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WRZESIEŃ

Każdego roku, w trzecią sobotę 
i niedzielę września, odbywa się 
Ogólnopolska Pielgrzymka Lu-
dzi Pracy na Jasną Górę. Po raz 
pierwszy zorganizowana została  
w 1983 roku przez bł. Jerzego Po-
piełuszkę, kapelana i obecnie pa-
trona NSZZ „Solidarność”, dla ro-
botników Huty „Warszawa”. Rok 
później, uczestnicy pielgrzymki 

przybyli z wielu rejonów Polski 
i modlili się w uroczystej Mszy 
Świętej o dobrą i godną pracę 
oraz o właściwe traktowanie pra-
cowników.

W 1984 roku, artysta z Podlasia, 
malarz Artur Chaciej, wykonał 
obraz nazwany „Matką Boską Ro-
botników Solidarności”.

Obraz ten ma niezwykłą hi-

storię. Powstał z inicjatywy ów-
czesnego przewodniczącego 
podziemnego Zarządu Regionu 
w Białymstoku, Stanisława Mar-
czuka. Obraz wykonano w trzech 
wielkościach. Najmniejszy z nich 
otrzymał na własność bł. Jerzy 
Popiełuszko i w prywatnej rozmo-
wie stwierdził, że dla niego jest to 
Matka Boska Solidarności. Związ-

Krzyż Nowohucki i obraz Matki Boskiej Robotników 
Solidarności przekazany do naszego Regionu  

podczas 37 Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasnej Górze

kowcy z podlaskiej „Solidarności” 
największy z obrazów przekaza-
li podczas II Pielgrzymki Ludzi 
Pracy na Jasną Górę w 1984 roku, 
jako symbol spotkań u stóp Czar-
nej Madonny. W obawie przed 
represjami ze strony SB, przewie-
ziono go pod osłoną innego obra-
zu z wizerunkiem świętego. 

cd. na str. II

15 września, podczas 37 Pielgrzymki Ludzi Pracy, Region Rzeszowski i Ziemia Przemyska odebrali na Jasnej Górze z rąk zastępcy przewodni-
czącego Komisji Krajowej Tadeusza Majchrowicza replikę Krzyża Nowohuckiego oraz obraz Matki Bożej Robotników Solidarności.  Uroczystym 
wprowadzeniem obrazu do katedry przemyskiej 21 września o godz. 18:00 rozpoczęła się jego peregrynacja po Ziemi Przemyskiej. Do Regionu 
Rzeszowskiego obraz Matki Bożej powróci 18 stycznia 2020 r.  Hasłem przewodnim nawiedzenia są słowa bł. Jerzego: „Z Matką Odkupiciela  
mocni nadzieją”. Na Regionie Rzeszowskim i Przemyskim spoczywa również obowiązek zorganizowania 38 Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi 
Pracy na Jasną Górę 19-20 września 2020 r.
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dokończenie ze str. I
Robotnicy chcieli, by umiesz-

czona na tle biało-czerwonej fla-
gi Matka Boska Częstochowska 
nosiła nazwę „Solidarności”. Ob-
raz przez kilka lat był przechowy-
wany na Jasnej Górze, by potem 
towarzyszyć kolejnym regionom 
w Pielgrzymkach Ludzi Pracy.

Jak co roku, na Jasną Górę piel-
grzymują „ludzie pracy” z całej 
Polski. Tegorocznej uroczystej 
Mszy Świętej na Szczycie Jasnej 
Góry przewodniczył JE Ks. Abp 
Józef Kupny – metropolita wro-
cławski, Krajowy Duszpasterz 
Ludzi Pracy. Homilię wygłosił JE 
Ks. Abp Adam Szal – metropoli-
ta przemyski. W kazaniu apelo-
wał o właściwą hierarchię war-
tości. Przypomniał, że to ludzie 
Solidarności upominali się nie 
tylko o miejsca pracy i zarobki, 
ale także o godność pracowni-
ków, wolne niedziele i wartości 
chrześcijańskie. Zauważył tak-
że, że praca nie jest celem sama 
w sobie, ani tylko obowiązkiem, 

ale jest drogą do współtworzenia 
świata.  W tegorocznej Ogólno-
polskiej Pielgrzymce Ludzi Pra-
cy na Jasną Górę wzięło udział 
około 20 tysięcy osób, wśród nich 
przedstawiciele rządu RP na cze-
le z premierem Mateuszem Mo-
rawieckim i rodziną bł. Jerzego 
Popiełuszki – kapelana Solidar-
ności i inicjatora pielgrzymek.

Z terenu  Regionu Rzeszow-
skiego w Pielgrzymce Ludzi Pra-
cy w Częstochowie uczestniczyło 
ponad  800  osób, wystawiono 
poczty sztandarowe z następują-
cych organizacji:
– Region  Rzeszowski   NSZZ ,,S’’,
– OM  NSZZ ,,S’’  WSK  Rzeszów,
– OM   NSZZ ,,S’’  Zelmer SA,
– KZ  NSZZ ,,S’’   Filtry  Sędziszów,
– KZ NSZZ  ,,S’’  Fabryka  Śrub  
Łańcut,
– KZ NSZZ  ,,S’’  Magnezyty Rop-
czyce.

Dziękujemy za wspólne piel-
grzymowanie i modlitwę wszyst-
kim uczestnikom Pielgrzymki.

Region Rzeszowski

Krzyż Nowohucki i obraz MB Robotników...

Uroczystości związane z 39 
rocznicą powstania NSZZ „So-
lidarność” rozpoczęła msza św. 
w intencji Ojczyzny i „Solidarno-
ści”, celebrowana w kościele far-
nym przez ks. bp Jana Wątrobę, 
ordynariusza diecezji rzeszow-
skiej, w asyście kilku kapłanów.

