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Przedstawiciele Prezydium ZR 
wzięli udział w uroczystości od-
pustowej w Nowym Żmigrodzie 
ku czci błogosławionego Włady-
sława Findysza, kapłana i mę-
czennika. Mszy św. odpustowej 
przewodniczył biskup Jan Wą-
troba, ordynariusz rzeszowski, 
a związkowcy wystawili poczet 
sztandarowy rzeszowskiej „So-
lidarności”, na którym widnieje 
wizerunek błogosławionego.

Ks. Władysław Findysz za in-
tensywną działalność duszpa-
sterską, w roku 1963 został aresz-
towany i skazany w pokazowym 
procesie na 2 i pół roku wię-
zienia. Karę odbywał na Zamku 
w Rzeszowie, a potem w więzie-
niu przy ul. Montelupich w Kra-
kowie. Mimo działań na rzecz 

Wspomnienie liturgiczne 
bł. Władysława Findysza

jego uwolnienia i pogarszającego 
się stanu zdrowia, został zwolnio-
ny skrajnie wyczerpany dopiero  
29 lutego 1964 roku. Zmarł  
21 sierpnia 1964 w Nowym Żmi-
grodzie w wieku 57 lat.  Po jego 
śmierci został uznany przez 
wiernych i Kościół katolicki za 
męczennika za wiarę, ofiarę wła-
dzy komunistycznej.  Papież Be-
nedykt XVI zaliczył go w poczet 
błogosławionych w 2005 r. 

Sarkofag z relikwiami błogosła-
wionego znajduje się w kościele 
św. Piotra i Pawła w Nowym Żmi-
grodzie, będącym od 2011 sanktu-
arium bł. Władysława. Wspomnie-
nie liturgiczne obchodzone jest  
23 sierpnia, a 21 sierpnia 2019 r. 
minęła 55 rocznica śmierci ka-
płana.

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup
Prof. Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski

Czcigodny Księże Arcybiskupie!
W imieniu Prezydium Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „So-

lidarność”, pragnę podziękować ekscelencji za wspaniałą duszpa-
sterską postawę, wyrażoną w homilii w Bazylice Mariackiej. Słowa 
Prawdy wypowiedziane podczas kazania w 75. rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego w pełni oddają sytuację, w jakiej obecnie 
znajduje się Polska.

Jednocześnie pragnę okazać naszą solidarność w związku z agre-
sywną kampanią wymierzoną w osobę Księdza Arcybiskupa przez 
ideologiczną platformę „ruchu LGBTQ”.

Działalność NSZZ „Solidarność” oparta jest na gruncie etyki chrze-
ścijańskiej i katolickiej nauki społecznej, dlatego nie godzimy się na 
bezpardonowe ataki środowiska, które drwi z naszej świętej wiary, 
profanuje jej symbole i chce zniszczyć Kościół katolicki.

Wyraźnie widzimy, że ideologia LGBTQ otwarcie dąży do rozbi-
cia polskiej rodziny oraz deprawacji dzieci i młodzieży. Niepokoi nas 
aprobata w przestrzeni społecznej dla obrażania katolików i brak 
reakcji na agresywne zachowania wobec nich oraz akceptacja ordy-
narnych i obscenicznych zachowań uczestników parad w miejscach 
publicznych.

NSZZ „Solidarność” jest tolerancyjny, akceptuje i broni praw wszyst-
kich pracowników bez ich różnicowania, ale nie godzi się na narzuca-
nie przez marginalne środowiska ideologii niezgodnej z naszą wiarą 
i prawem naturalnym.

Wbrew obrzydliwym i kłamliwym atakom uważamy, że słowa Księ-
dza Arcybiskupa nie potępiają nikogo personalnie, a jedynie nazywa-
ją po imieniu niebezpieczną ideologię.

Jako Członkowie Prezydium Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Soli-
darność” nie będziemy ulegać naciskom politycznej poprawności i po-
zostaniemy wierni wyznawanym wartościom i wierze naszych ojców.

Księże Arcybiskupie, NSZZ „Solidarność” zawsze będzie trwał przy 
Pasterzach głoszących prawdę!

Roman Jakim
Przewodniczący Zarządu Regionu

Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

Osłodziliśmy drogę pątnikom
„Musicie być mocni” – pod ta-

kim hasłem wyruszyła 4 sierpnia 
sprzed kościoła farnego w Rze-
szowie  42. Rzeszowska Piesza 
Pielgrzymka na Jasną Górę. Bra-
ło w niej udział 1,4 tys. pątników. 

Tradycją jest, że w trzecim dniu 
pielgrzymowania w miejscowo-
ści Jamy Wielkie odprawiane jest 
Nabożeństwo za Ojczyznę, w któ-
rym uczestniczy od lat rzeszow-
ska „Solidarność”.

Tradycją również jest, że pątnicy 

obdarowywani są przez związkow-
ców „krówkami”, które mają osło-
dzić im trudy pielgrzymowania.

13 sierpnia Roman Jakim, prze-
wodniczący rzeszowskiej „Soli-
darności”, Paweł Szpunar, czło-
nek ZR oraz Wojciech Buczak 
– poseł na Sejm RP witali na Ja-
snej Górze pątników rzeszowskiej 
pielgrzymki, którzy po 10 dniach 
pielgrzymowania dotarli przed 
oblicze Matki Boskiej Często-
chowskiej – Królowej Polski.

Częstochowa., 13.08.2019 r. W oczekiwaniu na pielgrzymów 
z diecezji rzeszowskiej

Od lewej: M. Kurowska, członek Zarządu Woj. Podkarpackiego, 
J. Turoń, M. Hojło, A. Dziadek, R. Jakim
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W sierpniu 1980 roku strajki 
wybuchały kolejno, m.in.: 

1 sierpnia - w Zakładach Two-
rzyw Sztucznych „Erg” w Bie-
runiu Starym, Fabryce SHL 
w Kielcach, Fabryce Pras Auto-
matycznych „Prasomet” we Wło-
chach i na Wydziale Tulei ZM 
„Nowotko” w Warszawie. 

4 sierpnia - w łódzkich Zakła-
dach Wyrobów Papierniczych, 
„Harnam”, „Skogar”, ZKT „Teo-
filów”, Wydziale Pras w „Stomi-
lu”. 

5 sierpnia - do strajku ponow-
nie przystępują pracownicy  WSK 
„Świdnik”.

11 sierpnia - w Warszawie trzy-
dniowy strajk rozpoczynają pra-
cownicy komunikacji miejskiej. 

14 sierpnia - rozpoczyna się 
strajk w Stoczni Gdańskiej im. 
Lenina. Jako pierwsze pracę 
przerywają  wydziały K-1 i K-3. 
O godzinie  9.00 odbywa się 
wiec i proklamowanie strajku. 
Około godziny 10.00 na teren 
stoczni przedostaje się Lech 
Wałęsa i staje na czele strajku. 
Stoczniowcy domagają się przy-
wrócenia do pracy Anny Walen-
tynowicz i Lecha Wałęsy, zbudo-
wania pomnika ofiar masakry 
robotników z grudnia 1970 roku, 
podwyżki płac, dodatku drożyź-
nianego, wyrównania dodatków 
rodzinnych do wysokości, w ja-
kiej otrzymuje je milicja i gwa-
rancji dla  strajkujących. Powsta-
je straż robotnicza, która nie 
dopuszcza ludzi z zewnątrz na 
teren stoczni. Pierwsze rozmowy 
z dyrekcją nie przynoszą rezul-
tatów. Robotnicy zostają na noc 
na terenie stoczni. 

