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GRUDZIEŃ

Zakończenie sporu zbiorowego, 
porozumienie w sprawie regula-
minu pracy i promocja Związku 
to tylko kilka z sukcesów Orga-
nizacji Zakładowej NSZZ „Soli-
darność” Pracowników Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa. 
Rozwój Związku, wynegocjowa-

nie nowego regulaminu wyna-
gradzania to plany na najbliższy 
czas. 

cd. na str. II

Z działalności Komisji 
Zakładowej Solidarności ARiMR

Spotkanie z pracownikami Strzyżowskiego Biura Powiatowego

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Miłości

 i pomyślności
 

w 2020 roku 

życzymy 

Członkom

Solidarności

Nagrody i wyróżnienia 
dla SIP z Solidarności PWR

15 listopada w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Rzeszowie Okrę-
gowy Inspektorat Pracy zorgani-
zował galę wręczenia nagród m. 
in. w kategorii „Najaktywniejszy 
społeczny inspektor pracy”. Oko-
licznościowe grawertony otrzy-
mali społeczni inspektorzy pra-
cy z naszej Firmy, za II miejsce 
Krzysztof Kuśnierz z wydziału 
W 80 a za III miejsce Marian Ożóg 
z W 74. Wyróżnienie otrzymał 

także zakładowy SIP Stanisław 
Grzywacz. Ponadto społeczny 
inspektor pracy Krzysztof Ku-
śnierz został zakwalifikowany do 
etapu krajowego w tej kategorii 
i w dniu 26 listopada na zamku 
Królewskim w Warszawie z rąk 
Ministra Głównego Inspektora 
Pracy Wiesława Łyszczka odebrał 
wyróżnienie specjalne. 

cd. str. III

Zapraszamy 
Przewodniczących organizacji związkowych 

9 stycznia 2020 r. o godz. 15.00
na regionalne spotkanie opłatkowe 

NSZZ „Solidarność”
do Domu Diecezjalnego Tabor 

przy ul. Połonińskiej 25
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dokończenie ze str. I

Trudne rozmowy 
zakończone sukcesem

Organizacja Zakładowa NSZZ 
„Solidarność” Pracowników 
ARiMR może pochwalić się pra-
cowitym 2019 rokiem.

Początek roku to zakończenie 
półtorarocznego sporu zbiorowe-
go. Sukcesem tego porozumienia 
było wprowadzenie jednego re-
gulaminu wynagradzania. Zlikwi-
dowaliśmy w ten sposób dziwny 
podział na lepszą Centralę, gor-
sze oddziały i biura powiatowe. 
Dzięki temu bardzo duża część 
pracowników, w tym pracowni-
ków Podkarpackiego Oddziału 
Regionalnego ARiMR otrzymała 
podwyżki ok. 700 zł brutto. 

Na mocy podpisanego porozu-
mienia został powołany również 
Zespół do prac nad regulaminem 
wynagradzania i sposobem osią-
gnięcia wzrostu wynagrodzeń 
w Agencji, w skład którego wcho-
dzą przedstawiciele pracodawcy 
oraz każdego związku zawodo-
wego działającego w ARiMR. 

W ramach zespołu przez cały 
rok pracujemy nad szeroko po-
jętą polityką wynagradzania, 
odbyliśmy także jedno wspólne 
spotkanie z Ministrem Rolnictwa 
Janem Krzysztofem Ardanow-
skim w sprawie możliwości zwięk-
szenia budżetu na wynagrodzenia. 
W konstruktywnym dialogu rodzi 
się kształt nowego regulaminu 
wynagradzania, który będzie rów-
nież zawierał ścieżkę awansu. 

Po podpisaniu porozumienia 
kończącego spór i zrealizowa-
niu podwyżek, przystąpiliśmy 
do negocjacji regulaminu pracy 
i w lipcu zakończyliśmy rozmo-
wy podpisując porozumienie 
z pracodawcą w tej sprawie. 

Z działalności KZ Solidarności...

Spotkanie z Ministrem Rolnictwa 
w ramach Sekretariatu Rolnictwa NSZZ Solidarność

Obecność w Internecie 

Już od początku roku realizuje-
my strategię promocji naszej or-
ganizacji w Internecie i mediach 
społecznościowych. Od kilku lat 
działa nasza strona internetowa, 
a od roku na Facebooku rozwi-
jamy przy istniejącej już stronie 
Grupę zamknięta dla pracowni-
ków ARiMR. W miesiącu grud-
niu tego roku rozpoczęliśmy 
na tej grupie szeroką dyskusję 
nad problemami pracowniczy-
mi w naszej firmie. W pierwszej 
kolejności każdy mógł zapro-
ponować problem, a pozostali 
uczestnicy grupy mogli wyrazić 
zainteresowanie tym proble-
mem poprzez reakcje na ko-
mentarz. Obecnie każdego dnia 
poruszany jest jeden z tych pro-
blemów. Sukcesywnie też pod-
sumowujemy dyskusję na cztery 
kolejne tematy i zamieszczamy 
artykuł o tym na naszej stronie 
i Facebooku.