W kazaniu ks. Prałat Ireneusz 
Folcik powiedział m.in.: – Powsta-
nie w 1980 roku Solidarności jest 
bardzo ważną lekcją historii. Fe-
nomen solidarnościowego zrywu 
Polaków wypływał z Ewangelii, 
Chrystus stał przy strajkujących ro-
botnikach. Ludzie upokarzani upo-
mnieli się o swoje prawa i walczyli 
o nie z wielką determinacją. Nie wol-
no tego zakłamywać, bo fałszowanie 
historii to fałszowanie polityki. So-
lidarność to nie muzealny eksponat, 
jest to wciąż zadanie, które trzeba 

wykonać. Należy z nią wiązać dal-
sze losy Polski i Europy. W jakim 
kierunku pójdzie Polska zależy dziś 
tylko od nas Polaków. Sprawdzia-
nem naszej dojrzałości będą najbliż-
sze wybory parlamentarne. Pokażą 
one jaka będzie Polska, Katolicka 
czy nie… Nie wolno głosować na ko-
goś kto gardzi bliźnim, walczy z Ko-
ściołem, promuje zabijanie dzieci 
nienarodzonych. Głosując na nich 
zapieramy się wiary. Trzeba wybie-
rać odpowiedzialnie. To jest nasz 
patriotyczny obowiązek. 

Po mszy uczestnicy przeszli na 
dziedziniec kościoła pod krzyż 
misyjny, pod którym w okresie 
stanu wojennego gromadzili się 
działacze zdelegalizowanej „S”.

Tam złożono kwiaty i odśpie-
wano Hymn Solidarności.

J. Klus

Nasza rocznica

Kwiaty przed krzyżem misijnym

Kandydaci przybliżyli człon-
kom ZR dotychczasową pracę na 
szczeblu krajowym i samorządu, 
swoje programy wyborcze, a póź-
niej odpowiadali na pytania. Ro-
man Jakim, przewodniczący ZR, 
podsumowując spotkanie za-
apelował, by głosować na kandy-
datów „Solidarności”, ponieważ 
łatwiej będzie reprezentować in-
teresy związku w Sejmie.

Stałym punktem obrad są in-
formacje z prac Komisji Krajowej 
oraz Prezydium ZR, które przeka-
zał przewodniczący ZR. Przybli-
żył posiedzenia KK w Olsztynie 
i Gdańsku, omawiając najważ-
niejsze, przyjęte dokumenty. 
Przybliżył również harmono-
gram prac Prezydium ZR, który 

pomimo okresu wakacyjnego, 
był bardzo napięty, w związku 
z zadaniem stojącym przed ZR 
– peregrynacją obrazu MB Ro-
botników Solidarności w Regioni 
Rzeszowskim i Przemyskim. 

Członkowie ZR zapoznali się 
z terminarzem peregrynacji ob-
razu, by móc przygotować się or-
ganizacyjnie do tego wydarzenia.

Później przedstawili sytuację 
w wybranych organizacjach 
związkowych. W Zelmerze związ-
kowców niepokoi zamiar całko-
witego zaprzestania produkcji 
małego agd z logo ich zakładu, co 
może wiązać się z redukcją za-
trudnienia. W tej sprawie trwają 
rozmowy w właścicielem koncer-
nu BSH. Sytuacja w DPS również 

Wrześniowe posiedzenie ZR

2 września 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Rzeszowskiego 
NSZZ „Solidarność”, którego gośćmi byli Wojciech Buczak, poseł 

na Sejm RP i Bernadeta Frysztak, wicestarosta ropczycko-sędziszowski 
– kandydaci z listy PiS w październikowych wyborach do parlamentu.

jest niepokojąca, ponieważ brak 
podwyżek powoduje odejścia 
z pracy, co może doprowadzić 
do paraliżu tych placówek. Nie-
które samorządy poinformowa-
ły związkowców, że pracownicy 
Oświaty nie dostaną zapowiada-
nych przez rząd podwyżek, po-
nieważ nie mają na to pieniędzy. 
W ZUS pracownicy nie są w sta-
nie w godzinach pracy obsłużyć 
napływających wniosków 500 
plus dla niepełnosprawnych, a na 
wynagrodzenie za pracę w godzi-
nach nadliczbowych środków nie 
ma.

Jedynie instytucje kultury 
mogą liczyć na ruch płacowy, 
dzięki negocjacjom z marszał-

kiem województwa, w których 
udział brała m.in. Bożena Lau-
zer, przewodnicząca „Solidarno-
ści” Muzeum Zamek w Łańcucie. 
Przewodniczący „Solidarności” 
w Podkarpackim Urzędzie Wo-
jewódzkim Łukasz Rzepka po-
informował, że z rozmów na 
szczeblu krajowym wynika, że 
pracownicy mogą liczyć na 500 zł 
podwyżkę.

Skarbnik ZR, Marek Hojło 
przedstawił Członkom ZR wyko-
nanie preliminarza finansowe-
go za pierwsze półrocze 2019 r., 
a Andrzej Filipczyk, przewodni-
czący Regionalnej Komisji Wy-
borczej, zawnioskował o zaktu-
alizowanie jej składu.

red.

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.

Wiesławowi SZCZEPKOWI
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Brata

składają koleżanki i koledzy z „Solidarności”
Domu Pomocy Społecznej w Babicy oraz 

Anna Dziadek, przewodnicząca „Solidarność” w Strzyżowie



IIIINFOSERWIS NR 9/2019

W 35 rocznicę zamordowania 
kapelana „Solidarności” 

zapraszamy na konferencję 
Zło dobrem zwyciężaj 
– tak żyłem bł. Jerzy 

18 października 2019 r. 
godz. 9.30 

Urząd Marszałkowski 
Program:

9:45 - prof. dr hab. Wojciech Polak (UMK) 
• Wątpliwości dotyczące okoliczności śmierci bł. ks. Jerzego 

Popiełuszki. 
10:15 - prof. dr hab. Grzegorz Ostasz (PRz)
• Wokół publikacji „O solidarności z wielkiej i małej litery  

pisanej”.
10:30 - ks. dr hab. Piotr Steczkowski, prof. UR 
• Ks. Jerzy Popiełuszko jako duszpasterz ludzi pracy. 
10: 50 - dr hab. Mariusz Krzysztofiński (IPN O/Rzeszów) 
• Świadectwo abp. Ignacego Tokarczuka o męczeństwie  

bł. księdza Jerzego Popiełuszki.
11:15 - Zbigniew Branach 
• Zlecenie na Popiełuszkę.
11:35 - rozdanie nagród w wojewódzkim konkursie
       plastycznym.