15 sierpnia - strajki obejmu-
ją kolejne zakłady Trójmiasta, 
Elbląga i Szczecina. Strajkuje 
Stocznia im. Komuny Paryskiej 
w Gdyni, do której dołączają pra-
cownicy portów i komunikacji. 

16 sierpnia - przy bramie 
Stoczni im. Lenina odbywa się 
wiec pracowników i mieszkań-
ców Gdańska. Komitet Strajkowy 
podpisuje porozumienie z dy-
rekcją. Robotnicy uzyskują zgodę 
na podwyżkę, przywrócenie do 
pracy Anny Walentynowicz i Le-
cha Wałęsy. Strajkujący otrzy-
mują gwarancję bezpieczeństwa. 
Komitet Strajkowy ogłasza za-
kończenie strajku. Przedstawi-
ciele innych zakładów, z którymi 
władza nie podjęła negocjacji 
żądają kontynuowania strajku. 
Alina Pienkowska, Anna Walen-

tynowicz i Ewa Ossowska zatrzy-
mują wychodzących robotników. 
Lech Wałęsa zmienia decyzję 
i ogłasza okupacyjny strajk so-
lidarnościowy. W zakładzie po-
zostaje około 700 stoczniowców. 
W nocy do Stoczni przyjeżdża-
ją przedstawiciele 28 zakładów 
strajkujących w Trójmieście. Po-
wstaje Międzyzakładowy Komi-
tet Strajkowy. 

W nocy 17/18 sierpnia na pod-
stawie przedstawianych postula-
tów MKS formułuje ostateczną 
listę 21 postulatów. 

18 sierpnia - o godzinie 6.00 
strajk rozpoczyna Stocznia Re-
montowa „Parnica” w Szczeci-
nie, a o godzinie 10.00 Stocznia 
im. Adolfa Warskiego.  W geście 
solidarności z robotnikami Wy-
brzeża, rolnicy ze Zbroszy Dużej 
wstrzymują dostawy mleka i pło-
dów rolnych do punktów skupu 
i przeprowadzają zbiórkę pienię-
dzy dla strajkujących. 

19 sierpnia - wybuchają kolej-
ne strajki w Elblągu, Pruszczu 
Gdańskim, Starogardzie, Tcze-
wie, Kołobrzegu i Słupsku. Nad 
ranem wybucha strajk na Wy-
dziale Mechanicznym Huty im. 
Lenina. 

20 sierpnia - do strajku przy-
stępują kolejne instytucje i za-
kłady, między innymi: Politech-
nika Gdańska, Instytut Maszyn 
Przemysłowych PAN, Opera i Fil-
harmonia Bałtycka. W Krakowie 
strajk rozpoczyna Miejskie Przed-
siębiorstwo Komunikacyjne. 

21 sierpnia - do strajku przy-
stępują zakłady w Słupsku, Byd-
goszczy, Toruniu, Kołobrzegu, 
Tarnowskich Górach i Olsztynie. 

23 sierpnia - ukazuje się 
pierwszy numer Strajkowego 
Biuletynu Informacyjnego „Soli-
darność”, MKS zaczyna się posłu-
giwać znakiem graficznym „So-
lidarność”, opracowanym przez 
studenta gdańskiej PWSP Jerze-
go Janiszewskiego. 

24 sierpnia - stoczniowcy 
otrzymują informację o podwyż-
szonej gotowości bojowej wojsk 
radzieckich stacjonujących 
w Polsce. 

25 sierpnia - strajk podejmują 
pracownicy Polskich Linii Oce-
anicznych w Szczecinie oraz stat-
ki stojące w porcie szczecińskim. 
W Stalowej Woli członkowie 
niezależnego pisma „Spotkania” 
oraz z Przemyskiego Komitetu 
Obrony Ludzi Wierzących, prze-
prowadzają głodówkę solidarno-

ściową ze strajkującymi robotni-
kami Wybrzeża.  

26 sierpnia - strajkują kolejne 
zakłady między innymi: wydział 
stalowni Huty im. Lenina, za-
kłady przemysłowe w Olsztynie, 
KWK „Thorez” w Wałbrzychu, za-
kłady w Skawinie, Zakłady im. H. 
Cegielskiego w Poznaniu, Huta 
Szkła w Sandomierzu, Przedsię-
biorstwo Budownictwa Rolnicze-
go w Toruniu, Fabryka Urządzeń 
Przeciwpożarowych w Kościanie, 
komunikacja miejska w Bielsku-
-Białej, Koszalinie i Łodzi. We 
Wrocławiu strajkuje między in-
nymi: Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne, Budowa Elek-
trociepłowni Czechnica, Budowa 
Elektrociepłowni II, „Hutmen”, 
„Elwro”, FAT, PKS, Przedsiębior-
stwa Budownictwa Inżynie-
rii Miejskiej, Przedsiębiorstwa 
Transportu Komunalnego, Stocz-
nia Remontowa i Wrocławska 
Stocznia Rzeczna, „Archimedes”, 
„Fadroma”, „Hydral”, Okręgo-
we Przedsiębiorstwo Przemysłu 
Mięsnego, „Pafawag”, Przedsię-
biorstwo Budownictwa Uprze-
mysłowionego, Wojskowe Zakła-
dy Motoryzacyjne i ZNTK.

27 sierpnia - w nocy między 
drugą a trzecią zmianą rozpo-
czyna się strajk w KWK „Manifest 
Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju. 

28 sierpnia - „Sztandar Mło-
dych” jako pierwszy ogólnopol-
ski dziennik publikuje listę 21 
postulatów gdańskich. W Stocz-
ni Gdańskiej trwają są negocja-
cje między Komisją Rządową, 
a MKS, który reprezentuje już 
ponad 500 zakładów. Szczeciński 
MKS i Komisja Rządowa powołu-
ją grupę ekspertów, której zada-
niem jest opracowanie prawnej 
wykładni powoływania niezależ-
nych związków zawodowych. 

Rozpoczyna się  strajk w Zakła-
dach Predom - Romet Bydgoszcz. 

29 sierpnia - do strajku dołą-
czają inne zakłady. Rozpoczyna-
ją się kolejne strajki solidarno-
ściowe. W Zagłębiu Miedziowym 
strajkują kopalnie Polkowice, 
Rudna, Sieroszewice i inne. 
W Bydgoszczy powstaje MKS re-
prezentujący 32 zakłady; strajk 
podejmują: Huta Szkła Krosno, 
w Poznaniu Zakłady Metalowe 
im. H. Cegielskiego i Poznańska 
Fabryka Maszyn Żniwnych, MPK 
w Żywcu, Cementownia w Opolu, 
Zakłady Obuwnicze w Polanicy, 
PKS w Oławie, Huta Zawiercie, 
PKS i MPK w Krakowie, zakłady 
w Suchej Beskidzkiej, Kłodzku, 
Tychach, Jeleniej Górze. 

