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Solidarność kocha Wolność!

6 lipca 2019 r. na Stadionie Miejskim w Ropczycach odbył się Piknik Wolności i Solidarności. Imprezę w 39. rocznicę 
powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” zorganizowali Region Rzeszowski NSZZ 

„Solidarność” i Oddział ZR w Ropczycach. Województwo Podkarpackie było partnerem strategicznym wydarzenia.
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Termin lipcowego świętowania 
na Podkarpaciu jest uzasadniony.
Wciąż za mało mówi się o lipco-
wych strajkach, dzięki którym po-
wstanie NSZZ „Solidarność” moż-
liwe było już w sierpniu 1980 r.

Wybuchy społeczne w lipcu 
i sierpniu 1980 roku oparte były 
na solidarności pracowników 
wszystkich prawie zakładów i  
we wszystkich niemal miejscach 
w Polsce. Były znakiem sprzeciwu 
wobec totalitarnej władzy, rzą-
dów komunistów i eksploatacji 
ekonomicznej PRL przez Rosję 
sowiecką. Były masowym, wie-
lomilionowym ruchem przeciw-
ko rządzącej Polską, w imieniu 
Kremla, ekipie Edwarda Gierka. 

Zaczęło się 1 lipca 1980 r. od 
strajku w WSK PZL-Mielec, Za-
kładach Mechanicznych „Ursus” 
w Warszawie, Fabryki Autobu-
sów „Autosan” w Sanoku, Fabryki 
Obrabiarek „Ponar” w Tarnowie.

Coraz śmielej mówi się o tym, 
że strajk w mieleckiej WSK za-
początkował lawinę wydarzeń 
w całym kraju. Na ówczesne cza-
sy zaczęły się tam dziać rzeczy, 
wręcz nieprawdopodobne. Jeden 
z wydziałów Zakładu przerwał 
pracę. Pracownicy cichaczem do 
ucha mówili o tym. Nikt jednak 
dokładnie nie wiedział, o co cho-
dzi. Następnego dnia mówiono 
już o kilku niepracujących wy-

działach, ale nikt nie wypowiadał 
magicznego słowa strajk. Ludzie 
w bezruchu siedzieli przy swoich 
stanowiskach. Przed wejściem 
na halę, obok strażnika stał ro-
botnik z opaską na ramieniu 
i kontrolował, kto wchodzi. Nikt 
nie rozmawiał, nie dyskutował. 
Z dnia na dzień stawało coraz 
więcej wydziałów, ale w dalszym 
ciągu słowa strajk nie wypowia-
dano. „Nieuzasadnione przerwy 
w pracy” - tak głosiła partyjna 
propaganda i pisały gazety. Ma-
giczne słowo „strajk” nigdy do-
tąd nie dotyczyło żadnego z kra-
jów obozu socjalistycznego, bo 
zgodnie z teorią robotnik rządził 
w kraju robotniczo-chłopskim, 
więc nie mógł przecież występo-
wać sam przeciwko sobie.

Po kilku dniach do Mielca przy-
leciała samolotem z KC PZPR 
z Warszawy komisja, żeby strajk 
zażegnać. Stały już wówczas 
wszystkie wydziały produkcyjne 
zakładu zatrudniającego 25.000 
pracowników. Pracowały jedynie 
służby pomocnicze, serwis i biu-
ra w budynku administracyjnym. 
Przyjeżdżały kolejne komisje, 
które w rezultacie załagodziły 
częściowo na pewien okres żą-
dania załogi. Zgodzono się, co do 
podwyżek płac i spełnienie kilku 
innych postulatów socjalnych, ale 
całkowicie strajku nie zażegnano. 

2 lipca wybuchają kolejne 
strajki, między innymi w zakła-
dach „Polmo” w Tczewie, „Pomet” 
w Poznaniu i Hucie Warszawa.

3 lipca m.in.: Fabryka Lamp Ki-
neskopowych „Zelos” w Piasecz-
nie, Zakłady Remontu Obrabia-
rek „Ponar–Reso” w Żyrardowie, 
Zakłady Spirytusowe „Polmos”, 
Zakłady Garbarskie „Syrena”.

