne
wątpliwości, które rodzą się
przy próbie ich doprecyzowania będą rozstrzygane w praktyce, mając jednak cały czas na
uwadze zasadniczy cel, który
przyświeca ustawie.
Prezydent podpisał ustawę
o rodzicielskim świadczeniu
uzupełniającym w dniu 15 lutego 2019 r. Ustawa weszła w życie 1 marca 2019 r.
Monika Wojak

85 lat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z kart historii cz. 2
W okresie dwudziestolecia
międzywojennego:
• Świadczenie emerytalne
(zwane wówczas rentami starczymi lub inwalidzkimi) wypłacane w Polsce (ustalone i wyliczone jeszcze na podstawie
ustawodawstwa pozaborczego)
były jednymi z najwyższych
w Europie. Pracownik umysłowy zarabiał wówczas ok. 240 zł
miesięcznie, a zasadniczą kwotę
emerytury szacowano na 80 zł.
Robotnik wykwalifikowany zarabiał natomiast ok. 88 zł, a wysokość jego emerytury szacowano na 35 zł.
• Wysokość zasiłku dla bezrobotnego robotnika wynosiła
30% jego zarobków. Jeżeli miał
rodzinę, zasiłek wzrastał proporcjonalnie do liczby osób, które ubezpieczony miał na utrzymaniu (maksymalnie do 50%
zarobków).
• Warunki ubezpieczenia na
wypadek bezrobocia były znacznie korzystniejsze dla rodzin
pracowników umysłowych niż
dla rodzin robotników. Dzieciom ubezpieczonego robotnika
przysługiwał zasiłek do momentu ukończenia 16 roku życia lub
do 18 roku życia, jeżeli uczyły się
w szkole średniej, i do 24 roku
życia, jeżeli studiowały.
• Płace pracowników umysłowych wynosiły średnio od 60 zł
do 800 zł miesięcznie, a robotni-

ków wykwalifikowanych od 80 zł
do 120 zł.
• Pierwszym państwem europejskim, które wprowadziło regulacje prawne dotyczące
chorób zawodowych była Szwajcaria (1901 r.). W wykazie chorób
uznanych za choroby zawodowe
znalazły się zatrucia różnymi
substancjami oraz ospa, wąglik
nosacizna. W Polsce za choroby
zawodowe uznawano choroby
ostre lub przewlekłe, które były
wynikiem wykonywania danego zawodu i charakteru pracy,
w jakich się ona odbywała. Pierwotnie lista chorób zawodowych
była bardzo ograniczona i obejmowała zatrucie ołowiem, rtęcią
i zakażenie wąglikiem.
• Świadczenia pieniężne oraz
rzeczowe z ubezpieczenia wypadkowego przysługiwały tym
pracownikom, którzy całkowicie lub częściowo stracili
zdolność do zarobkowania, lub
rodzinom pracowników, którzy zmarli na skutek wypadku
w zatrudnieniu lub z powodu
choroby zawodowej.
• Prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego uzyskiwało się w momencie zatrudnienia (nie obowiązywał tzw.
okres wyczekiwania). Musiał
natomiast zachodzić związek
przyczynowy wypadku z zatrudnieniem oraz z uszczerbkiem na
zdrowiu.

• Świadczenia emerytalne dostawały tylko osoby trwale niezdolne do zarobkowania, czyli
takie, które albo ukończyły 60
lat w przypadku kobiet, a 65 lat
w przypadku mężczyzn, albo gdy
trwały uszczerbek na zdrowiu
nie pozwalał dalej pracować.
Ustawa scaleniowa z 1933 r.
wprowadzała okres wyczekiwania , czyli minimalny okres
opłacania składek, gwarantujący nabycie prawa do świadczeń
emerytalnych. Trzeba jednak
było mieć nie tylko minimalny
staż składkowy ale i zachować
ciągłość ubezpieczenia. Ustawa
nie wprowadzała też kryterium
czasowej niezdolności do pracy,
choć lekarze zatrudnieni w instytucjach ubezpieczeniowych

czasem orzekali, że niezdolność
do pracy będzie trwać dłużej niż
12 miesięcy. W takich przypadkach przyznawano świadczenia
Przed II wojną światową nie
wypłacono praktycznie żadnego świadczenia z ubezpieczenia
emerytalnego robotników, wprowadzonego ustawą scaleniową,
ponieważ warunkiem uzyskania
prawa do takiego świadczenia
było nie tylko osiągnięcie odpowiedniego wieku, ale także co
najmniej 750 tygodni składkowych (ponad 14 lat). Wypłacono
natomiast świadczenia, do których ubezpieczeni uzyskali prawo na podstawie wcześniej obowiązującego prawodawstwa.
red. na podst. ZUS.pl
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