31 sierpnia - MKS w Gdańsku 
i Komisja Rządowa podpisują 
w sali bhp Stoczni Gdańskiej po-
rozumienie, na mocy którego po-
wstają niezależne samorządne 
związki zawodowe. MKS stwier-
dza, że będą one przestrzegać 
zasad określonych w Konstytucji 
PRL, bronić społecznych i ma-
terialnych interesów pracowni-
ków i nie zamierzają pełnić roli 
partii politycznej. Stać będą na 
gruncie zasady społecznej wła-
sności środków produkcji sta-
nowiącej podstawę istniejącego 
w Polsce ustroju socjalistyczne-
go. Uznając, że PZPR sprawuje 
kierowniczą rolę w państwie, ani 
nie podważając ustalonego syste-
mu sojuszy międzynarodowych, 
dążyć będą do zapewnienia lu-
dziom pracy odpowiednich środ-
ków kontroli, wyrażania opinii 
i obrony swych interesów. 

MKS w Gdańsku przekształca 
się w Międzyzakładowy Komi-
tet Założycielski Niezależnego 
Związku Zawodowego.

(wybrane strajkujące zakłady 
na podstawie audycji "Droga 
do Solidarności" emitowanej 

na antenie Polskiego Radia 
z okazji 25. rocznicy powstania 

NSZZ „Solidarność”

Zakończyło się w Gdańsku
W poprzednim wydaniu w artykule „Zaczęło się w Mielcu” przypo-

mnieliśmy kalendarium  wybranych wybuchów społecznych w lipcu 
1980 roku, które doprowadziły do lawiny nastepnych buntów pracow-
niczych i powstania NSZZ „Solidarność”.  

Rok 2019 ogłoszony został Rokiem Anny Walentynowicz (po prawej),
legendy „Solidarności”, która zginęła w katastrofie smoleńskiej
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Nasza Komisja Zakładowa 
NSZZ „Solidarność” przy OIP 
w Rzeszowie działa od 1981 roku. 
Na przestrzeni lat liczba naszych 
członków raz rosła, raz malała.  
W ostatnich latach nasza orga-
nizacja rozrasta się i w chwili 
obecnej liczy 45 członków. Jest 
to związane ze wzrostem zatrud-
nienia w naszej instytucji. Nowi 
członkowie są młodzi i chętnie 
podejmują rożne inicjatywy. 
Przewodniczącymi KZ NSZZ „So-
lidarność” przy OIP w Rzeszowie 
na przestrzeni lat byli  p. Stani-
sław Kimak, p. Piotr Lubań, p. 
Witold Drozdowski p. Wiesław 
Łyszczek, p. Tomasz Jakubow-
ski. W chwili obecnej p. Wiesław 
Łyszczek pełni funkcję Głównego 
Inspektora Pracy na którą został 
powołany pełniąc funkcję Okrę-
gowego Inspektora Pracy w Rze-
szowie. 

W dniach 28-29 maja zeszłe-
go roku odbyło się coroczne ze-
branie Delegatów tworzących 
Międzyzakładową Komisję Ko-
ordynacyjną NSZZ „Solidarność” 
przy Państwowej Inspekcji Pracy 
w Lądku Zdroju, na którym oma-
wiane były sprawy bieżące oraz 
zagadnienia związane z proble-
matyką ograniczenia handlu 
w niedziele. W czasie zjazdu od-
były się wybory przewodniczą-
cego MKK NSZZ „Solidarność” 
przy PIP, którym został p. Krzysz-
tof Sudoł nasz wieloletni kolega 
z okręgu Lublin. Na zjeździe tym 
podjęto również ważną decyzję, 

Inspektor, a związkowiec czy inspektor i związkowiec…
czyli z życia związkowca inspektora pracy (cz. II)

iż kolejny zjazd będzie organi-
zowany przez KZ NSZZ „Soli-
darność” przy OIP w Rzeszowie. 
W związku z powyższym władze 
KZ NSZZ „Solidarność” przy OIP 
w Rzeszowie, w dniach 6-8 paź-
dziernika br. organizują corocz-
ne zebranie Delegatów, tworzą-
cych Międzyzakładową Komisję 
Koordynacyjną NSZZ „Solidar-
ność” przy Państwowej Inspekcji 
Pracy w Polańczyku. W ramach 
naszego corocznego spotkania 
odbędzie się szkolenie z zakresu 
tematycznego wybranego przez 
delegatów w ramach problema-
tyki związanej bieżącymi tema-
tami kontrolnymi z zakresu dzia-
łania PIP. Oczywiście w ramach 
wolnego czasu będziemy starali 
się pokazać naszym związkowym 
kolegom i koleżankom z całego 
kraju, piękno naszego Podkar-
pacia, a w szczególności jego 
serce czyli Bieszczady, a także 
cudowne „bieszczadzkie morze”. 
W corocznym zjeździe delega-
tów udział biorą również koledzy 
i koleżanki, którzy nie wchodzą 
w skład władz KZ NSZZ jak rów-
nież nie są delegatami, jednak 
chętnie angażują się w bieżące 
sprawy naszej organizacji. 

Nasi przedstawiciele biorą rów-
nież udział w corocznej Ogólno-
polskiej Pielgrzymce Ludzi Pracy 
na Jasnej Górze, gdzie wspólnie 
modlimy się o zdrowie i opatrz-
ność Boską, zarówno w życiu za-
wodowym jak i prywatnym. 

Wraz z końcem lutego bieżą-

cego roku na zasłużoną emery-
turę odszedł nasz kolega Jerzy 
Pas, wieloletni pracownik OIP 
w Rzeszowie, będący jednym 
z najdłużej pracujących pracow-
ników PIP oraz jednym z pierw-
szych członków KZ NSZZ „Soli-
darność” przy OIP w Rzeszowie. 
W czasie swojej wieloletniej pra-
cy w Okręgowym Inspektoracie 
Pracy w Rzeszowie kolega Jerzy 
pełnił m.in. funkcje zastępcy 
Okręgowego Inspektora Pracy 
ds. Nadzoru. W ostatnim czasie 
kierował sekcją badania wypad-
ków w pracy, którą sam stworzył 
w strukturach OIP w Rzeszowie. 
Często w spotkaniach koordy-
nacyjnych sekcji, którą kierował 
często podkreślał, jak ważna 
i owocna jest współpraca inspek-
tora pracy z przedstawicielami 
organizacji związkowych. W na-
szym związku pełnił funkcję se-
kretarza. Za swój wkład na rzecz 
wieloletniej pracy w Państwowej 
Inspekcji Pracy Kolega Jerzy 
został uhonorowany Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski przyznanym przez 
Prezydenta RP Andrzeja Dudę. 
Jerzy, pomimo przejścia na eme-
ryturę nadal chętnie dzieli się 
swoją wiedzą oraz wieloletnim 
doświadczeniem z czynnymi 
inspektoratami pracy, pomimo 
tego, iż jak twierdzi: na emerytu-
rze ma tyle zajęć, że teraz wie co 
to jest brak czasu. 

W związku z przejściem ko-
legi Jerzego na emeryturę oraz 
rosnąca liczbą członków naszej 
organizacji związkowej w dniu 
15.07.2019 r. odbyły się wybory 
uzupełniające do władz Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
przy Okręgowym Inspektoracie 
Pracy w Rzeszowie oraz dele-
gatów MKK NSZZ „Solidarność” 

przy Państwowej Inspekcji Pracy 
na kadencję 2018-2022 r.