4 lipca: Tarnowskie Przedsię-
biorstwo Budownictwa Ogólnego.

8 lipca rozpoczyna się strajk 
w Wytwórni Sprzętu Komuni-
kacyjnego PZL – Świdnik, gdzie 
obok postulatów ekonomicznych 
pojawiają się żądania polityczne

10 lipca - Fabryka Samocho-
dów Osobowych na Żeraniu 
w Warszawie i dwa wydziały Fa-
bryki Samochodów Ciężarowych 
w Lublinie. Do protestu przyłącza 
się część Lubelskich Zakładów 

Naprawy Samochodów. W Mysz-
kowie staje wydział zbrojarni 
Betoniarni nr 1 i Fabryka Naczyń 
Emaliowanych „Światowid”.

11 lipca - Zakłady im .Róży Luk-
semburg w Warszawie, „Zame-
chu” w Elblągu, Zakłady Obuw-
nicze im. M. Buczka  i Fabryka 
Samochodów Ciężarowych w Lu-
blinie.

15 lipca - Przedsiębiorstwo 
Transportu Handlu Wewnętrz-
nego, Przedsiębiorstwo Ro-
bót Inżynieryjnych i Lubelskie 
Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Przemysłowego.

16 lipca – m.in.: lokomotywow-
nia PKP, Elektrociepłownia, Za-
kłady Remontowo – Energetycz-
ne, „Polfa”, „Transbud”, „Cefarm” 
i Spółdzielnia Pracy Niewido-
mych. Strajki wybuchają również 
w Chełmie, Kraśniku, Lubarto-

Brama główna WSK PZL-Mielec, 1980 r.

Protest pracowników WSK PZL-Mielec

Zaczęło się w Mielcu
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wie, Oplu Lubelskim, Tomaszo-
wie Lubelskim i Zamościu.

17 lipca przestaje funkcjono-
wać Lubelski Węzeł Kolejowy. 
Stojące lokomotywy stały się po-
wodem legendarnej plotki, że ko-
lejarze przyspawali je do torów, 
uniemożliwiając w ten sposób 
wywóz do Moskwy kilkudziesię-
ciu chłodni załadowanych jest 
mięsem, wędlinami, konserwa-
mi oraz innymi produktami spo-
żywczymi, których na co dzień 
tak bardzo brakowało w polskich 
sklepach. Ponoć tysiące miesz-
kańców Lublina pojawiło się na 
dworcu, aby na własne oczy zo-
baczyć, jak wygląda eksploatacja 
ekonomiczna Polski przez Rosję 

Tak świętujemy w Regionie Rzeszowskim

sowiecką. Działo się to w momen-
cie, kiedy 30 czerwca drastycznie 
zostały podniesione ceny mięsa 
w PRL, a cukier od czterech lat 
można było dostać tylko na kart-
ki. Zaś 20 lipca w Moskwie roz-
poczynała się gigantyczna olim-
piada, na którą Polska oraz inne 
podbite państwa Europy Środko-
wo-Wschodniej musiały płacić 
dodatkowy haracz w naturze.

18 lipca strajkują m.in: Kopal-
nia Miedzi Polkowice, wydzia-
ły huty „Stalowa Wola”, Zakłady 
„Mera” w Ostrowiu.

19 lipca - Fabryka Łożysk Tocz-
nych w Kraśniku i Zakłady Ko-
munikacji Miejskiej w Chełmie 
Lubelskim

23 lipca - Zakłady im. Hipolita 
Cegielskiego w Poznaniu, „Azoty” 
we Wrocławiu, Fabryka Urządzeń 
Mechanicznych w Ostrzeszowie, 
Zakłady Naprawcze Taboru Ko-
lejowego w Ostrowie Wielkopol-
skim, Fabryka Domów w Stalo-
wej Woli

29 lipca rozpoczyna się dwu-
dniowy strajk w porcie w Gdyni

30 lipca Władysław Kozakie-
wicz zdobywa w Moskwie złoty 
medal olimpijski w skoku o tycz-
ce. Odpowiadając, gwiżdżące-
mu 120 tysięcznemu tłumowi 
radzieckich kibiców, wykonuje 
słynny gest, który przechodzi do 
historii jako „gest Kozakiewicza”. 
Ambasador radziecki domaga 

się odebrania tyczkarzowi meda-
lu. Władze tłumaczą, że Kozakie-
wicz miał „skurcz mięśnia spo-
wodowany wysiłkiem”.