Organizator: Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”.

- Jestem przekonany, że te wy-
bory, które odbędą się 13 paź-
dziernika, są jeszcze ważniejsze 
niż te sprzed czterech lat. Tak 
naprawdę, chyba po raz pierwszy 
w historii wolnej Polski zdarzyło 
się, że Polską rządziła ekipa, któ-
ra po prezentacji programu wy-
borczego, realizowała go prawie 
w całości. I to jest bardzo ważne, 
żeby ten trend i ten sposób rzą-

13 października 2019 r. zadecydujemy 
czy chcemy wolności, czy anarchii

dzenia zyskał w Polsce i wśród 
Polaków aprobatę. Oczywiście 
możemy do tego podejść w ten 
sposób, że skoro ekipa rządzą-
ca ma przewagę to nie musimy 
iść do wyborów. NIE, tak nie jest. 
Ważne jest, aby każdy, kto się 
utożsamia z tymi działaniami, 
które są działaniami komplekso-
wymi, poszedł do wyborów. Rząd 
Zjednoczonej Prawicy nie dba 
tylko o jedną grupę społeczną. 
Tutaj i pracownicy, czyli ludzie, 
którzy pracują ciężko są ważni, 
poprawa ich warunków pracy, 
płacy, warunków życia jest ważna, 
ale ważni są również pracodaw-
cy, dla których w różnej formie 
też proponowane są działania, 
które mają poprawić możliwości 
i efekty prowadzenia działalno-
ści gospodarczej. I wreszcie też 
ekipa Zjednoczonej Prawicy pro-
muje wartości, które tak napraw-
dę dla Polaków zawsze były, są 
i będą ważne, stąd wydaje się, że 
utrzymanie tego sposobu rządze-
nia jest niesłychanie ważne. Jak 

w ewangelii, „kto ma uszy niechaj 
słucha, kto ma oczy niechaj pa-
trzy”, każdy z nas widział, każdy 
z nas słyszał, mógł się przekonać, 
dotknąć, jak wyglądały rządy za 
czasów PO-PSL, a jak wyglądały 
w ostatnich czterech latach. I tak 
naprawdę, każdy z nas musi so-
bie 13 października udzielić od-
powiedzi, jaką Polskę wybieram 
i jaki kierunek rozwoju Polaków 
oraz jaką przyszłość chcę zbudo-
wać dla naszych dzieci? Czy taką, 
jak proponują inni, czyli „róbta 
co chceta” i taką wolność, która 
nie ma nic wspólnego z wolno-
ścią, a raczej z anarchią? Czy rze-
czywiście chce być wolnym, ale 
w oparciu o wartości i poszano-
wanie drugiego człowieka, pro-
ponowane przez Prawicę, czyli 
poszanowanie tych wartości, któ-
re w Polsce od wieków nasi ojco-
wie, dziadkowie i my szanujemy? 

Poparcie dla Wojciecha Bu-
czaka, byłego przewodniczącego 
Zarządu Regionu Rzeszowskie-
go NSZZ „Solidarność”, to żaden 

sentyment, tylko inwestycja. Jak 
popatrzymy na układ sił w sej-
mie, to bardzo ważne jest, aby 
głos pracowniczy również był 
słyszany. Wojtek, kiedyś pracow-
nik WSK PZL-Rzeszów, działacz 
związkowy szczebla regionalne-
go i krajowego, samorządowiec, 
bardzo dobrze rozumie proble-
my pracownicze i potencjał na-
szej doliny lotniczej. Również 
w mijającej kadencji udzielał 
wsparcia zakładom i działaniom, 
które podejmowała Krajowa Sek-
cja Przemysłu Lotniczego NSZZ 
„Solidarność”, aby nasza armia 
i jej siła była budowana w opar-
ciu o polski przemysł i ten prze-
mysł, który produkuje na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej. Za to 
jesteśmy Mu wdzięczni i chcieli-
byśmy, aby to dalej było kontynu-
owane, stąd potrzeba, aby ludzie 
z przemysłu, właśnie tacy jak 
Wojtek, którzy znają przemysł, 
jego strukturę i jego potrzeby, 
byli w parlamencie i mieli wpływ 
na stanowienie prawa.

Roman Jakim, przewodniczą-
cy Zarządu Regionu Rzeszow-
skiego NSZZ „Solidarność”
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Pamięć o ofiarach agresji

Obchody 80 rocznicy agresji 
Rosji sowieckiej na Polskę, które 
odbyły się w Rzeszowie 17 wrze-
śnia, rozpoczęła uroczysta msza 
św. w kościele Św. Krzyża przy ul. 
3-go Maja. 

Po niej uczestnicy przeszli pod 
Krzyż Pamięci Ofiar Komunizmu 
na placu Śreniawitów, gdzie od-

śpiewano hymn państwowy oraz 
odmówiono  modlitwę w inten-
cji zabitych w obronie Ojczyzny 
i zamordowanych przez komuni-
styczny totalitaryzm.

Uroczystość zakończyło złoże-
nie pod Krzyżem wieńców i wią-
zanek kwiatów.