Członkowie Grupy za 9 najważ-
niejszych problemów w firmie 
wybrali:
1. Ścieżki awansu.
2. Awanse i podwyżki dla pracow-
ników z ponad 10-letnim stażem.
3. Duże różnice w płacach na tych 
samych stanowiskach.
4. Dodatek motywacyjny związa-
ny z długością pracy w ARiMR.
5. Zamianę nagrody na premię 
kwartalną.
6. Jawna informacja o puli premii 
na województwo i średniej staw-
ce na pracownika.
7. Brak Kasy Zapomogowo-Po-
życzkowej.
8. Powołanie Społecznej Inspek-
cji Pracy.
9. Właściwe fotele do pracy na 
stanowiskach komputerowych.

Rozwój związku to priorytet

Od połowy grudnia tego roku 
rozpoczęliśmy, razem z Joanną 
Turoń, Kierownikiem Regional-
nym ds. Rozwoju Regionu Rze-
szowskiego, spotkania informa-
cyjne w biurach powiatowych 
Podkarpackiego Oddziału Regio-
nalnego. W spotkaniach uczestni-
czy większość pracowników biur. 

Akcja rozmów wsparta jest 
również informacją na FB po-
przez wcześniejsze opublikowa-
nie harmonogramu, utworzenie 
wydarzenia oraz codzienne rela-
cje ze spotkań. 

Ambitny przyszły rok

W przyszłym roku zamierzamy 
rozwijać Stronę i Grupę na Face-
booku oraz zmodernizować stro-
nę internetową. Chcemy również 
wdrożyć sposób pozyskiwania 
nowych członków poprzez media 
społecznościowe.

W nowym roku zamierzamy tak-
że uzgodnić z pracodawcą nowy 
regulamin wynagradzania, wpro-
wadzający nowoczesny, motywu-
jący system płacowy. Priorytetem 
jest ścieżka awansu, która powinna 
na poszczególnych stanowiskach 
uwzględniać przede wszystkim:
- kryteria merytoryczne;
- konieczne umiejętności;
- zakres obowiązków, zróżnico-
wany w zależności od stanowiska;
- ewentualnie ramy czasowe.

Opierając się na liście zadań, 
utworzonej na podstawie szerokiej 
dyskusji będziemy występować do 
pracodawcy o sukcesywne rozwią-
zywanie problemów pracowników.

Priorytetem jest przede wszyst-
kim powołanie Społecznej In-
spekcji Pracy oraz Kasy Zapomo-
gowo-Pożyczkowej. 

Jak każdego roku planujemy 
utworzenie nowych organizacji 
oddziałowych oraz wzrost liczby 
członków.

Robert Gibała
przewodniczący KZ „S”

Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ”S” ze 
strukturą światowych związków zawodowych UNI Global rozpo-
czął międzynarodową kampanię społeczną na stronach Labour-
Start, w ramach której domagamy się przywrócenia naszych kole-
żanek i kolegów z Castoramy do pracy.

Zaangażuj się w tą akcję. Wejdź na stronę: 

www.labourstart.org/go/castorama
i wypełnij list poparcia, wpisując imię i nazwisko; adres e-mail; 

wpisz nazwę związku, czyli NSZZ „Solidarność”; wybierz kraj. Na 
dole przepisz do kratki podany numer i kliknij „send message”.

Przyłączając się do akcji wspieramy kolegów i koleżanki z Casto-
ramy. Bądźmy solidarni!

Ruszyła międzynarodowa 
akcja przeciwko Castoramie 

25 listopada 2019 r. Akcja protestacyjna w Warszawie przeciwko 
bezprawnie zwolnionym 10 członkom Komisji Zakładowej 

NSZZ „Solidarność” za wpisy na portalach społecznościowych, 
informujące o łamaniu przepisów bhp i warunków pracy w sklepach

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.
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- Czerpmy mądrość i siłę 
z Darów Ducha Świętego

- Cieszmy się wolnością i pamiętajmy o tych, dzięki którym ją mamy - 
mówił przewodniczący Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, 
Roman Jakim, podczas uroczystości upamiętniających 38 rocznicę 
wprowadzenia stanu wojennego.

Uroczysta gala wręczenia nagród

Krzysztof Kuśnierz odebrał 
wyróżnienie specjalne z rąk 

Ministra Głównego Inspektora
 Pracy podczas uroczystości na

 Zamku Królewskim w Warszawie

Najważniejszym punktem rze-
szowskich uroczystości upamięt-
niających tę smutną rocznicę była 
uroczysta Msza św. w kościele far-
nym w intencji: Ojczyzny, „Solidar-
ności”, ofiar stanu wojennego oraz 
zmarłych członków Stowarzy-
szenia Osób Represjonowanych 
w Okresie Stanu Wojennego Wo-
jewództwa Podkarpackiego. Mszę 
celebrował ks. bp Jan Wątroba, bi-
skup rzeszowski, w asyście kapła-
nów związanych od lat z „S”.

W kazaniu, ks. bp Jan Wątro-
ba, nawiązując do obchodzonej 
w czerwcu tego roku 40 rocznicy 
Pielgrzymki Ojca Świętego Jana 
Pawła II do Ojczyzny i wygłoszo-
nych podczas tej pielgrzymi słów 
o „bierzmowaniu dziejów”, któ-
rym było męczeństwo św. Stani-
sława Biskupa. „Bierzmowanie” 
to miało nas umocnić w chwilach 
nadejścia dla Polski trudnych 
czasów. – Wiemy, że Bóg jest Pa-
nem dziejów, bo dla Pana Boga nie 
ma rzeczy niemożliwych – mówił 
ks. Biskup. - Po niewielu miesią-
cach po tej pielgrzymce zrodził się 
w Polsce Ruch „S” - zrzeszający 
ludzi ze wszystkich środowisk. Ale 
gdy dzieje się coś dobrego, to zawsze 
wtrąca się w to Szatan. A tym złem, 
które się za sprawą Szatana ujaw-
niło był stan wojenny. I to kuszenie 
Szatana idzie przez wiele pokoleń! 
Następnie, ks. Biskup przypomniał 
słowa Pana Jezusa (z Ewangelii 
św. Jana) „Jak mnie prześladują, to 
i was będą prześladować”, mówił 
jak w umiejętny sposób, korzystając 
z Siedmiu Darów Ducha Świętego 
(Mądrości, Rozumu, Umiejętności, 
Rady, Pobożności, Męstwa, Bojaźni 