Dopiero w połowie sierpnia 
1980 r. zaczęły się strajki na Wy-
brzeżu, gdzie wciąż żywa była pa-
mięć stłumionych krwawo przez 
władze protestów z grudnia 1970 
r. Ale o sierpniowych strajkach 
w następnym numerze.

(wybrane strajkujące zakłady na 
podstawie audycji „Droga do Solidar-
ności” emitowanej na antenie Polskie-
go Radia z okazji 25. rocznicy powsta-

nia NSZZ „Solidarność”)

Zespoły ludowe z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego uświetniły swoimi występami nasz Piknik
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Co roku NSZZ „Solidarność” 
świętuje jubileusz zrywu milio-
nów Polaków, którzy dali nadzie-
ję mieszkańcom Europy Środ-
kowo-Wschodniej na wyrwanie 
się z jarzma komunistycznego 
dyktatu. Dla uczczenia tych wy-
darzeń i ludzi biorących w nich 
udział, Region Rzeszowski co 
roku w innym mieście powiato-
wym organizuje Piknik Wolności 
i Solidarności, mając nadzieję, że 
wydarzenie  zainspiruje młodych 
ludzi do świętowania i poznawa-
nia ważnych wydarzeń z najnow-
szej historii Polski.

Oficjalnego otwarcia pikniku 
dokonała Bogumiła Stec-Świ-
derska, za-ca przewodniczącego 
ZR razem z członkiem NSZZ „So-
lidarność” Bernadetą Frysztak 
– wicestarostą powiatu ropczyc-
ko-sędziszowskiego, partnera 
wydarzenia.

Dla młodych to nietypowa 
lekcja historii w plenerze, a dla 

niektórych także możliwość przy-
pomnienia sobie wydarzeń, w któ-
rych często sami uczestniczyli. 
O to zadbali m.in. pracownicy In-
stytutu Pamięci Narodowej Od-
dział w Rzeszowie. Na ich stano-
wisku dzieciaki mogły spróbować 
sił w grach historycznych, a starsi 
powrócić pamięcią do lat osiem-
dziesiątych ubiegłego wieku.

Wartości Solidarności od 39 
lat niezmienne, choć dziś wy-
zwania przed jakimi stoją związ-
kowcy są już nieco inne niż w la-
tach osiemdziesiątych. Niemniej 
wciąż jest wiele do zrobienia. 
Przede wszystkim należy uświa-
damiać pracowników, że mają 
prawa i o te prawa mogą występo-
wać. Stąd stoiska Działu Rozwoju 
Związku Regionu Rzeszowskie-
go, Państwowej Inspekcji Pracy 
Inspektorat w Rzeszowie, do któ-
rego zawitał Główny Inspektor 
Pracy Wiesław Łyszczek, czy Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych 
Oddział w Rzeszowie.

Na pikniku nie zabrakło też 
atrakcji dla najmłodszych: mini 
turniej piłki nożnej, rodzinny 
bieg wokół stadionu, dmuchany 
plac zabaw, malowanie figur gip-
sowych, malowanie twarzy, bańki 
mydlane, gry i zabawy dla dzieci 
z nagrodami, strzelanie do celu 
pod czujnym okiem Strzelców. 
Największe jednak wzięcie mia-
ły samochód Państwowej Straży 
Pożarnej z Ropczyc oraz, ku roz-
paczy dentystów, wata cukrowa  
z 20 kg cukru,  ufundowana przez 
Cukrownię Ropczyce, z serwowa-
na przez Bogdana Anyszka.

W strefie swojskiego jadła 
można było skosztować wyro-
bów przygotowanych przez Koła 
Gospodyń Wiejskich: z Cierpi-
sza, Woli Ocieckiej, „Jagodzia-
nek” z Blizny, „Szkodnianek” ze 
Szkodnej, a także Stowarzyszenia 
Miłosierdzia Bożego z Sędziszo-
wa Młp. oraz lokalnych produ-
centów serów, miodów i owoców, 

w tym  wprost od producenta- 
borówki amerykańskiej.