W imieniu Zarządu Regionu kwiaty zożyli 
Bogumiła Stec-Świderska i Andrzej Filipczyk

Zakończyła się związkowa ak-
cja Sierpień Miesiącem Honoro-
wego Krwiodawstwa NSZZ „So-
lidarność” organizowana przy 
współudziale Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Rzeszowie.

Z roku na rok akcja przynosi 
wymierne efekty, co jest możliwe 
dzięki postawie wspierających 
ten szczytny cel. W 2019 roku 
dzięki zaangażowaniu i czynnym 
udziale związkowców oraz 748 
dawców, którzy zadeklarowali 

podzielić się krwią w ramach na-
szej akcji łącznie oddano 336,6 
litrów tego drogocennego leku.

RCKiK w Rzeszowie – 522 oso-
by – 234,900 l

Terenowy Oddział w  Leżajsku  
– 165 osób – 74,250 l

Terenowy Oddział w  Mielcu – 
61 osób – 27,450 l

W imieniu potrzebujących, 
bardzo dziękujemy Krwiodaw-
com. W sierpniu 2020 r. będzie-
my Was ponownie prosić o po-
moc w ratowaniu życia.

W sierpniu byliście bardzo hojni

Ta tradycyjna, w naszym śro-
dowisku, uroczystość organizo-
wana pod Krzyżem Milenijnym 
w Święto Podwyższenia Krzyża 
(w tym roku wyjątkowo w przed-

dzień tego święta) połączona była 
z Ogólnopolską Akcją „Polska pod 
Krzyżem”. Mszę Świętą koncele-
browali: ks. dr Stanisław Mazur – 
proboszcz ropczyckiej Fary oraz 

o. Stanisław Szlosek – Gwardian 
Klasztoru  O. Kapucynów z Sędzi-
szowa Młp. Uroczystość uświetni-
ła obecność 6 pocztów sztanda-
rowych z Ropczyc i Sędziszowa 
oraz umundurowanej młodzieży 
harcerskiej i „Strzeleckiej”. Trze-
ba odnotować, że w tym roku 
pod tym Krzyżem zgromadziło 
się wyjątkowo dużo „modlących 
się”, którzy uznali, że swoją obec-
nością wyrażą poparcie dla idei 
„Polski pod Krzyżem”. Tradycją 
naszego środowiska jest także 
to, że ta wrześniowa uroczystość 
łączona jest z modlitwą za ofia-
ry II wojny światowej, w roczni-
cę ataku Niemiec hitlerowskich 
(1.09) oraz Związku Sowieckiego 
(17.09). Dodatkowa intencja jest 
„za ludzi Solidarności” z Ropczyc 
i Sędziszowa (w rocznicę podpi-
sania porozumień w Gdańsku 
i Jastrzębiu). Jak wiemy, ten 20 
metrowy Krzyż, jest między inny-
mi fizycznym przypomnieniem 
publicznej profanacji z 4 wrze-
śnia 1952 r. 7 krzyży zabranych 
z internatu Szkoły Ogrodniczej, 
który wówczas znajdował się 
w pobliskim pałacu w Witkowi-
cach. Krzyże te wrzucone zostały 
do kloaki, która znajdowała się 
na budowie mostku, naprzeciw-
ko obecnego POM-u (ul. Mickie-
wicza). Dziś wiemy, że czynu tego 

„POLSKA POD KRZYŻEM” 
w Ropczycach–Witkowicach

dopuścili się młodzi ”ZMP”-owcy 
(mieszkający w tym internacie) 
z inspiracji UB. Była więc możli-
wość pomodlenia się za tych, któ-
rzy w tym najtrudniejszym czasie 
stalinowskiego terroru, profanu-
jąc w Ropczycach Krzyże, włą-
czali się w ówczesną walkę z Bo-
giem i Kościołem. Zgromadzeni 
swoją modlitwą starali się objąć 
wszystkich, którzy w naszej Oj-
czyźnie w różnych latach i okre-
sach historii zwalczali Boga i Ko-
ściół oraz dopuszczali się zdrady 
Ojczyzny. Na zakończenie  uro-
czystości była możliwość ucało-
wania relikwii Krzyża Świętego, 
które od 6 wieków przechowywa-
ne są w ropczyckiej Farze. W fun-
damencie ropczyckiego Krzyża 
Milenijnego złożone są prochy 
„Katynia, Smoleńska oraz Turzy”, 
dlatego na zakończenie tej uro-
czystości delegacje złożyły wią-
zanki kwiatów.

Pogoda w tym roku dopisała 
i należy się cieszyć, że przez tą 
uroczystość nasz powiat godnie 
włączył się do ogólnopolskiej ak-
cji, będącej wyrazem sprzeciwu 
wobec ataków w naszej Ojczyźnie 
na wartości, które symbolizuje 
Krzyż.

S. Wójciak

W imieniu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność 
kwiaty złożyli Bogumiła Stec-Świderska, Andrzej Czochara 

i Artur Stefański
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13 października decydujemy
o naszej przyszłości

Postaw na program 
pracowniczo-społeczny

Zjednoczonej Prawicy
• PODWYŻKA PŁACY MINIMALNEJ – do końca 2020 - 3000 zł, do 

końca 2023 - 4000 zł.
• TRZYNASTA EMERYTURA w 2021 r. Dodatkowo czternasta eme-

rytura dla dużej części emerytów. 
• PEŁNE DOPŁATY DO HEKTARA dla rolników.
• OCHRONA ŻYCIA, czyli ochrona przed eutanazją, aborcją na ży-

czenie - całą ideologią, która podważa wartość ludzkiego życia. 
• RÓWNOŚĆ, czyli równość praw, możliwości, szans. 
• FUNDAMENTALNA ROLA RODZINY. Rodzina ma fundamentalne 

znaczenie dla ciągłości pokoleń. Rodzina to kobieta, mężczyzna 
w stałym związku i ich dzieci. Tak ma w Polsce zostać.