W chwili obecnej po wyborach 
uzupełniających w skład władz 
KZ NSZZ „Solidarność” przy OIP 
w Rzeszowie wchodzą:

• Tomasz Jakubowski – prze-
wodniczący,

• Bogumił Ciołko – zastępca 
przewodniczącego, skarbnik,

• Tomasz Pietrucha – 2 zastępca 
przewodniczącego, delegat,

• Bartłomiej Kędzior – sekre-
tarz, delegat.

W ostatnim czasie z inicjaty-
wy członków związków zawo-
dowych przy OIP w Rzeszowie 
udało się odnowić tradycję prze-
kazania paczek świątecznych dla 
dzieci pracowników OIP w Rze-
szowie w trakcie przygotowanej 
imprezy mikołajkowej. W ra-
mach organizowanej imprezy 
nasze dzieci biorą udział w za-
bawach i konkursach organizo-
wanych przez animatora, który 
następnie zaprasza św. Mikoła-
ja z prezentami oczywiście dla 
grzecznych dzieci… Biorąc pod 
uwagę, że wszystkie nasze dzie-
ci są grzeczne, każde z nich wy-
chodzi z ogromnym uśmiechem. 
W czasie trwania imprezy rodzi-
ce mile spędzają czas na rozmo-
wach z kolegami i koleżankami 
z naszych oddziałów mieszczą-
cych się w Tarnobrzegu, Krośnie 
i Przemyślu. Udział  biorą rów-
nież, emerytowani pracownicy 
OIP w Rzeszowie wraz ze swoimi 
wnuczętami.  

Organizacja związkowa wspie-
ra również swoich członków, 
biorących udział w różnego ro-
dzaju wycieczkach, rajdach oraz 
imprezach integracyjnych orga-
nizowanych przez pracowników 
z innych okręgów. 

Tomasz Pietrucha

Tomasz Pietrucha, drugi zastępca przewodniczącego KZ,  
oraz Bartłomiej Kędzior, sekretarz KZ

O godzinie 17.00 w całej Polsce rozbrzmiał dźwięk syren alarmo-
wych. 75 lat temu również o godzinie 17.00 (Godzina „W”) 1 sierpnia 
1944 rozpoczęło się Powstanie Warszawskie.

Główne uroczystości w stolicy województwa odbyły się pod Pomni-
kiem Chwały Żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów. Region 
Rzeszowski na uroczystości reprezentowali przewodniczący Zarzadu 
Regionu Roman Jakim, z-ca przewodniczącego ZR Bogumiła Stec-
-Świderska oraz członek Prezydium ZR Andrzej Filipczyk.

75 rocznica wybuchu 
Powstania Warszawskiego

Nasi przedstawiciele oddają hołd powstańcom
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Największe problemy są z wra-
żeniami. Czystość, dbałość 
o porządek, ludzka życzliwość, 
pielęgnowanie ważnej dla nas 
tradycji I Rzeczypospolitej i Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego z jed-
nej strony. A z drugiej strony pro-
cesy sądowe dla Andżeliki Borys, 
wszechobecne Leniny, uwagi na 
temat kontroli działalności róż-
nych stowarzyszeń, zauważalny 
brak troski o język kraju ze strony 
czynników państwowych, często 
deklarowana przez młodych chęć 
opuszczenia kraju i przeświad-
czenie o nadchodzącej utracie 
niepodległości. To wszystko i wie-
le innych spostrzeżeń tworzy mie-
szankę naprawdę sprzecznych 
wrażeń z pobytu na Białorusi.

Trzeba tam jeździć. Gildia Mi-
łośników Nauki, nadrabiając za-
ległości w poznawaniu Kresów, 
zorganizowała w terminie 13-18 
lipca 2019 r. wyjazd tradycyj-
nymi szlakami polskiej kultury 
i historii obejmującymi Grod-
no, Nowogródek, Bohatyrowicze, 
Baranowicze, Stare Wasiliszki, 
Nowogródek, jezioro Świteź, Mir, 
Nieśwież, Mińsk, Berezę Kartu-
ską, Mereczowszczyznę, Zaosie, 
Skoki, Brześć. Trasa taka pozwo-
liła poznać przeszłość i współcze-
sność dzisiejszej Białorusi.

Wędrówka śladami polskiej 
kultury i historii nie mogłaby się 
obyć bez odwiedzin tych, którzy 
pozostali na tamtych ziemiach. 
Eliza Orzeszkowa spoczywa 
w Grodnie, brat Adama Mickie-
wicza w Kobryniu. Specjalnie dla 
nich przygotowaliśmy wieńce 
i znicze, by trwała pamięć o ich 
dokonaniach. Ale wyjeżdżaliśmy 
z Polski, by uczcić jeszcze innych 
bohaterów. Przenoszą nas oni 
w czasy walk o odzyskanie nie-
podległości oraz obrony przed 

kolejną agresją. Nad Niemnem 
w Bohatyrowiczach pozostał 
grób powstańców styczniowych 
- pamiętamy o nich. Na cmenta-
rzu w Grodnie spoczywa Tadzio 
Jasiński – 13-latek, który zginął 
podczas walk z Sowietami pod-
czas obrony Grodna. To Orlątko 
Grodzieńskie także jest w naszej 
pamięci, jak mali Lwowiacy i Po-
wstańcy Warszawscy. Szczególne 
wrażanie w kraju czci dla Lenina 
robi wizyta w Kuropatach, gdzie 
spoczywa ok. 200 000 ofiar sta-
linowskiego i komunistycznego 
terroru, w tym Polacy zabici pod-
czas mało znanej u nas tzw. ope-
racji polskiej oraz prawdopodob-
nie oficerowie z białoruskiej listy 
katyńskiej. To wyjątkowe miejsce 
martyrologii! Uczciliśmy bł. sio-
stry Nazaretanki z Nowogródka 
zamordowane przez Niemców 
w 1943 roku. W Grodnie są też 
polscy żołnierze – bohaterowie 
walk 1920, 1939 roku. Podobnie 
w Kobryniu.

Wspomniane groby wojenne 
nie są jedyne. Mieliśmy okazję 
spotkać Polaków z Mińska, którzy 
za cel postawili sobie między in-
nymi troskę o polskie, zaniedbane 
nekropolie. Własnym sumptem 
odnawiają najbardziej opuszczo-
ne żołnierskie kwatery. Utworzyli 
oddział Związku Piłsudczyków RP 
i działają w Mińsku i Witebsku. 
Specjalnie dla nich przywieźli-
śmy polskie książki, które ode-
brał Czesław Remizowicz. Jego 
opowieść o współczesnej Białoru-
si i życiu Polaków wyjaśniła nam 
kilka ważnych spraw.

Na pewno podczas wyjazdu 
opiekowała się nami Matka Bo-
ska Kosowska i Ta, „co lud zamko-
wy nowogródzki ochrania z jego 
wiernym ludem”. 

Tekst D. Zięba
Zdjęcie B. Buda

Oświatowa „Solidarność”
zwiedzała Białoruś

 Kilka tysięcy nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół, kurato-
rów oświaty oraz pracowników administracji i obsługi z całej Polski 
wzięło udział w 82. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Nauczycieli i Wycho-
wawców na Jasną Górę, która odbyła się 1-2 lipca 2019 r. i przebiegała 
pod hasłem ,,W imię przyszłości kultury". 