Kuchnia polowa Chef Kot& 
Czapka przygotowała przepysz-
ną grochówkę wojskową za „co 
łaska”. Zebrane środki przeka-
zane zostały na cele dobroczyn-
ne funduszu „Pomoc Kościołowi 
na Wschodzie” – Dom Samotnej 
Matki w Pisarówce.

A skoro mowa o jedzeniu, to 
udział w konkursie „Wielkie Po-
wiatowe Grillowanie – Mistrz 
Grilla VIP” był nie lada wyzwa-
niem dla Kazimierza Moskala 
posła na Sejm RP; Władysława 
Ortyla, marszałka województwa 
podkarpackiego, który zajął II 
miejsce; Witolda Darłaka, sta-
rosty powiatu Ropczycko-Sę-
dziszowskiego; który zajął III 
miejsce; Piotra Kapusty, zastęp-
cy burmistrza Gminy Sędziszów 
Młp., który zajął I miejsce, Marka 
Tęczara, wójta Gminy Wielopole 
Skrzyńskie, Krzysztofa Klimka, 
przewodniczącego Rady Gmi-

ny Iwierzyce i Grzegorza Ożoga, 
wójta Gminy Ostrów.

Dwie komisje techniczna i de-
gustacyjna oceniały przygotowa-
ne przez Vipów potrawy, które 
składały się z karkówki, skrzyde-
łek z kurczaka i warzyw. Można 
było zdobyć 70 punktów, a bra-
ne były pod uwagę: aranżacja 
talerza, kompozycja przypraw 
i składników, smak i stopień wy-
pieczenia składników oraz tem-
peratura podanych dań. Konkurs 
zorganizowała i poprowadziła 
Wioletta Walczyk-Weselak, prze-
wodnicząca Oświaty i Wychowa-
nia NSZZ „Solidarność” w Rop-
czycach.

Kolejny konkurs „Wiedzy o po-
wiecie i Solidarności”, który  po-
prowadził z wirtuozerią prze-
wodniczący  oddziału ropczyckiej 
Solidarności Andrzej Czochara.,-
skierowany był do wszystkich 
uczestników Pikniku, a główną 
nagrodą był rower od Posła na 
Sejm RP Kazimierza Moskala. 
Ponadto dla zwycięzców wyjąt-
kowe monety kolekcjonerskie 

przekazał  O. NBP w Rzeszowie. 
Pozostałe wyróżnienia zaspon-
sorowali posłowie Krystyna Wró-
blewska, Jerzy Paul i Wojciech 
Buczak.

Wypieków na twarzy dostarczył 
samochód Straży Narodowego 
Banku Polskiego, na którym było 

ponad 2 miliony złotych, nie-
stety poszatkowanych i to dość 
drobno. Ale za to na stoisku NBP 
można było wymienić pieniądze 
na jubileuszowe nominały, m.in. 
z patronem „Solidarności” bł. Je-
rzym Popiełuszko, czy św. Janem 
Pawłem II, pod bacznym okiem 
Jerzego Guniewskiego, dyrektora 
rzeszowskiego Oddziału NBP.

Swoje stoiska wystawiły rów-
nież Rzeszowska Agencja Roz-
woju Regionalnego, Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Rzeszowie, Woje-
wódzki Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego w Boguchwale.

Ciekawa była formuła prezenta-
cji poszczególnych gmin powiatu 
ropczycko-sędziszowskiego przez 
samych włodarzy, którzy mówili 
o osiągnięciach samorządu, a na 
koniec zapowiadali zespół re-
prezentujący daną gminę. I tak 
zgromadzonym na pikniku przy-
grywały: „Wiercanie” z Iwierzyc, 
„Kurasie” z Ropczyc, „Wielopola-
nie” z Wielopola Skrzyńskiego, 
„Paka Sędzisza” z Sędziszowa oraz 

młodzież z Zespołu Szkół Agro-
-Technicznych z Ropczyc i Mażo-
retki z Ostrowa.