• CHRZEŚCIJAŃSTWO TO CZĘŚĆ TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ. 
Poza kościołem jest nihilizm. Ten nihilizm odrzucamy, bo on ni-
czego nie buduje. Kościół jest głosicielem jedynego, powszechnie 
znanego w Polsce systemu wartości. 

• POLSKOŚĆ I EUROPEJSKOŚĆ. Polskość jest jedną z wersji euro-
pejskości, szczególnie związanym z wolnością. Wolność jest dzi-
siaj kwestionowana. My go odrzucamy. Polska pozostanie wyspą 
wolności.

• WŁADZA SĄDÓW I DEMOKRACJA. Władza sądowa ma wykony-
wać ustawy, w tym tę najważniejszą, ale ustalenie zgodności mię-
dzy nimi musi być zgodne z odpowiednią procedurą. 

• FUNDAMENTEM POLITYKI JEST WIARYGODNOŚĆ. Dotrzymy-
wanie słowa jest podstawą realnej demokracji. Tam, gdzie nie ma 
wiarygodności tam akt wyboru po prostu nic nie znaczy, jest fik-
cją. 

• BUDOWA PAŃSTWA DOBROBYTU. Żeby iść drogą wzrostu płac 
i dochodów należy zrobić jeszcze wiele i reformy muszą być kon-
tynuowane.

• PODWYŻKA MINIMALNEJ EMERYTURY DO 1 200 ZŁ. 
• PŁACA MINIMALNA w 2020 r.  – 2 600 zł.
• ZUS OD DOCHODU, liczenie ZUS-u od dochodu, żeby łatwiej było 

tym, którzy mają niższe dochody.
• POLSKIM RODZINOM LEPIEJ SIĘ ŻYJE, dotyczy to każdego regio-

nu kraju i dotyczy wszystkich obywateli. 
• SŁUŻYĆ LUDZIOM, SŁUŻYĆ OBYWATELOM, wychodzenie  na-

przeciw oczekiwaniom ogromnej rzeszy obywateli, którzy się czu-
li się wykluczeni lub zapomniani.

• PROGRAMY SPOŁECZNE, przeciętne polskie rodziny mogą budo-
wać swoją spokojną, bezpieczną przyszłość.

• POLSKA NOWOCZESNA, ALE OPARTA O FUNDAMENT WIARY, 
KULTURY I TRADYCJI, ozwój oparty o wiele innowacyjnych pro-
jektów, ale nie odstąpimy od fundamentów wiary, kultury, tradycji. 

Osiągnięcia NSZZ „Solidarność” 
z Rządem Zjednoczonej Prawicy
w okresie ostatnich czterech lat

1. Wiek emerytalny. Od pierwszego października 2017 roku został 
przywrócony wiek emerytalny dla kobiet 60 lat i mężczyzn 65 lat. 

2. Pierwsza dniówka. Od września 2016 roku zaczął obowiązywać 
zapis, który pozwala na likwidację syndromu pierwszej dniówki 
i bawienia się pracodawcy „w kotka i myszkę” z Inspekcją Pracy.

3. Minimalna stawka godzinowa. Minimalna stawka godzinowa, o co 
zabiegała „S”, została wprowadzona 1 stycznia 2017 roku. Celem tej 
regulacji prawnej było ograniczenie zjawiska nadużywania umów 
cywilnoprawnych oraz ochrona osób najniżej zarabiających. 

4. Płaca minimalna. Płaca minimalna w 2015 r. wynosiła 1750 zł., w  
2019 wynosi 2250 zł. W 2020 r. będzie na poziomie 2600 zł. „So-
lidarność” przedstawiła w Sejmie projekt obywatelski, w którym 
zakładano stopniowe podwyższanie minimalnego wynagrodze-
nia do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej w tempie zgodnym z tempem wzrostu gospodarczego. 

5. Wyłączenie stażowego. Od 1 stycznia 2020 r. dodatek za staż pracy 
zostanie wyłączony z płacy minimalnej. Dodatek stażowy w końcu 
będzie spełniał swoją funkcję.

6. Płaca minimalna pracowników niemedycznych. Zmiana polega 
na zwiększeniu kwoty bazowej z 3900 do wysokości 4200 – od lip-
ca 2019 r. Pozwoli to na dodatkowe podwyżki dla najniżej uposa-
żonych pracowników ochrony zdrowia. Kwota bazowa od 2020 r. 
ma wynosić 4700 zł.

7. Zamówienia publiczne. Zawierają klauzulę społeczną, że 40% 
pracowników firmy musi być zatrudniona na etatach.

8. Odmrożenie płac w budżetówce.

9. Ochrona kobiet w ciąży

10. Wolne niedziele w handlu. Sukces Solidarności! Od 2020 r. wszyst-
kie niedziele, za wyjątkiem 7,  w handlu będą wolne od pracy.

11. Odmrażanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 
Od sierpnia br. podstawą naliczenia zakładowego funduszu świad-
czeń socjalnych jest wynagrodzenie miesięczne w gospodarce 
narodowej w drugim półroczu 2014 r. – tj. 3.389,9 zł. To wzrost 
o 3,4 proc. W porównaniu do podstawy obowiązującej dotychczas 
(z drugiego półrocza 2013 r.).

12. Wielowiązkowość w służbach mundurowych.

13. Ustawa o czynach zabronionych, zgodnie z jej zapisami zwolniony 
będzie mógł wrócić do pracy przed ostatecznym wyrokiem.

STANOWISKO
ws. wyborów parlamentarnych 13.10. 2019 r.
Prezydium Zarządu Regionu Rzeszowskiego  

NSZZ Solidarność, popiera Wojciecha Buczaka,  
byłego Przewodniczącego Zarządu Regionu Rzeszow-
skiego NSZZ Solidarność, jako kandydata  na posła,  
w wyborach do Sejmu RP na kadencję 2019-2023 r. 