Pielgrzymka rowerowa Solidarności
WSK PZL-Rzeszów

W dniach 27 – 29 lipca odbyła się trzecia Pielgrzymka Rowerowa So-
lidarności WSK-PZL Rzeszów na Jasną Górę. Po Mszy św. odprawionej 
w kościele M.B. Saletyńskiej i zapaleniu zniczy pod pomnikiem Patro-
na Solidarności bł. Jerzego grupa wyruszyła na trasę. Po dotarciu do 
Częstochowy pątnicy wzięli udział w Apelu Jasnogórskim, następny 
dzień rozpoczęli od uczestnictwa w odsłonięciu Cudownego Obrazu 
i Mszy św. Przed powrotem do Rzeszowa tradycyjnie odprawili na wa-
łach klasztoru Drogę Krzyżową.

W tegorocznej Pielgrzymce brał udział skarbnik Regionu Rzeszow-
skiego Marek Hojło, dzielnie pokonując trasę.

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.

Wyjazd na Pielgrzymkę Ludzi Pracy
14-15 września 2019 r.

Koszt (przejazd, nocleg, ubezpieczenie, wyżywienie, gadżety): 
160 zł - członkowie związku lub 190 zł - pozostali uczestnicy.

Zapisy do 11 września br. przyjmuje sekretariat Zarządu Regionu 
Rzeszowskiego; tel. 17 862 17 09 - po uprzednim dokonaniu wpłaty 
w kasie ZR lub przelewu na konto ZR: 96 1240 1792 1111 0000 1973 
9078 z dopiskiem „pielgrzymka”. 

Koordynator wyjazdu: Marek Hojło tel. 608 676 501

Pamiątkowe zdjęcie uczestników wyprawy na Białoruś

Uczestnicy pielgrzymki

Od lewej: A. Dziadek, B. Mirowska, R. Proksa, B. Buda, B. Gniewek, 
G. Jamrozek, M. Rauch, podkarpacki kurator oświaty
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Biuro wewnątrzzwiązkowe 
przypomina o ważnych zmianach

W związku z wpisaniem przez 
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ 
w Gdańsku, VII Wydział Gospo-
darczy Krajowego Rejestru Są-
dowego zmian w Statucie NSZZ 
„Solidarność” dokonanych pod-
czas Krajowego Zjazdu Delega-
tów w Częstochowie w 2018 roku, 
zgodnie ze zmianą w § 36 ust. 
1 Statutu NSZZ „Solidarność” 
kadencja władz Związku trwa 
pięć lat. Oznacza to, że dzie-
wiąta kadencja władz Związku 
i organów przedstawicielskich, 
o których mowa w § 45 Statutu 
NSZZ „Solidarność” wybranych 
zgodnie z kalendarzem wybor-
czym, określonym w Uchwale KK  
nr 5/17 ws. kalendarza wybor-
czego na kadencję 2018-2022, 
trwa od 2018 do 2023 roku.

Poniżej najważniejsze zmia-
ny w Statucie NSZZ „Soli-
darność” dokonane podczas 
Krajowego Zjazdu Delegatów 
w 2018 roku:

• § 60 ustęp 2 
„Akty, o których mowa w ust. 1, 

przyjmowane są przy udziale co 
najmniej połowy uprawnionych 
do głosowania, zwykłą większo-
ścią głosów w głosowaniu jaw-
nym, chyba że Statut stanowi 
inaczej. Na żądanie co najmniej 
1/10 uprawnionych do głosowa-
nia i obecnych na posiedzeniu, 
głosowanie jest tajne”. 

• § 60  ustęp 2a
„Dla władz wykonawczych 

i kontrolnych dopuszcza się 
możliwość głosowania przy wy-
korzystaniu środków bezpo-

średniego porozumiewania się na 
odległość. Zasady oraz sposób gło-
sowań dla władz wykonawczych 
określa uchwała Komisji Krajowej, 
dla władz kontrolnych uchwała 
Krajowej Komisji Rewizyjnej.

W przypadku głosowań przy 
wykorzystaniu środków bezpo-
średniego porozumiewania się 
na odległość głosowanie tajne 
zarządza się na wniosek 1/10 
uprawnionych do głosowania”.

• § 50 ustęp 2 pkt. 1 ppkt. a)
„1) kandydatem może być czło-

nek Związku spełniający jeden 
z następujących warunków:
1. będący członkiem władzy sta-

nowiącej, która dokonuje wybo-
ru, spełniający wszystkie wymogi 
określone w uchwale Krajowego 
Zjazdu Delegatów, legitymują-
cy się co najmniej sześciomie-
sięcznym, nieprzerwanym okre-
sem  przynależności do Związku 
bezpośrednio  poprzedzającym 
wybór powyższy okres przyna-
leżności nie dotyczy kandydatów 
do władz  organizacji nowotwo-
rzonych z wyjątkiem powstałych 
w wyniku połączenia lub podzia-
łu organizacji już istniejących.

Zarząd regionu może wyra-
zić zgodę na kandydowanie do 
władz podstawowej jednostki 
organizacyjnej Związku oraz jej 
wewnętrznych jednostek organi-
zacyjnych osób niespełniających 
warunku sześciomiesięcznego, 
nieprzerwanego okresu przy-
należności do Związku bezpo-
średnio poprzedzającego wybór. 
Decyzja zarządu regionu jest 
ostateczna”.

• § 48 
„Członek władzy wykonaw-

czej lub kontrolnej, który utracił 
mandat delegata - członka wła-
dzy stanowiącej, która dokona-
ła jego wyboru na daną funkcję, 
może pełnić tę funkcję do czasu 
podjęcia decyzji przez daną wła-
dzę stanowiącą o jego dalszym 
pełnieniu funkcji lub odwołaniu 
z pełnionej funkcji. Władza sta-
nowiąca jest zobowiązana podjąć 
tę decyzję na najbliższym swoim 
posiedzeniu”.

• § 48 
„Członek władzy wykonaw-

czej lub kontrolnej, który utracił 
mandat delegata - członka wła-
dzy stanowiącej, która dokona-
ła jego wyboru na daną funkcję, 
może pełnić tę funkcję do czasu 
podjęcia decyzji przez daną wła-
dzę stanowiącą o jego dalszym 
pełnieniu funkcji lub odwołaniu 
z pełnionej funkcji. Władza sta-
nowiąca jest zobowiązana podjąć 
tę decyzję na najbliższym swoim 
posiedzeniu”.

• § 47 ustęp 8 
„Funkcją związkową, o której 

mowa w niniejszym paragra-
fie, jest członkostwo we wszyst-
kich władzach Związku  oprócz 
członkostwa we władzy stano-
wiącej jednostki organizacyjnej 
Związku, którą tworzą wszyscy 
członkowie danej jednostki. Nie 
istnieje ograniczenie w pełnie-
niu funkcji delegata wchodzące-
go w skład władzy stanowiącej 
regionalnych i krajowych jedno-
stek organizacyjnych Związku, 
wynikające z ograniczeń zwią-

zanych  z zajmowanym stano-
wiskiem w zakładzie pracy.”

• § 37  ustęp 4
„Posiedzenia władzy stano-

wiącej zwoływane są  co naj-
mniej 2 razy w kadencji.”