Bogusław Kmieć, burmistrz Sę-
dziszowa Młp. przygotował specjal-
ną strefę wypoczynku z leżakami 
i stoliczkami pod wiele znaczącą 
nazwą „Gmina Sędziszów – Mie-
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Zapraszamy do odwiedzania
Powiatowego Centrum Edukacji 

Kulturalnej w Ropczycach 

Zostało powołane 29 lutego 2018 r. uchwałą Rady Powiatu Rop-
czycko-Sędziszowskiego i  działa od października 2018 r. Pomimo, 
iż jest nową instytucją i ma sporo zadań do wykonania związanych 
z utworzeniem jednostki, może pochwalić się niemałą ilością zor-
ganizowanych wydarzeń zgodnie z nadanym statutem.  Podejmu-
je działania na rzecz rozwoju kultury w powiecie ropczycko-sędzi-
szowskim, a prowadząc działania edukacyjne, odkrywa i przybliża 
historię regionu, propaguje obrzędowość ludową, a przede wszyst-
kim przygotowuje mieszkańców powiatu do aktywnego uczestnic-
twa w kulturze i współtworzenia jej wartości. Reprezentatywny 
budynek przy ul. Mickiewicza 10, w którym działa PCEK w Rop-
czycach, został wybudowany w latach 1905–1907. W 2016 roku 
został wpisany do rejestru zabytków. Warto odwiedzić to miejsce, 
by zapoznać się z ciekawą architekturą, dostrzec jego walory za-
bytkowe oraz spotkać z historią Kasy Oszczędności w Ropczycach 
w pomieszczeniu stylizowanym na gabinet jej dyrektora. Obec-
nie dostępne są wystawy historyczne przedstawiające kobiety 
w walce o niepodległość Polski, lokalne struktury i działalność 
Zrzeszenia WiN oraz represje ze strony komunistycznego aparatu 
bezpieczeństwa (opracowania PCEK), a także ceramiczne odlewy 
wizerunku orła białego używanego w Polsce przez stulecia jako 
godło, herb czy pieczęć (autor Jerzy Wojnicki). Można zobaczyć też 
ponad 100 miniaturowych modeli sprzętów używanych na dawnej 
wsi (autor Józef Woźnik) i zachwycić pięknem krajobrazu powia-
tu ropczycko-sędziszowskiego na fotografiach dużego formatu 
i w wersji elektronicznej (autor Witold Ochał). PCEK w Ropczy-
cach zachęca do udziału w wakacyjnym konkursie fotograficznym 
„Nieznane choć bliskie” (szczegóły u organizatora), zaprasza też 
do współpracy przy przygotowaniu wystawy poświęconej żołnie-
rzom AK działającym na terenie powiatu. Na wszystkie wystawy 
i wydarzenia wstęp wolny. PCEK czynne jest w czasie wakacji 
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 oraz w drugie 
soboty i niedziele miesiąca od 12.00 do 20.00, natomiast w roku 
szkolnym od wtorku do piątku od 7.30 do 20.00.  

By uzyskać więcej informacji, można do PCEK zadzwonić na 
numer telefonu: 17 722 23 45, napisać: sekretariat@pcek-ropczy-
ce.pl, skontaktować się na facebooku: https://pl-pl.facebook.com/
PCEKRopczyce, zajrzeć  na stronę internetową www.pcek-ropczy-
ce.pl lub odwiedzić w godzinach pracy.

rzymy wysoko”, serwując pieczoną 
kaczkę i sok z pokrzywy. Chętnych 
nie brakowało. 

Piknikowi towarzyszyły rów-
nież inne wydarzenia. We 
współpracy z Fundacją DKMS 
przeprowadzona została ak-
cja rejestracji w bazie dawców 

komórek macierzystych, nie-
zbędnych dla ratowania życia 
chorych na nowotwory krwi. Na-
tomiast w Powiatowym Centrum 
Edukacji Kulturalnej w Ropczy-
cach można było oglądnąć wy-
stawę „Kobiety polskie w walce 

o niepodległość” oraz wernisaż 
„Pod niebem pełnym cudów”, 
prezentujący fotograficzne pej-
zaże Witolda Ochała.