Decyzja ta  wynika z dotychczasowej współpracy oraz 
jej efektów.

Rzeszów, 24 września 2019 r. 
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My, młodzi członkowie Nieza-
leżnego Samorządnego Związ-
ku Zawodowego „Solidarność”, 
zebrani w Zakopanem podczas 
drugiego Forum Młodych NSZZ 
„Solidarność” w dniach 04-06 
września 2019 r. przedstawiamy 
niniejszy manifest na rzecz bu-
dowy sprawiedliwego rynku pra-
cy i wzmocnienia głosu młodych 
w debacie publicznej.

Mimo dostrzegalnej poprawy 
na rynku pracy Polska pozostaje 
krajem niskich płac i niskiej ja-
kości pracy. Młodzi ludzie, któ-
rzy chcą wejść godnie w dorosłe 
życie niejednokrotnie rozważają 
konieczność emigracji. Nie go-
dzimy się na to i wzywamy do 
budowy sprawiedliwego rynku 
pracy, który będzie przyjazny 
młodym Polkom i Polakom. 

By stało się to możliwe ko-
nieczne jest:

1) Zwiększenie wysiłków na 
rzecz poprawy jakości zatrud-
nienia w Polsce. 

Nie może być dopuszczal-
ne  nagminne wykorzystywanie 
umów cywilnoprawnych i sa-
mozatrudnienia zamiast umów 
o pracę. Dostrzegamy istnieją-
ce przyzwolenie, by tak właśnie 
było. W szczególności należy 
zwiększać uprawnienia Państwo-
wej Inspekcji Pracy i wyposażyć 
ją w odpowiednie zasoby mate-
rialne i osobowe. Pozytywnie oce-
niamy propozycje mające na celu 
weryfikację fałszywego samoza-
trudnienia.

2) Niezmiennie, palącym pro-
blemem polskiej gospodarki są 
niskie płace. 

Nie godzimy się na to, by być 
„tanią siłą roboczą’, od której za-
leży konkurencyjność naszego 
kraju na globalnym rynku. Wzy-
wamy do budowania innowacyj-
nej gospodarki, w której dochody 
dzielone są sprawiedliwie. Wa-
runkiem, by stało się to możliwe 
jest zbudowanie systemu roko-
wań zbiorowych, których efek-
tem będą układy i porozumienia 
zbiorowe. Należy także jak naj-
szybciej doprowadzić do tego, 
że minimalne wynagrodzenie 
osiągnie poziom 50% przeciętnej 
płacy w gospodarce.

3) Wzywamy do pilnej debaty 
dotyczącej jakości staży i prak-
tyk oferowanych młodym lu-
dziom wchodzącym na rynek 
pracy. 

Liczne dane pokazują, że jest 
to obszar nadużyć. Młodzi lu-
dzie zamiast nabywać przydat-
ne umiejętności mając przy tym 
zapewnione odpowiednie wyna-
grodzenie i dostęp do ochrony 

socjalnej, wykonują często naj-
prostsze czynności, nie otrzy-
mując za to należnej płacy. Pil-
nej nowelizacji wymaga ustawa 
o praktykach absolwenckich.

4) W tym kontekście nie moż-
na zapominać o potrzebie wpro-
wadzania do polskiego systemu 
rozwiązań budujących solidar-
ność międzypokoleniową. 

Współczesny rynek pracy jest 
unikalny ze względu na to, że na 
rynku pracy spotykają się przed-
stawiciele różnych generacji – X, 
Y, Z, Millenialsi i inni. Musimy ze 
sobą współpracować i uczyć się 
od siebie. Dlatego też postuluje-
my dyskusję na temat wprowa-
dzenia mentoringu do polskiego 
porządku prawnego.

5) Martwi nas wysokość na-
szych przyszłych emerytur. 

Jednocześnie widzimy, że nie 
wszystkie dochody z pracy są 
równo objęte składkami na ubez-
pieczenie emerytalne, tworząc 
zachęty do rezygnacji z umów 
o pracę na rzecz innych form za-
trudnienia. Należy zatem w pełni 
oskładkować wszystkie dochody 
uzyskiwane z pracy. Przypomi-
namy o postulacie wyrażonym 
w czasie Forum Młodych w kwiet-
niu 2018 r. Wezwano wtedy do 
likwidacji wyłączenia opłacania 
składek na ubezpieczenie spo-
łeczne w przypadku studentów 
do 26. roku życia wykonujących 
pracę w oparciu o umowę zlece-
nie. Ten postulat nie stracił na 
aktualności.

6) Wchodzimy w czas prze-
mian na rynku pracy. 

Szereg procesów w gospodar-
ce sprawia, że na naszych oczach 
zmienia się znana nam rzeczy-
wistość. Istnieje jeden podsta-
wowy instrument, który może 
pomóc nam dostosować się do 
wymogów nowego świata pra-
cy – edukacja. Wzywamy zatem 
do zwiększania nakładów na 
edukację, rozumianą szeroko, 
a więc obejmującą także uczenie 
się w życiu dorosłym, już w trak-
cie trwania naszej kariery za-
wodowej. Warunkiem powodze-
nia transformacji gospodarczej 
będzie zapewnienie wszystkim 
pracownikom dostępu do kur-
sów i szkoleń. Konieczne są rów-
nież rozwiązania, które umoż-
liwią pracownikom godzenie 
pracy z potrzebą podnoszenia 
umiejętności i zmiany kwalifi-
kacji. Już dziś nawołujemy, by 
programy nauczania przygoto-
wywały młodych ludzi na to, że 
będą musieli kontynuować na-
ukę także po zakończeniu for-
malnej ścieżki edukacji.

7) W programach nauczania 
szkół podstawowych i średnich 
należy zamieścić treści doty-
czące wiedzy o prawach pra-
cowniczych, dialogu społecz-
nym i związkach zawodowych. 