Bożej), będziemy mogli się oprzeć 
pokusom pójścia na kompromis ze 
złem i pokonać zło.  Dary, te otrzy-
maliśmy wszyscy, ale one mogą 
być uśpione. Trzeba je sobie przy-
pomnieć i z nimi współpracować. 
Wtedy będziemy wierni ideałom, 
za które wielu ludzi oddało życie. 
Darem Boga jest także pamięć. Nie-
chaj nam to pomoże w zachowaniu 
pamięci o tragicznych wydarze-
niach z 13 grudnia 1981 roku – za-
kończył kazanie bp. Jan Wątroba.

Po mszy uczestniczący w niej 
członkowie i sympatycy „S”, po-
przedzani przez poczty sztan-
darowe, przeszli na dziedziniec 
kościoła pod krzyż misyjny, pod 
którym w okresie stanu wojenne-
go gromadzili się działacze zde-
legalizowanej „S”. Uroczystości 
pod krzyżem zapoczątkowało od-
śpiewanie Hymnu Narodowego 
i odmówienie przez ks. bpa Jana 
Wątrobę modlitwy za poległych 
za Ojczyznę i „S”.

Następnie krótkie przemówie-
nie wygłosił Roman Jakim, prze-
wodniczący Regionu Rzeszow-
skiego „S”. – W różnych miejscach 
w Polsce ludzie „S’ uczestniczą 
dzisiaj w uroczystościach upamięt-
niających 38 rocznicę wprowadze-
nia stanu wojennego. Po tak dłu-
gim okresie czasu ci, co wtedy ten 
stan wojenny wprowadzali, którzy 
wtedy byli oprawcami, mają dziś 
odwagę mienić się obrońcami de-
mokracji, i to przed tymi, co tę de-
mokrację wprowadzali! Zarówno 
w Parlamencie Europejskim, jak 
i w Parlamencie Polskim są ludzie, 
którzy są spadkobiercami tamtych 
haniebnych czasów.          cd. str. VII

Nagrody i wyróżnienia dla SIP...

dokończenie ze str. I
Przyznane wyróżnienia są 

w dużym stopniu stopniu wyra-
zem uznania i podziękowania 
dla osób które społecznie oprócz 
codziennego wykonywania obo-
wiązków służbowych angażują 
się w obszarze swoich wydziałów 
w działania których efektem jest 
poprawa warunków pracy. 

Przy aktualnym zaawansowa-
niu warunków BHP w naszej Fir-
mie nie jest to takie proste ale 
okazuje się, że można. W 2018 
roku społeczny inspektor Krzysz-
tof Kuśnierz w wydziałowej Księ-
dze Zaleceń odnotował 29 uwag 
a społeczny inspektor Marian 
Ożóg w tym samym czasie odno-
tował 11 uwag.

Aktualnie w PWR funkcje wy-
działowych społecznych inspek-
torów pracy pełni 24 osoby. W ob-
szarze przedsiębiorstwa rozkład 
zagrożeń w dużej mierze zależny 
jest od charakteru wykonywanej 
pracy, inne (ograniczone) zagro-
żenia występują w budynkach 
i obszarach administracyjnych 
a inne w wydziałach gdzie domi-
nuje obróbka skrawaniem, pro-
cesy specjalne, prace montażowe 
czy inne. Przeważnie dwa razy 
w roku Zakładowy SIP organizu-
je tzw. Forum SIP na które zapra-
szani są przedstawiciele dyrekcji 
i kierownictwa zakładu, służb 
BHP, przedstawiciele ZZ i PIP. 
Podczas tych spotkań Wydziało-
wi Społeczni Inspektorzy Pracy 
mają możliwość zaprezentowa-

nia wybranych uwag odnotowa-
nych w Księgach Wydziałowych. 
Takie szersze przedstawienie 
konkretnych problemów i uchy-
bień w zakresie BHP pobudza 
do działań i zmusza kierownic-
two do bezwzględnego usuwania 
wskazanych uchybień.

Zatem, bardzo się cieszymy, że 
przedstawiciele naszej zakłado-
wej społecznej inspekcji pracy 
już po raz kolejny za swoją dzia-
łalność na szczeblu wojewódz-
kim i krajowym otrzymują wy-
różnienia.  

S. Grzywacz

27 i 28 listopada 2019 r. w Pstrągowej odbyło się szkolenie „Profe-
sjonalizm organizacji zakładowej”. Zajęcia prowadziła Hanna Dasz-
czyńska-Sakowicz, trener związkowy Komisji Krajowej, a uczestni-
czyło w nich 19 działaczy organizacji związkowych z naszego Regionu.

Harmonogram szkoleń na I półrocze 2020 r. ukaże się na stronie 
internetowej ZR.