Przed koncertami finałowy-
mi przybyli goście: Kazimierz 

Moskal, poseł na Sejm RP; Wła-
dysław Ortyl, marszałek wo-
jewództwa podkarpackiego; 
Wiesław Łyszczek, Główny In-
spektor Pracy oraz Małgorza-
ta Rauch, Podkarpacki Kurator 
Oświaty złożyli na ręce  Bogu-
miły Stec-Świderskiej, zastępcy 

przewodniczącego Zarządu Re-
gionu Rzeszowskiego życzenia 
z okazji kolejnych urodzin NSZZ 
Solidarność. Najmłodsi uczest-
nicy Pikniku  wypuścili w powie-
trze 39   balonów „Solidarności”, 
a zgromadzeni odśpiewali 100 

lat! Imprezę zakończyły pocho-
dzące z Podkarpacia zespoły:  
Steel Velvet oraz gwiazda wie-
czoru KSU, gromadząc przed 
sceną setki fanów. 

red.
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Inspektor, a związkowiec czy inspektor i związkowiec… 
czyli z życia związkowca inspektora pracy

W czasie codziennej naszej pracy wszyscy inspekto-
rzy pracy przy realizacji swoich zadań służbowych mają 
obowiązek współdziałać ze związkami zawodowymi, or-
ganizacjami pracodawców, organami samorządu zało-
gi, radami pracowników, społeczną inspekcją pracy oraz  
z organami administracji państwowej. Współdziałanie 
ze związkami zawodowymi, organami samorządu załogi, 
radami pracowników i społeczną inspekcją pracy polega  
w szczególności na informowaniu o tematyce i zakresie 
przeprowadzanej kontroli, analizowaniu zgłoszonych uwag  
i spostrzeżeń w czasie prowadzonych czynności kontrol-
nych, informowaniu o wynikach kontroli oraz podjętych 
decyzjach, regulujących stwierdzone nieprawidłowości. 
W czasie tej współpracy udzielanych jest wiele porad i in-
formacji z zakresu prawa pracy. Każdego roku specjaliści 
PIP nie tylko w czasie prowadzonych czynności kontro-
lnych, udzielają działaczom związkowym i społecznym 
inspektorom pracy średnio około 40.000 porad z zakresu 
prawa pracy, a także z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Od wielu lat jako pomoc udzielaną przedstawicie-
lom pracowniczym w formie współdziałania Państwowej 
Inspekcji Pracy z partnerami społecznymi są przeprowa-
dzane kontrole na wniosek organizacji związkowych oraz 
społecznych inspektorów pracy. Jest to bardzo skutecz-
na forma udzielanej pomocy, gdyż często przedstawicie-
le organizacji pracowniczych nie są wstanie przekonać 
pracodawcy do zmian, dotychczasowych reguł obowiązu-
jących w zakładzie pracy, a także do wyeliminowania nie-
przestrzegania przepisów w prawa pracy czy przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  Również na 
wniosek organizacji pracowniczych przedstawiciele Pań-
stwowej Inspekcji Pracy prowadzą szkolenia i instruktaże 
oraz udzielają pomocy w szkoleniu społecznych inspekto-
rów pracy, tak aby podejmować działania na rzecz dosko-

nalenia i zwiększenia skuteczności działania społecznej 
inspekcji pracy.

Powyższa współpraca w wielu przypadkach usprawnia 
prowadzenie kontroli prowadzonej przez inspektorów 
pracy badających okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w skład ze-
społu powypadkowego wchodzi społeczny inspektor pra-
cy lub przedstawiciel załogi. Dlatego nasza współpraca 
niejednokrotnie owocuje i przeciwdziała powstawaniu 
zdarzeń w wyniku których dochodzi do wypadku, jak rów-
nież pomaga eliminować nieprawidłowości w zakresie 
prawnej ochrony pracy.      (c.d. w następnym numerze)   

U bł. Jerzego 

18 i 19 lipca br. Koło Emerytów i Rencistów WSK PZL,  reprezen-
tujące Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”, pełniło wartę przy 
grobie błogosławionego  Jerzego na Żoliborzu. W warcie uczestni-
czyli: Czesław Głodowski, Zbigniew Szurlej, Antoni Tarnas, Jan Ksią-
żek, Władysław Kwoka, Zdzisław Strzępek, Stanisław Łuszczki, Kazi-
mierz Cupryś.