Na uczelniach wyższych ko-
nieczne jest wprowadzenie kur-
sów dotyczących funkcjonowania 
rynku pracy i praw przysługują-
cych pracownikom.

8) Młodzi ludzie borykają się 
z problem dostępu do usług pu-
blicznych, w szczególności mają 
problemy z opieką nad bliskimi. 

Domagamy się inwestycji 
w usługi publiczne, w tym w żłob-
ki i przedszkola. Postulujemy 
również wprowadzanie rozwią-
zań prawnych ułatwiających go-
dzenie ról zawodowych i rodzin-
nych. Przypominamy o naszej 
propozycji, dotyczącej wprowa-
dzenia  dodatkowego zwolnienia 
od pracy na opiekę nad rodzi-
cem, który ukończył 70. rok ży-
cia w wymiarze 16 godzin albo 
dwóch dni.

Realizacja wszystkich tych 
postulatów nie będzie możliwa 
bez udziału w debacie młodych 

MANIFEST MŁODYCH NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
ludzi. 

Zachęcamy władze publiczne 
do prowadzenia dialogu spo-
łecznego, który będzie uwzględ-
niał opinie młodych. Zwracamy 
się również do naszych liderów, 
by włączali młodych członków 
NSZZ „Solidarność” do udziału 
w podejmowaniu decyzji o na-
szym Związku. Chcemy w ten 
sposób zapewnić, że Związek bę-
dzie postrzegany jako prawdziwy 
reprezentant głosu młodych lu-
dzi dążących do poprawy swojej 
sytuacji na rynku pracy. To zaś 
sprawi, że będą przyłączali się 
do NSZZ „Solidarność”. Dla nas 
wszystkich, uczestników Forum 
Młodych działania na rzecz or-
ganizowania młodych ludzi będą 
priorytetem. Będziemy korzy-
stali ze wszystkich dostępnych 
narzędzi do tego, by pokazywać 
prawdziwy obraz NSZZ „Solidar-
ność” – związku zawodowego, 
który profesjonalnie i w spo-
sób nowoczesny walczy o prawa 
wszystkich pracowników.

Zakopane, 6 września 2019 r.
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Wspomnienia Andrzeja Wąsika, 
współzałożyciela „Solidarności” WSK PZL-Rzeszów

Roman Jakim, przewodniczący ZR 
o 39 latach działalności „Solidarności”

- Po 39 la-
tach może-
my na pewno 
powiedzieć , 
że dobrym 
ruchem ludzi 
było zorgani-
zowanie się 
w „Solidar-
ność”. 39 lat 
temu „Soli-

darność” była potrzebna, ponieważ 
dawała szanse na demokratycz-
ny rozwój państwa prawa i miała 
wpływ na to, co się w państwie bę-
dzie działo. Dawała szansę na to, 
że będą poprawiane warunki pracy, 
płacy i bhp oraz na te wszystkie rze-
czy, które wynikają z umów o pracę. 
I dzisiaj, jakbyśmy zrobili taki trzy-
dziestodziewięcioletni krok, musi-
my powiedzieć stanowczo, że „So-
lidarność” jest jak najbardziej, albo 
może jeszcze bardziej potrzebna nie 
tylko pracownikom, ale i Polakom. 

Dzisiaj, gdy widzimy siły zła, 
czy siły złe, które udało się w jakiś 
sposób, na szczęście bez rozlewu 
krwi, odsunąć od władzy w spo-
sób demokratyczny, jak od nowa 
ożywają, nasuwa sie pytanie, jaki 
był cel walki o demokrację, o uczci-
wość, o te wszystkie wartości, które 
niosła za sobą „Solidarność”. Wol-
ność, pluralizm, czy moralność na-
dal pozostają aktualne i dalej o nie 
trzeba walczyć. A o tę drugą część, 
czyli uprawnienia pracownicze: 
układy zbiorowe pracy, warunki 
pracy i płacy, czy bhp pozostają 
niezmienne. Zmienili się praco-
dawcy, zmieniła się struktura wła-
snościowa przedsiębiorców, ale to 

co związek robi dla pracowników, 
to co ma w statucie, to co jest jego 
obowiązkiem i wynika z ustawy 
o związkach zawodowych, co jest 
zawarte w postaci porozumień, 
czy umów zbiorowych, jest prze-
strzegane i bardzo pilnowane. Ale 
trzeba również powiedzieć, bez sa-
tysfakcji, że jest cała duża rzesza 
pracodawców, którzy, niestety ani 
prawa pracy, ani dialogu społecz-
nego, rozumianego w taki sposób, 
jak rozumieliśmy tworząc ustawę 
o radzie dialogu społecznego, tego 
dialogu społecznego nie potrafią 
prowadzić i nie potrafią przestrze-
gać prawa, nie potrafią szanować 
pracowników. Tak postępując nie 
szanują również samych siebie, bo 
jak widzimy dzisiaj rynek pracy, 
jest trochę bardziej po stronie pra-
cowników. Gospodarka się rozwija, 
mamy coraz mniejsze bezrobocie, 
rozwija się przemysł, pracownicy 
są poszukiwani, więc trochę jakby 
oni stawiają warunki, oczekując 
lepszych warunków, lepszej pła-
cy i tego wszystkiego, co wynika 
z umowy o pracę. Dlatego uwa-
żam, że związek w dalszym ciągu 
jest potrzebny, żeby przypilnować 
tych wszystkich rzeczy. No, ale 
sama nazwa związek i to, że ja 
jako przewodniczący Zarządu Re-
gionu mówię te słowa, nie wystar-
czą. My, jako władza regionalna, 
Komisja Krajowa, jako struktura 
reprezentatywna, ogólnokrajo-
wa związku, prowadzimy szeroką 
działalność promocyjną, która ma 
na celu spowodować, że pracow-
nicy zrozumieją, że tak naprawdę 
nie mają innej alternatywy, jak 