Zachęcamy organizacje 
związkowe  do informowa-
nia Zarządu Regionu o ter-
minach organizowanych ze-
brań, gdyż władze regionalne 
chętnie wezmą w nich udział, 
informując o pracach i dzia-
łaniach na szczeblu   regional-
nym i krajowym.

UWAGA 
Przypominamy iż zgodnie 

z art. 251 § 2 Ustawy o związ-
kach zawodowych Organizacja 
Zakładowa, przedstawia praco-
dawcy, co 6 miesięcy - według 
stanu na dzień 30 czerwca i 31 
grudnia - w terminie do 10. dnia 
miesiąca następującego po tym 
okresie, informację o liczbie 
członków będących:
1) pracownikami u pracodawcy 

objętego działaniem tej organi-
zacji lub
2) innymi niż pracownicy oso-

bami wykonującymi pracę za-
robkową, które świadczą pracę 
przez co najmniej 6 miesięcy 
na rzecz pracodawcy objętego 
działaniem tej organizacji.

Organizacji, która nie wy-
pełniła w terminie powyższe-
go obowiązku, nie przysługują 
uprawnienia zakładowej or-
ganizacji związkowej do czasu 
wykonania tych obowiązków.

Oznacza to, że Pracodawca 
może uznać iż na terenie zakła-
du pracy nie działa Organizacja 
Związkowa.

Barbara Staszczak

Harmonogram szkoleń na II półrocze 2019 r.

NSZZ „Solidarność” również na wakacjach podejmuje działania, dzięki którym zmienia się prawo na korzyść zatrudnionych
* 24 lipca Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy Kodeks cywilny, która pozwala sądowi w wyroku uznającym wypowiedzenie umowy  

za bezskuteczne, na wniosek pracownika, nałożyć na zakład pracy obowiązek dalszego zatrudnienia do czasu prawomocnego zakończenia pracy, 
* kolejny sukces to podpisana 6 sierpnia przez prezydenta Ustawa o zmianie ustawy o Policji, Ustawy o Straży Granicznej oraz Ustawy o Służbie  

Więziennej. Na mocy zmienionych przepisów funkcjonariusze tych służb będą mogli dowolnie wybierać, do jakich związków chcą należeć. 
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Ich prezydent, nie nasz premier

Legalne utworzenie w pełni 
„solidarnościowego” rządu było 
niemożliwe z uwagi na ustalenia 
okrągłego stołu, zgodnie z który-
mi w Sejmie mogło być maksy-
malnie 35 procent posłów opo-
zycji, i dokładnie tyloma posłami 
Obywatelski Klub Parlamentarny 
(utworzony przez posłów i se-
natorów popieranych przez „S”) 
dysponował. Dodatkowo, dla zde-
cydowanej większości członków 
NSZZ „S” utworzenie wspólnego 
rządu z komunistami, czy choćby 
tylko wejście części ludzi opozycji 
do rządu utworzonego przez ko-
munistów, było nie do przyjęcia. 
Decyzje polityczne zapadały jed-
nak na górze, poza ich plecami.

Od chwili rozpoczęcia obrad 
okrągłego stołu pojawiały się 
informacje, że jednym z posta-
wionych przez komunistów wa-
runków dotyczących powtórnej 
legalizacji NSZZ „S” i podzielenia 
się przez nich władzą z częścią 
opozycji (określanej przez nich 
jako „konstruktywną”) ma być wy-
bór gen. Wojciecha Jaruzelskiego 
na Prezydenta Polski, i jedynie 
z tej przyczyny przywrócone zo-
stało zniesione w 1952 roku sta-
nowisko Prezydenta. Po wyborach 
z 4 czerwca zaczęto o tym mówić 
otwarcie, a 11 czerwca informację 
tę potwierdził oficjalnie ówcze-
sny rzecznik rządu, Jerzy Urban. 
Sprawiło to, że w niektórych mia-
stach, w tym w Rzeszowie, dzia-
łacze „Solidarności Walczącej” 
i Ruchu „Wolność i Pokój” organi-
zowali akcje protestacyjne prze-
ciwko ewentualnemu wyborowi 
gen. Jaruzelskiego.

3 lipca w „Gazecie Wyborczej” 
(uważanej wtedy za organ NSZZ 
„S”) ukazał się artykuł jej redak-
tora naczelnego, Adama Mich-
nika, pod znamiennym tytułem: 
„Wasz prezydent, nasz premier”. 
Michnik zasugerował w nim, że 
jeśli opozycja poprze kandydatu-
rę Jaruzelskiego na Prezydenta, to 
szefem nowego rządu, złożonego 
z ministrów ze wszystkich ugru-
powań parlamentarnych, powi-
nien zostać człowiek wywodzący 
się z „S”. Propozycja Michnika 
nie została dobrze przyjęta przez 
członków „S”, którym trudno było 
zaakceptować to, że Prezydentem 
Polski ma zostać zdrajca i zbrod-
niarz komunistyczny.

Jednakże 19 lipca 1989 roku 
Zgromadzenie Narodowe (utwo-
rzone przez parlamentarzystów 
z połączonych izb Sejmu i Sena-
tu) wybrało gen. Jaruzelskiego na 
Prezydenta Polski. Spośród liczą-
cego 560 członków Zgromadzenia 
Narodowego, tylko 544 wzięło 
udział w głosowaniu. Kandydaturę 
Jaruzelskiego poparło 270, prze-
ciw było 233, od głosu wstrzymało 
się 34, a 7 oddało głosy nieważne. 
Biorąc pod uwagę, że niezbędne 
minimum wynosiło 269 głosów, 
o wyborze Jaruzelskiego prze-
sądziła przewaga jednego głosu. 
Znamienne jest przy tym, że jego 
wybór poparło co najmniej kilku 
członków OKP, podczas gdy kilku 
członków Zgromadzenia Narodo-
wego z ZSL i SD nie udzieliło mu 
poparcia. A ponieważ OKP skła-
dał się z 260 parlamentarzystów, 
Jaruzelski nie zostałby wybrany 
gdyby wszyscy członkowie OKP 
solidarnie zagłosowali przeciw!

2 sierpnia Sejm, na wniosek 
Jaruzelskiego, wybrał na pre-
miera gen. Czesława Kiszczaka. 
Powierzenie kolejnemu komu-
nistycznemu generałowi misji 
utworzenia rządu spotkało się 
z powszechnym sprzeciwem spo-
łeczeństwa. Ponieważ gen. Kisz-
czak nie był w stanie wywiązać się 
z powierzonego mu zadania, 19 
sierpnia Jaruzelski powierzył mi-
sję utworzenia rządu Tadeuszowi 
Mazowieckiemu, który w tamtym 
czasie uważany był (nie do końca 
słusznie) za ofiarnego człowie-
ka opozycji antykomunistycznej. 

Desygnowanie Mazowieckiego 
na premiera poprzedzone zosta-
ło zawiązaniem 17 sierpnia 1989 
roku przez Lecha Wałęsę formal-
nej koalicji OKP z klubami parla-
mentarnymi ZSL i SD, przy czym 
partie te zerwały dotychczasowy 
sojusz z PZPR. 