Ostatnie szkolenie tego roku

Młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Ropczycach 
na czele z dyrektor Grażyną Baran uświetniła obchody rocznicy
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27 listopada Bogumiła Stec-
-Świderska, za-ca przewodniczą-
cego ZR wzięła udział w projekcji 
filmu autorstwa Macieja Wojcie-
chowskiego „Ocalałam z rzezi”. 
Film opowiada historię Pani Jó-
zefy Bryg – cenionej nauczycielki 
I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Stanisława Konarskiego w Rze-
szowie, której przeżycia są frag-
mentem tragicznej historii Pola-
ków na Wołyniu.

Po projekcji odbyło się spo-
tkanie z Panią Józefą Bryg, które 
okazało się doskonałym uzupeł-
nieniem treści zawartych w do-
kumencie. 

Opowiadała o swoich przeży-
ciach i okoliczności ludobójstwa 
ludności polskiej dokonanej 12 
marca 1944 roku w Palikrowach. 
Przeżyło zaledwie kilka osób, 
wśród nich ona, po tym jak bo-

10 grudnia 2019 r. w Filhar-
monii Podkarpackiej w Rzeszo-
wie odbył się II Kongres Osób 
Represjonowanych, Działaczy 
Solidarności i Kombatantów. 
Organizatorem wydarzenia była 
Wojewoda Podkarpacki przy 
współpracy Instytutu Pamięci 
Narodowej Oddział w Rzeszowie 
i Regionu Rzeszowskiego NSZZ 
„Solidarność”. 

Kongres zorganizowano z oka-
zji 101. rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości.

Podczas wystąpienienia Bogu-
miła Stec–Świderska, zastępca 
przewodniczącego ZR zwróciła 
się do uczstników: - Mimo repre-
sji, internowania tysięcy działaczy 
Solidarności oraz całego szeregu 
bolesnych sankcji dla świata pra-
cy i kultury, nie daliście się uciszyć 
ani zmiażdżyć, odważnie wystą-
piliście przeciwko komunistycznej 
machinie. Dzisiaj odwaga ponow-
nie jest w cenie, choć czas wydaje 
się zupełnie inny. Dlatego trzeba 
powracaj do historii, by ciągle 
uczyć się na nowo, jak żyć, jak sza-
nować i rozwijać zdobytą, z takim 
poświęceniem, wolność.

II Kongres Represjonowanych,
Działaczy Solidarności 

i Kombatantów w Rzeszowie

Mieczysław Liber, prezes Sto-
warzyszenia Osób Represjono-
wanych w Stanie Wojennym 
Województwa Podkarpackiego 
zabrał głos w imieniu tysięcy 
prześladowanych i pokrzywdzo-
nych przez komunistyczny tota-
litaryzm.

Dr. hab. Mariusz Krzysztofiń-
ski z Oddziałowego Biura Badań 
Historycznych IPN w Rzeszowie 
wygłosił wykład wraz z prezen-
tacją najnowszej książki pt. „Ar-
cybiskup Ignacy Tokarczuk (1918 
– 2012), Metropolita przemyski 
obrządku łacińskiego”.

Uczestnicy Kongresu mogli 
również obejrzeć wystawę „Wa-
sza Solidarność – nasza wolność” 
– Reakcje emigracji polskiej 
i świata na wprowadzenie stanu 
wojennego” przygotowaną przez 
IPN Oddział w Lublinie przy 
współpracy z Biblioteką Polską 
w Londynie, Europejskim Cen-
trum Solidarności oraz Instytu-
tem Józefa Piłsudskiego w USA.
Na koniec uroczystości zebrani 
wysłuchali koncertu „Reprezen-
tacyjnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego”.

Ocalałam z rzezi

jówki UPA i 4 Pułku Policji SS, 
złożonego z ukraińskich ochot-
ników do SS Galizien, wymordo-
wały 365 mieszkańców wsi.  Pani 
Józefa jest również jedną z boha-
terek książki „Dziewczyny z Wo-
łynia”.

Józefa Bryg napisała dedykację dla 
uczestników spotkania w książce 

„Dziewczyny z Wołynia”

Mieczysław Liber przemawiał w imieniu tysięcy prześladowanych

Ks. Arcybiskup Mieczysław 
Mokrzycki Metropolita Lwowski 
zwrócił się do Członków NSZZ 
„Solidarność” z prośbą o wspar-
cie dla Ośrodka Duszpasterskie-
go w Brzuchowicach. Na terenie 
ośrodka działa miedzy innymi 
Dom miłosierdzia dla osób cho-
rych i samotnych.

Przez wzgląd na bardzo trudną 
sytuację ekonomiczną na Ukra-

inie, miejscowy Kościół nie jest 
w stanie podołać wszystkim 
wydatkom związanym z funk-
cjonowaniem Ośrodka. 

Prosimy o włączenie się w po-
moc dla Ośrodka. Każda, nawet 
symboliczna wpłata ma wielkie 
znaczenie dla tamtejszego Ko-
ścioła zwłaszcza przed Święta-
mi Bożego Narodzenia – bądź-
my solidarni.

 Wpłat można dokonywać na konto Funduszu Pomoc Kościołowi 
na Wschodzie nr 47 1240 1792 1111 0010 1374 3580 

z dopiskiem „Dom miłosierdzia”

Ukraina prosi o wsparcie

Książka na „gwiazdkę”
Zachęcamy do nabycia publikacji „O solidarności wielką i małą 

literą pisanej”, która jest w posiadaniu Regionu Rzeszowskiego. 
Książka może okazać się trafionym prezentem dla miłośników li-
teratury faktów.