- Na czele 
Komitetu Za-
łożycielskiego 
NSZZ „Soli-
darność” WSK 
PZL-Rzeszów 
stanął Andrzej 
Kuźniar, za-
stępcami byli: 
Adam Matusz-

czak, Stefan Hałoń, Jan Ostrowski, 
członkami: Mieczysław Matuszew-
ski, Tadeusz Chyłek, Stanisław 
Łoza. Komitet Założycielski wkrót-
ce rozpisał wybory do Komisji Za-
kładowej NSZZ „Solidarność. Prze-
wodniczącym Komisji Zakładowej 
został Adam Matuszczak, Andrzej 
Kuźniar był członkiem KZ, a póź-
niej KK. Do KZ wpisywali się pra-
cownicy z filii w Przeworsku, Żoły-
ni i Ropczycach. Do WSK należał 

także Zakład Ogrodniczo-Szklar-
niowy (ok. 30-40 osób), pracowni-
cy Zakładowego Klubu Sportowe-
go „Stal” i szkoły na dawnej ulicy 
Technicznej oraz Zakład Rolny 
w Lubzinie. Tylko garstka ludzi nie 
należała do „Solidarności”, u nas 
to chyba były tylko jednostki, na-
wet kierownicy należeli do związ-
ku, może nie wszyscy ale większość. 

Najbardziej aktywnymi wydzia-
łami były 53, 54, Narzędziownia 
i Administracja. Na W-54 najważ-
niejsi byli Bobulski, Kuźniar, Rut 
i Dolecki, a na W-53 ja, Winiarski, 
Hałoń, Matuszewski. Dla mnie mó-
zgiem był Bobulski, nie tylko na za-
kładzie ale i w regionie.

Przed wprowadzeniem stanu wo-
jennego była powołana druga, kon-
spiracyjna Komisja Zakładowa, do 
której należałem. Komisja ta po-

31 sierpnia br. minęło 34 lata od tragicznego wypadku w Zakładach 
Chemicznych Organika Sarzyna w Nowej Sarzynie. 

W 1985 r. nastąpił wybuch instalacji nitrozwiązków, w wyniku któ-
rego śmierć poniosło 4 pracowników.

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” pamiętając 
o ofiarach, wśród których byli mąż i ojciec obecnych członków związ-
ku, składa co roku kwiaty i zapala znicze pod pomnikiem dla ofiar wy-
padku, wzniesionym na terenie zakładu. 

Sarzyńska Solidarność
 pamięta

wstała na wypadek aresztowań. 
Były tam osoby już mniej znane. 
Materiały dotyczące  komisji kon-
spiracyjnej były tylko do wglądu. 
Listę przyniósł mi do zapoznania 
się z nią Stefan Hałoń i a następnie 
ukryta u Bronisława Wątroby na 
remoncie maszyn W-53. On nigdy 
nie był szczególnie zaangażowany, 
był mężem zaufania, ale niczym się 
nie wyróżniał. Zresztą chcąc orga-
nizować drugi skład komisji nie 
mógł się wyróżniać. Był dużo star-
szy ode mnie. Ale później jakiejś 
specjalnej konspiracji w zakładzie 
nie było. 

W 1988 r. „Solidarność” przeszła 
do jawnej działalności. Od nowa 
powołaliśmy Komitet Założycielski, 
ale składu już nie pamiętam. Byli 
tam chyba Adam Śnieżek, Adam 
Matuszczak, Władysław Prygoń, 
Mieczysław Matuszewski, Danuta 
Kaniuch, Marian Zima, Eugeniusz 
Rogala, Henryk Alibożek, Józef 
Krupa, Stanisław Dolecki. Adam 

Śnieżek powiedział, że byłoby naj-
lepiej gdybym to ja został przewod-
niczącym, a wtedy on będzie moim 
zastępcą. Ja już nie chciałem się 
angażować, planowałem wyjazd 
do Stanów, byłem w trudnej sy-
tuacji i chciałem wyjechać. Adam 
został przewodniczącym KZ. By-
łem jeszcze w Komisji Zakładowej, 
a później wyjechałem za granicę. 
W wyborach w 1989 r. forsowali-
śmy Adama Matuszczaka. 

Wszystkie dokumenty – pierwsze 
postulaty i te dotyczące „Solidar-
ności” miałem u siebie, ale kiedy 
mnie internowali, moja siostra 
wszystkie je spaliła. Ze względów 
bezpieczeństwa. Ojciec był w AK 
i już takie doświadczenia były. Nie 
tak wyobrażałem sobie wtedy Pol-
skę, nie o taką walczyliśmy. Myśla-
łem, że będzie uczciwiej. Do wła-
dzy doszli też cwaniacy, rozkradli, 
zniszczyli Polskę. W szeregach „So-
lidarności”, jak się później okazało,  
byli też tajni współpracownicy SB.

tylko organizować się w organiza-
cje związkowe. Po to, żeby razem 
z nami zadbać o swoje warunki 
pracy i płace, ale również zadbać 
o to, żeby Polska była Polską taką 
o jaką walczyła „Solidarność” 
w 1980 roku. Czyli mówimy tutaj 
o tych wartościach, wynikających 
właśnie ze słów: solidarność, Bóg, 
Honor, Ojczyzna oraz poszanowa-
nia prawa, moralności i etyki. Żeby 

to wszystko oparte było na prawie 
naturalnym, żebyśmy tych rozma-
itych rzeczy, które dzisiaj zamiast 
komunizmu pojawiają się, nie mu-
sieliśmy oglądać i z nimi walczyć. 
Jednym słowem ,żebyśmy  nie mu-
sieli swoich sił i obowiązków, wy-
nikających z ustawy o związkach 
zawodowych, marnować na walkę 
z rzeczami, które nie są czymś na-
turalnym. 
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