Memoriał szachowy w Ropczycach 

20 lipca w Domu Strażaka w Brzyznej odbył się Memoriał Szacho-
wy poświęcony pamięci Patriotów Polskich a w szczególności zało-
życieli NSZZ „Solidarność” WSK „PZL-Rzeszów”.

Honorowy patronat nad turniejem objęli: Witold Darłak – Starosta 
Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego; Bernadeta Frysztak – Wice-
starosta oraz Roman Jakim – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
Regionu Rzeszowskiego. Dyrektorem Turnieju był Pan Andrzej Czo-
chara – Przewodniczący Oddziału Zarządu Regionu NSZZ „Solidar-
ność” w Ropczycach. NSZZ „Solidarność” w WSK „PZL-Rzeszów” re-
prezentował Stanisław Ziobro.

Zastępca Przewodniczącego KZ PIP Tomasz Pietrucha
z sekretarzem Bartłomiejem Kędziorem 

W turnieju wzięło udział ponad 100 uczestników.
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Tadeuszowi OCHENDUSZKO
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy

 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” 
Oświaty i Wychowania w Rzeszowie
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Bogdanowi ŚMIGLOWI
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy

składają
 w imieniu Członków ZR i Pracowników ZR

Roman Jakim, przewodniczący 
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

oraz w imieniu koleżanek i kolegów
Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność”

 z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Rzeszowie
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Agnieszce ZŁOTEK
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty

składają w imieniu Członków „Solidarności”
Anna Dziadek

Przewodnicząca Oddziału NSZZ „Solidarność” w Strzyżowie
Roman Jakim, przewodniczący 

Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

Adamowi KAWAŁKOWI
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty

składa w imieniu Członków „Solidarności”
Roman Jakim, przewodniczący 

Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

W rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

31 sierpnia br. (sobota) o godz. 19.00 w Kościele Farnym w Rzeszowie
odprawiona zostanie uroczysta msza św. w intencji NSZZ „Solidarność” i Ojczyzny

Po mszy, na dziedzicu kościoła przed krzyżem milenijnym, odbędzie się uroczystość złożenia kwiatów i zapale-
nia zniczy w dowód pamięci tych, którzy walczyli za wolną Polskę.

Zachęcamy członków i sympatyków „S” do uczestnictwa we Mszy św., a organizacje zakładowe prosimy o wysta-
wienie pocztów sztandarowych „S”.

Oddając krew - ratujesz życie
Wzorem lat ubiegłych apelujemy do członków NSZZ „Solidarność”, 

krwiodawców i wszystkich ludzi dobrej woli o podzielenie się, w ra-
mach sierpniowej akcji, z osobami najbardziej potrzebującymi swo-
im najcenniejszym darem – własną krwią.

Sierpień Miesiącem Honorowego Krwiodawstwa NSZZ „Solidar-
ność” został ustanowiony w dowód pamięci i szacunku dla Ojca 
Świętego Jana Pawła II.

Włączając się w sierpniową akcję budujemy wspaniały pomnik 
naszego rodaka i wypełniamy Jego testament zawarty w słowach: 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

11 lipca 2019 r. Wiesław Kochman (na zdjęciu), przewodniczący Ko-
misji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” Van Pur SA w Rakszawie 
oraz Roman Jakim, przewodniczącym Zarządu Regionu Rzeszowskie-
go NSZZ „Solidarność” wzięli udział we mszy św. w kaplicy kurii die-
cezji białostockiej. Po eucharystii, w obecności Józefa Mozolewskiego, 
przewodniczącego Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”, 
nastąpiła uroczystość przekazania relikwii błogosławionego Jerzego 
Popiełuszki przedstawicielom naszego Regionu.

Relikwie patrona NSZZ „Solidarność” zostaną przywiezione z bazy-
liki mniejszej do parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Rakszawie, a ich 
uroczyste wprowadzenie nastąpi 12 października br.

Diecezja z Białegostoku przekazała
 relikwie bł. J. Popiełuszki 
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