O ile wybór Jaruzelskiego na 
Prezydenta spotkał się z bardzo 
złym przyjęciem przez członków 
„S”, to desygnowanie Mazowiec-
kiego na premiera przyjęto wręcz 
entuzjastycznie. Zwłaszcza gdy 
w wygłoszonym w Sejmie expose 
zapowiedział on m.in.: powrót do 
zasad gospodarki rynkowej, zdła-
wienie inflacji, zrównoważenie 
bilansu płatniczego państwa, po-
prawę zaopatrzenia, demonopo-
lizację struktur obsługujących ry-
nek żywnościowy. Powszechnego 
entuzjazmu nie osłabiła nawet de-
klaracja dotycząca pozostawienia 
Polski w Układzie Warszawskim, 
jak również niezbyt precyzyjne 
słowa o odkreśleniu przeszłości 
„grubą kreską”, co mogło suge-
rować puszczenie w niepamięć 
wszelkiego zła okresu PRL. Nie-
pokój wzbudziło natomiast to, że 
w powołanym 12 września przez 
Mazowieckiego rządzie cztery 
teki otrzymali funkcjonariusze 
PZPR (w tym resortów siłowych: 
obrony narodowej i spraw we-
wnętrznych). 

Pomimo to przez pierwszych 
kilka mie-
sięcy Ma-
z o w i e c k i 
i jego rząd 
cieszyli się 
ogromnym 
kredytem 
z a u f a n i a , 
a zapo-
w i a d a n e 
przez nie-
go reformy 
wzbudzały 
n a d z i e j ę 
na szybką 
poprawę sytuacji gospodarczej 
kraju i związaną z tym poprawą 
sytuacji materialnej ludności. 
Świadczy o tym choćby wystoso-
wany w sierpniu przez rzeszow-
ską Regionalną Komisję Wyko-
nawczą NSZZ „S” apel do członków 
Związku o zachowanie spokoju 
i powstrzymanie się od strajków. 
Pisma z wyrazami poparcia dla 
premiera Mazowieckiego, wraz 
z apelami o niepodejmowanie ak-

cji strajkowych, przesyłały także 
liczne organizacje zakładowe „S”.

W nowym rządzie głównym 
specem od reform został minister 
finansów, a zarazem wicepremier, 
Leszek Balcerowicz. Dość szybko 
okazało się, że kierowany przez 
Mazowieckiego i Balcerowicza 
rząd nie tylko nie dąży do całko-
witego zerwania z komunistycz-
ną przeszłością, lecz przeciwnie 
hamuje proces demokratyzacji 
i dążenia Polaków do uniezależ-
nienia się od ZSRR. Było to tym 
bardziej niezrozumiałe, że jesie-
nią 1989 roku, najpierw w NRD 
i Czechosłowacji, a później także 
w pozostałych krajach bloku so-
wieckiego, rozpoczęły się procesy 
przemian, które w szybkim czasie 
doprowadziły do przeprowadze-
nia wolnych wyborów i utworze-
nia demokratycznych rządów. 
Tymczasem w Polsce pierwsze 
całkowicie wolne wybory parla-
mentarne przeprowadzono do-
piero 27 października 1991 roku. 
W rezultacie, Polska która rozpo-
częła proces wychodzenia z ko-
munizmu, z lidera przemian, stała 
się ich maruderem. 

Zupełnie odwrotnie wygląda-
ło to w przypadku wdrażania 
w Polsce drastycznych dla ludno-
ści reform gospodarczych, gdyż 
gwałtownemu przyśpieszeniu 
uległ, trwający od kilku miesięcy, 
proces przeobrażania gospodarki 
socjalistycznej w niby wolnoryn-
kową, bo ewidentnie sprzeczną 
z zasadami wolnego rynku. Była 
to wolność gospodarcza faktycz-
nie koncesjonowana, bo tylko dla 
ludzi wybranych, czyli powiąza-
nych różnymi niejasnymi nićmi 
z komunistami i funkcjonariu-
szami komunistycznych służb 
specjalnych. Przeciętny Polak, 

posiadający przysłowiowy zmysł 
do interesu, mógł już legalnie 
prowadzić handel uliczny na roz-
łożonej na ziemi płachcie lub na 
rozstawionym łóżku polowym, co 
w czasach PRL było zabronione 
i surowo karane, ale nie miał naj-
mniejszej szansy na zakup ratal-
ny małego, upadającego zakładu 
czy placówki handlowej. Tym-
czasem „wybrańcy”, w tym ewi-
dentni nieudacznicy, stawali się 
z dnia na dzień wielkimi biznes-

Zawiedzione nadzieje z roku 1989 (II)
Dzięki zwycięstwu kandydatów Komitetu Obywatelskiego „Solidarności” w wyborach kontraktowych, 

Związek uzyskał reprezentantów w Sejmie i Senacie, lecz sytuacja ekonomiczna kraju była bardziej dra-
matyczna niż przed wprowadzeniem stanu wojennego. Artykułów pierwszej potrzeby brakowało, ich 
ceny rosły, a płace pracowników ulegały obniżeniu. W zaistniałej sytuacji zaczęto się zastanawiać, czy 
wobec narastających problemów społecznych i gospodarczych, ludzie związani z „S” nie powinni zmie-
rzać do przejęcia władzy w kraju i utworzenia rządu? 

Niespełniona wizja roku 2000 - gen. Jaru-
zelski żebrze grając na katarynce, na ramie-
niu zamiast papugi ma czarną wronę (rys. 
zamieszczony w biuletynie „Solidarność Po-

lamu” z sierpnia 1989 roku)

Pomimo to przez pierwszych 

Zawiązana po wyborach kontraktowych koalicja OKP, ZSL i SD usiłuje po-
zbawić władzy rządzącą PZPR (rys. zamieszczony w biuletynie 

„Solidarność Trwa” z sierpnia 1989 roku).
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Lekko śmiesznie, bardziej strasznie

Jak nie będzie chleba, muszą być igrzyska!
Wiemy już, że wybory parlamentarne odbędą się 13 października, nie wiemy 

natomiast jaki będzie ich wynik. Wprawdzie sondaże od dawna wskazują, że naj-
większą szansę na ich wygranie ma Zjednoczona Prawica, ale sondaże nie zawsze 
się sprawdzają. Przekonał się o tym chyba najboleśniej były prezydent, Bronisław 
Komorowski, który według wszystkich sondaży miał drugą kadencję prezydencką 
„jak w banku”, a w wyborach poniósł dotkliwą porażkę, i to pomimo tego, że nie 
przejechał na pasach zakonnicy w ciąży, ani nawet żadnej innej kobiety.

A  zatem, wszystko może się jeszcze wydarzyć, bo politycy totalitarnej opozy-
cji, jak również wspierający ich dziennikarze (a raczej totalitarni propagandziści) 
robią wszystko by udowodnić, że rządzący od blisko czterech lat Polską politycy 
Zjednoczonej Prawicy są nie tylko ewidentnymi nieudacznikami, ale także: jaw-
nymi kłamcami, wielkimi aferzystami, no i oczywiście skrajnymi antysemitami, 
homofobami, faszystami, nazistami i etc.! Wprawdzie każdego roku coraz mniej 
Polaków w te brednie wierzy, ale nadal niemało jest tych, co w nie wierzą, bo pisa-
ła o tym ich ulubiona gazeta, czy pokazywała ulubiona stacja telewizyjna.