„O solidarności wielką 
i małą literą pisanej” pod 
redakcją naukową Mariusza 
Krzysztofińskiego, Grzegorza 
Ostasza i Justyny Stecko, wy-
dana przez Oficynę Wydaw-
niczą Politechniki Rzeszow-
skiej.

Zamieszczone w książce arty-
kuły w głównej mierze odnoszą 
się do wydarzeń z lat osiem-
dziesiątych minionego stule-
cia. Uwaga autorów skupia się 
na zjawisku polskiej solidar-
ności oraz oporu społecznego 
w schyłkowym, jak się potem 
okazało, okresie systemu socja-
listycznego. Monografia została 
podzielona na dwie części: Rozprawy oraz Wspomnienia.

Część Rozprawy otwiera tekst odwołujący się do początków – „źró-
deł” formalnie związku zawodowego i jednocześnie masowego ruchu 
społecznego, jakim była „Solidarność”. Artykuł drugi odtwarza ge-
nezę struktur związkowych w największych zakładach południowo-
-wschodniej Polski. Kolejna rozprawa została poświęcona solidarno-
ściowemu kapelanowi – ks. Jerzemu Popiełuszce. Koresponduje z nią 
tekst ukazujący rolę duchowieństwa, a przede wszystkim bp. Ignacego 
Tokarczuka, w funkcjonowaniu „Solidarności”. Artykuły piąty i szósty 
zostały oparte na dokumentach peerelowskiej Służby Bezpieczeństwa. 
Oba teksty rekonstruują działania SB wobec liderów „Solidarności” 
w największych zakładach przemysłowych Rzeszowa oraz na Poli-
technice Rzeszowskiej. Rozprawy zamykają interesujący przyczynek 
do nowej historii „Solidarności” oraz rozważania o solidarnościowej 
etyce.

Drugą część monografii stanowią wspomnienia ludzi „Solidarności”. 
Składają się na nie relacje Zofii Romaszewskiej, śp. ks. Eugeniusza 
Dryniaka, a także Renaty Nowak, córki Antoniego Kopaczewskiego, 
rzeszowskiego solidarnościowego lidera.
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Pamięci ofiar komunizmu

15 grudnia 2019 r. 
w kościele parafialnym 
w Tarnogrodzie od-
prawiona została msza 
św. w intencji Józefa 
Krzysztofa Gizy, jednego 
z dziewięciu górników 
zamordowanych w ko-
palni Wujek. W czasie 
mszy św. miało miejsce 
uroczyste wprowadze-
nie relikwii Patrona 
Solidarności – bł. Jerze-
go Popiełuszki. Region 
Rzeszowski NSZZ „Soli-
darność” reprezentował 
Marek Hojło.

Na zdjęciu po prawej: 
Złożenie kwiatów na 
miejscu spoczynku śp. Jó-
zefa K. Gizy.

Rocznica tragedii w kopalni Wujek

13 grudnia, w samo południe, 
w Pedagogicznej Bibliotece Wo-
jewódzkiej w Rzeszowie zorga-
nizowano wspólnie z Regionem 
Rzeszowskim NSZZ „Solidar-
ność” oraz Oddziałem IPN w Rze-
szowie spotkanie poświęcone pa-
mięci ofiar stanu wojennego. 

Świadkowie historii: Wanda 
Tarnawska, Elżbieta Markowicz, 
Marian Irzyk i Michał Stręk dzie-
lili się wspomnieniami z mło-
dzieżą szkół średnich. Opowia-
dali o trudnym czasie represji ze 
strony władzy komunistycznej, 
pustych półkach w sklepach, ale 

przede wszystkim o czasie zwią-
zanym z wielką niepewnością 
i lękiem o przyszłość. 

Młodzi ludzie, którzy stan wo-
jenny znaja jedynie z opowieści 
rodziców czy dziadków,  mogli 
zobaczyć również: radio złużące 
za stację nadawczą, sito produ-
kujące bibułę, podziemną prasę, 
czy znaczki pocztowe. 

Wspomnień świadków historii 
stanu wojennego można odsłu-
chać w audycjach radiowych 
dostępnych na stronie interne-
towej ZR.

Czternastego grudnia 2019 r. 
- w dzień po 38 rocznicy wpro-
wadzenia w Polsce stanu wojen-
nego – Urząd ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych zor-
ganizował w Warszawie I Zjazd 
Działaczy Opozycji Antykomu-
nistycznej i Osób Represjono-
wanych z Powodów Politycz-
nych. Wśród zaproszonych na 
to wydarzenie osób byli także 
przedstawiciele tego środowiska 
z Podkarpacia: członowie Rady 
Konsultacyjnej przy Wojewodzie 
Podkarpackim:, Adam Śnieżek, 
Mieczysław Liber, Janusz Trybus, 
Henryk Kozik oraz goście zapro-
szeni przez Radę i Stowarzysz-
nie Osób Represjonowanych 

Ewa Konkel, Elżbieta Markowicz, 
Wanda Minicka-Wojturska, Sta-
nisław Olech, Marian Irzyk i An-
drzej Filipczyk.

W godzinach rannych uczest-
nicy Zjazdu spotkali się przy 
grobie bł. Ks Jerzego Popiełuszki 
na Żoliborzu. W spotkaniu mo-
dlitewnym wzięli także udział 
przedstawiciele Prezydenta, 
Premiera, Wojska. Po modlitwie 
złożono wieńce przy grobie od-
dając hołd bohaterskiemu Ka-
płanowi.

Zjazd rozpoczął się uroczystą 
Mszą  św w Archikatedrze św. 
Jana Chrzciciela, po której uho-
norowano działaczy opozycji an-
tykomunistycznej przy Grobie 

I Zjazd Działaczy Opozycji 
Antykomunistycznej i Osób

 Represjonowanych 
z Powodów Politycznych

Nieznanego Żołnierza na Placu 
Marszałka Piłsudskiego w asy-
ście kompanii reprezentacyjnej 
Wojska Polskiego. W skierowa-
nych do całego środowiska opo-
zycji antykomunistycznej w Pol-
sce listach okolicznościowych od 
Prezydenta (odczytał Wojciech 
Kolarski minister w kancelarii 
Prezydenta) i Premiera (odczytał 
Szef Urzędu ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych min 
Jan Józef Kasprzyk) zgroma-
dzeni usłyszeli słowa pamięci 
i wdzięczności Polski za ich po-
stawę przeciw komunistyczne-
mu reżimowi.

Po złożeniu wieńców przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza 

uczestnicy zostali przewiezieni 
autokarami do Centrum Kon-
ferencyjnego Wojska Polskiego 
gdzie zostały wręczone oddzna-
czenia. Zasłużonym osobom mi-
nister Piotr Gliński wręczył od-
dznaczenie „Zasłużony kulturze 
Gloria Artis”, zaś przedstawiciele 
Prezydenta i Premiera wręczali 
oddznaczenia „Pro Patria”  oraz 
„Pro Bono Poloniae”. 

Spotkanie zakończył tradycyj-
ny opłatek uświetniony wystę-
pem Dominiki Świątek-Czajkow-
skiej i Leszka Czajkowskiego oraz 
wspaniałym koncertem  polskich 
kolęd w wykonaniu Reprezenta-
cyjnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego.

AF

Opłatek w Centrum Konferencyjnym WP

Spotkanie przy grobie bł. Ks Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu

Spotkanie otworzyła Beata Michałuszko, dyrektor PBW
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Ostrzeżenie przed możliwością powrotu do 
władzy dygnitarzy komunistycznych (rys. za-
mieszczony w biuletynie „Solidarność Pola-
mu” z czerwca 1989 roku)

Jak upadnie ten rząd, 
powrócą komuniści

W zaistniałej sytuacji, wśród 
związkowców NSZZ „Solidar-
ność” zaczęły pojawiać się oba-
wy, że jeśli ten rząd upadnie, to 
nawet wprowadzone przez nie-
go niewielkie pozytywne zmiany 
mogą zostać cofnięte.

By zatem nie utrudniać pracy 
„naszemu” rządowi, członkowie 
rzeszowskiej Regionalnej Komi-
sji Wykonawczej NSZZ „S” niemal 
codziennie pomagali w rozwią-
zywaniu konfliktów w zakładach 
pracy, przy czym często zmusze-
ni byli uczestniczyć w wygasza-
niu licznych protestów. Bowiem 
w drugiej połowie 1989 roku, 
pomimo kierowanych przez 
krajowe i regionalne struktury 
„S” apeli o zachowanie spokoju 
i powstrzymanie się od strajków, 
w całym regionie do różnego ro-
dzaju protestów dochodziło, i to 
nie tylko w zakładach pracy na 
tle problemów pracowniczych. 
Napięta sytuacja utrzymywała się 
przez cały czas w unieruchomio-
nym od kwietnia rzeszowskim 
„Polamie”, gdzie co jakiś czas do-
chodziło do mniejszych lub więk-
szych protestów (głównie z po-
wodu niepłacenia pracownikom 
terminowo poborów i podejmo-
wanych kilkakrotnie prób zwol-
nienia załogi bez zapewnienia 
zwalnianym odpraw i zaległych 
świadczeń). W dniach od 12 do 19 
września trwał strajk okupacyjny 
pracowników Mieleckiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, dotyczący 
głównie spraw płacowych. Więk-
szość tych protestów udawało się 
rozwiązać, lub choćby tylko za-

Zawiedzione nadzieje z roku 1989 (IV)
Pomimo, że rząd Mazowieckiego-Balcerowicza nie dążył do całkowitego zerwania z komunistyczną 

przeszłością, lecz przeciwnie hamował proces demokratyzacji kraju, wdrażając przy tym bolesne dla 
pracowników reformy gospodarcze, co najmniej do końca 1989 roku cieszył się on wśród związkowców 
„Solidarności” ogromnym zaufaniem. Jednakże, w tym samym czasie funkcjonariusze PZPR (wciąż jesz-
cze nie rozwiązanej), wykorzystując pogarszającą się systematycznie sytuację materialną pracowników 
i ich rodzin, zaczęli w sprytny sposób lansować hasło: Komuno wróć! 

Jadwidze WÓJTOWICZ
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wiercanach

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy
 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” 

Oświaty i Wychowania w Rzeszowie

łagodzić, dopiero po interwencji 
członków i ekspertów RKW.