Może się zatem zdarzyć, że nawet jeśli obóz Zjednoczonej Prawicy pozornie wygra 
wybory, bo uzyska w nich zdecydowanie najlepszy wynik, to nie będzie mógł nadal rzą-
dzić krajem i reformować go. Do samodzielnego rządzenia potrzebne jest bowiem zdo-
bycie przez obóz Zjednoczonej Prawicy co najmniej 231 miejsc w Sejmie i co najmniej 
51 w Senacie, bo tylko to umożliwia powołanie rządu i przyjmowanie przez parlament 
niezbędnych ustaw. Ale nawet posiadając taką minimalną przewagę w parlamencie, 
trudno jest rządzić, bo posłowie i  senatorowie czasami chorują, miewają wypadki, 
czasem umierają, a zdarza się także, że głosują niezgodnie z ustaleniami swojej par-
tii. Względnie stabilne rządy zapewnić więc może jedynie zdobycie przez Zjednoczoną 
Prawicę znacznie większej liczby mandatów w obydwu izbach parlamentu.

Wystarczy zatem, że po pozornie wygranych przez obóz Zjednoczonej Prawicy 
wyborach będzie on miał 228 posłów, a startujące w 3 osobnych blokach wybor-
czych skłócone ze sobą partie i partyjki totalitarnej opozycji będą ich miały w su-
mie 232, by spełniły się ich błogie marzenia o odsunięciu PiS od rządów i przywró-
cenia rzekomo niszczonej praworządności (czytaj: poprzedniego krypto-ma�jnego 
systemu polityczno-gospodarczego). Bo choć partie te różnią się ze sobą programa-
mi, których zresztą praktycznie nie mają, lecz w tym jednym są ze sobą całkowi-
cie zgodni! I w jeszcze jednym są zgodni, że trzeba wszystkich PiS-owców surowo 
ukarać! A mianem PiS-owca totalsi określają nie tylko członków PiS, czy nawet 
członków pozostałych partii Zjednoczonej Prawicy, ale każdego kto pozytywnie 
wypowiada się o obecnym rządzie i krytykuje poczynania totalnych.

W jaki sposób ukarać tak wielką rzeszę ludzi? Totalni wprawdzie tego nie pre-
cyzują, ale po przeanalizowaniu ich o�cjalnych, nieo�cjalnych i zupełnie prywat-
nych gróźb można to jako tako zrekonstruować. Spróbujmy to zrobić!

Na początku należy usunąć wszystkich PiS-owców z wszelkiego rodzaju stano-
wisk: w administracji państwowej, samorządach, a także z organów sprawiedliwo-
ści, kontrolnych, policji, wojska, mediów etc. Później postawić ich przed „naszymi 
sędziami”, ażeby ich skazali za rzekome łamanie konstytucji, zasad praworządno-
ści, a także za sprzyjanie organizacjom faszystowskim. Następnie, trzeba doprowa-
dzić do zdelegalizowania PiS i przeprowadzić dogłębną „dekaczyzację” Polski, czyli 
coś w rodzaju przeprowadzonej w Niemczech po II wojnie światowej denazy�kacji. 
A potem? Być może uda się powołać jakiś trybunał międzynarodowy - na wzór tego 
w Norymberdze? Może wybudowanie czegoś w rodzaju „polskiego Spandau” – na 
wzór berlińskiego więzienia dla największych zbrodniarzy hitlerowskich? A może… 

Bo jak nie będzie dla ludzi chleba, to koniecznie trzeba im będzie przynajmniej 
zapewnić godziwe igrzyska! A chleba być nie może, bo jakie sensowne programy 
gospodarcze i  społeczne, byłaby w  stanie realizować tak różnorodna i  skłócona 
wzajemnie koalicja? Ale co to totalsom szkodzi, że dla rządzonych go zabraknie? 
Przecież dla nich samych chleba wystarczy, i to jeszcze z nadmiarem! Ale dla ludzi 
także coś zrobić trzeba… Wszak już starożytni Rzymianie wiedzieli, że jeśli braku-
je chleba, to trzeba organizować wielkie igrzyska!

Nie miejmy zatem wątpliwości, że jeśli politykom Zjednoczonej Prawicy nie uda 
się osiągnąć zwycięstwa wyborczego, które pozwoliłoby im na samodzielne sprawo-
wanie rządów, to skłócone ze sobą partie i partyjki totalnej opozycji utworzą ko-
alicję parlamentarną i rządową, a później będziemy świadkami igrzysk, i to takich 
o jakich nawet starożytni Rzymianie nie śnili!

Zróbmy zatem wszystko, by totalitarni opozycjoniści przegrali z kretesem zbli-
żające się wybory parlamentarne, a ich błogie marzenia o igrzyskach okazały się 
jedynie nigdy niespełnionymi marzeniami! 

Jerzy Klus

menami, właścicielami dużych 
zakładów przemysłowych, ziemi 
po likwidowanych pegeerach itp. 
Przy zupełnej bierności wszel-
kich służb i instytucji działali 
wielcy aferzyści. Bez opłacania cła 
mogli sprowadzać do kraju setki, 
a nawet tysiące, cystern ze spiry-
tusem lub benzyną. Mogli za bez-
cen przejmować zakłady (wraz 
z pracownikami, którzy z dnia na 
dzień dowiadywali się, że pracują 
w prywatnym przedsiębiorstwie), 
by później łamać ostentacyjnie 
kodeks pracy, zasady bhp, nie wy-
płać pracownikom wynagrodzeń. 

W cieniu tych zabiegów, roz-
począł się inny haniebny proce-
der – masowego niszczenia przez 

funkcjonariuszy służb specjalnych 
tajnych akt resortów siłowych 
(głównie SB), ale także ich „pry-
watyzowania”, czyli wywożenia 
i ukrywania w nieznanych miej-
scach, w celu późniejszego wyko-
rzystania do szantażowania poli-
tyków opozycji. Patronował temu 
gen. Kiszczak, pełniący w rządzie 
Tadeusza Mazowieckiego funkcję 
wicepremiera i ministra spraw 
wewnętrznych. O niszczeniu akt 
wiedział premier Mazowiecki, ale 
zgodnie z zasadą „grubej kreski” 
proceder ten tolerował. Nie wie-
dzieli o nim natomiast w tamtym 
czasie zwyczajni obywatele Polski.

               Jerzy Klus

„Solidarność” u grobu Patrona

1 i 2 sierpnia 2019 r. wartę przy grobie błogosławionego Jerzego Po-
piełuszki pełnili członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Soli-
darność” PZL-Mielec: od lewej: M. Kukla, B. Duszkiewicz, M. Kokoszka, 
W. Surman, J. Słoboda i J. Pańczyk.

9 i 10 sierpnia 2019 r. wartę przy grobie błogosławionego Jerzego 
Popiełuszki pełnili członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „So-
lidarność” WSK PZL-Rzeszów: M. Sikora, M. Grela, W. Tereszkiewicz, 
Cz. Ziobro, W. Markowicz, T. Buż, A. Koziarz, W. Szeliga.

Marii PYZI
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy

 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” 
Oświaty i Wychowania w Rzeszowie

Waldemarowi WASYLÓW
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy

składa w imieniu Członków „Solidarności”
Roman Jakim, przewodniczący 

NSZZ „Solidarność” WSK PZL-Rzeszów
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