Członkowie RKW zmuszeni byli 
także współuczestniczyć w wyga-
szaniu protestów, których organi-
zatorami nie byli związkowcy „S”, 
jak choćby wrześniowego straj-
ku więźniów z zakładu karnego 
w Załężu (będącego w stanie wo-
jennym ośrodkiem internowania 
działaczy „S”). Podejmowali także 
interwencje w sytuacji, gdy ak-
cje protestacyjne organizowali 
członkowie postkomunistyczne-
go OPZZ. Działacze tego związ-
ku (utworzonego przez komuni-
stów po zdelegalizowaniu „S”) do 
czerwca 1989 roku nie prowadzi-
li praktycznie żadnych działań 
zmierzających do podwyższenia 
pracownikom płac i zapewnie-
nia im lepszych warunków pracy, 
jednakże wkrótce po legalizacji 

„S” stali się nagle nie-
zwykle aktywni i ra-
dykalni w działaniach. 
Przykładem tego była 
m.in. zorganizowana 
przez działaczy OPZZ na 
tle płacowym akcja pro-
testacyjna w Miejskim 
Przedsiębiorstwie Go-
spodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w No-
wej Sarzynie – polega-
jąca na odcięciu w dniu 
6 października wody 
dla miasta. Odcięcie 
wody wywołało wielkie 
wzburzenie mieszkań-
ców miasta i mogło na-
wet doprowadzić do lo-
kalnych zamieszek. Po 
interwencji członków 
rzeszowskiej RKW do-
pływ wody dla miasta 

przywrócono, ale strajku nie za-
kończono.

Aktywny udział działaczy „S” 
w zapobieganiu wszelkiego ro-
dzaju protestom, nawet jak naj-
bardziej uzasadnionym gwał-
townie pogarszającą się sytuacją 
materialną pracowników i co 
najmniej nieudolnym postępo-
waniem władz państwowych, 
wynikał z jednej strony z wciąż 
żywionej nadziei, że wdraża-
ne przez rząd Mazowieckiego 
bolesne reformy gospodarcze 

doprowadzą w przyszłości do 
radykalnej poprawy warunków 
życia Polaków, z drugiej zaś stro-
ny z dość powszechnej obawy, że 
jeśli ten rząd upadnie to do wła-
dzy powrócą komuniści i już na 
zawsze wróci wszystko to, co było. 

Z tej przyczyny, pracownicy 
w przeważającej większości go-
dzili się na systematyczne po-
garszanie sytuacji materialnej 
swojej i swoich rodzin, a nawet 
gotowi byli do jeszcze większych 
wyrzeczeń, byleby tylko nie do-
puścić do upadku „naszego so-
lidarnościowego” rządu. Dziś 
może wydawać się to niewiary-
godne, ale wiara w dobrą wolę 
tego rządu była tak powszechna, 
że wielu pracowników, ale także 
emerytów i rencistów, z własnej 
inicjatywy przekazywało swoje 
skromne oszczędności, z trudem 
zgromadzone w latach ubiegłych, 
na utworzony jesienią 1989 roku 
Fundusz Wspierania Inicjatyw 
Społecznych i Gospodarczych 
Prezesa Rady Ministrów T. Ma-
zowieckiego. Na fundusz ten 
przekazywały natomiast syste-
matycznie pieniądze (pochodzą-
ce ze składek członkowskich) 
regionalne i zakładowe struktu-
ry „S”. Ponadto, wiele zakłado-
wych struktur „S” organizowało 
coś w rodzaju znanych z okresu 
PRL czynów społecznych, pole-
gających na darmowym wyko-
nywaniu pracy po godzinach, lub 
w wolne soboty, by wypracowane 
w ten sposób środki przekazać 
na Fundusz Mazowieckiego. Do-
browolnymi wpłatami wspierano 
także Fundusz SOS – Pomocy dla 
Najbardziej Potrzebujących Mi-
nistra Pracy Jacka Kuronia.

Jerzy Klus

20 lat samorządu
26 listopada mszą świętą 

w Bazylice Ojców Bernardynów 
w Rzeszowie rozpoczęły się ob-
chody jubileuszu 20-lecia woje-
wództwa podkarpackiego. Wzięli 
w niej udział również przedsta-
wiciele Regionu Rzeszowskiego 
NSZZ „Solidarność” Bogumiła 
Stec-Świderska, zastępca prze-
wodniczącego ZR oraz poczet 
sztandarowy ZR.

W ramach obchodów odbyła 
się sesja nadzwyczajna Sejmiku, 
odsłonięcie i poświęcenie Herbu 
Województwa, a także zaprzysię-
żenie Młodzieżowego Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego.

Na gali w Filharmonii Podkar-
packiej wręczono odznaczenia 
państwowe, a uczestnicy wysłu-
chali koncertu „Carmina Bura-
na” w wykonaniu podkarpackich 
chórów oraz solistów.

Przedstawiciele Zarządu Regionu 
Rzeszowskiego NSZZ „Solidar-
ność” uczestniczyli we mszy św. 

wraz z pocztem sztandarowym

Zbigniewowi ZBIEGA
Członkowi Zarządu Komisji Międzyzakładowej

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy
 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” 
Zakładów Chemicznych Organika-Sarzyna
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Lekko śmiesznie, bardziej strasznie

Totalna wolność mediów
Coraz trudniej jest mi pisać lekko śmieszne, a znacznie bardziej straszne 

felietony, bo wypadałoby wyśmiewać postępki rządzących, a nie opozycjo-
nistów. Ale nie sposób tego dokonać. Bo jeśli chodzi o rządzących, to choć 
od czasu do czasu zdarzają się im różne, mniejsze lub większe, gafy czy 
nawet ewidentne wpadki, zawsze jednak starają się je naprawiać, choć nie 
zawsze dostatecznie szybko i umiejętnie, a co więcej przyznają się do błędów 
i za nie przepraszają. Zupełnie odwrotnie wygląda to w przypadku totali-
tarnych opozycjonistów, którzy się na dodatek wciąż w swojej totalitarności 
utwardzają. Bo nie dość, że niemal każdego dnia czymś głupim lub podłym, 
nas zaskakują, to nigdy się z tego nie wycofują, nie myślą przeprosić, a prze-
ciwnie, twierdzą, że właśnie tak postąpić należało.

Trudno się zresztą takiej postawie dziwić, gdyż utwierdzają ich niej sprzy-
jający im totalitarni propagandziści, określający siebie samych (dla zmylenia 
odbiorców) niezależnymi dziennikarzami – obrońcami wszelkich wolności: 
demokracji, prawa, konstytucji, prześladowanych sędziów etc. Ich recepta na 
osiągnięcie pożądanego rezultatu jest prosta: co niewygodne pominąć, co nie-
istotne do niebotycznych rozmiarów wyolbrzymić, a wszystko to odpowied-
nio skomentować, podpierając się etatowymi „autorytetami moralnymi”.

Niestety, wielu ludzi święcie wierzy we wszystko to, co zobaczy w telewi-
zji szczycącej się „całą prawdą, przez całą dobę”, lub co przeczyta w utrzy-
manej w podobnym duchu prasie, nie próbując dokonać pobieżnej analizy 
serwowanych tam informacji. Co więcej przyjmuje za własne wtłaczane im 
w  głowy negatywne schematy dotyczące zachowań szczególnie znienawi-
dzonych przez totalitarystów osób, czego ewidentnym przykładem może być 
zasłużony dla sprawy wolności Polski dawny opozycjonista, Antoni Macie-
rewicz, przedstawiany przez nich jako wcielenie wszelkiego możliwego zła.

Trudno nie dostrzec tu analogii z mediami z czasów komunistycznych, szczy-
cącymi się także tym, że zawsze podawały prawdziwe informacje, choć zupeł-
nie inaczej było w  rzeczywistości. Warto przypomnieć, że najbardziej chyba 
zakłamana gazeta wszechczasów nazywała się jak na ironię „PRAWDA”.

W efekcie tych działań, w wielu głowach musiał zapanować niewyobra-
żalny zamęt. Żeby go zobrazować przytoczę zasłyszaną w  latach 70-tych 
rozmowę. W przedsiębiorstwie, w którym wówczas pracowałem, zatrudnio-
no na stanowisku kierowniczym pewnego człowieka. Ludzie, którzy go zna-
li, ostrzegli nas żebyśmy na niego bardzo uważali, bo był kiedyś UB-kiem. 
Wkrótce potem usłyszałem rozmowę dwóch pracownic biurowych. Młodsza 
z nich zapytała nieco starszą od siebie: – Kto to byli UB-cy? Starsza odpo-
wiedziała jej: – To byli bardzo, bardzo niedobrzy ludzie, którzy znęcali się 
nad Polakami i mordowali ich. Młodsza pytała dalej: – A kiedy to było? 
A na to starsza: – Już bardzo dawno temu, przed wojną, za sanacji!

Śmiać się, czy raczej gorzko zapłakać nad zamętem, jaki wskutek komu-
nistycznej propagandy panował w głowach niektórych Polaków w czasach 
PRL. Tylko, czy czasem podobny zamęt nie panuje w wielu polskich głowach 
również w obecnych czasach?

Jerzy Klus

To kampania społeczna mająca 
na celu szerzenie świadomości 
i zmianę nawyków zakupowych 
Polaków, tak aby częściej sięgali 
po produkty produkowane i wy-
twarzane w kraju. Tajemnicza 
liczba 590 to tak naprawdę znak 
w kodzie kreskowym oznaczają-
cy, że produkt jest częściowo lub 
w całości pochodzenia polskiego.

Gospodarka ci podziękuje, bo 
79 groszy z każdej złotówki wy-
danej na produkty, które powsta-
ły w naszym kraju, zostaje na 

Wybieram 590 
- kupuj polskie produkty

polskim rynku. W przypadku za-
kupu produktów importowanych 
to tylko 25 groszy. Gdybyśmy czę-
ściej kupowali polskie produkty, 
to w Polsce zostawałyby miliardy 
złotych rocznie.

Bogumiła Stec-Świderska i Ma-
rek Hojło reprezentowali rzeszow-
ską “Solidarność” 6 i 7 grudnia na 
Targach Produktów i Żywności 
Wysokiej Jakości Ekogala 2019. 

To jedno z największych w Eu-
ropie Wschodniej spotkań produ-
centów i klientów, którzy zwracają 
uwagę na jakość i smak wyrobów.

Przetwórcy z Podkarpacia poka-
zali na targach sporo żywności wy-

twarzanej bez użycia środków che-
micznych. I choć wędliny, chleby 
czy makarony tak wytwarzane są 
czasem dwa lub trzy razy droższe 
od masowych towarów – to i tak zy-
skują coraz więcej klientów.

Podkarpackie ma duży eko-
logiczny potencjał, dlatego rze-
szowska Ekogala jest dla wielu 
producentów szansą na pokaza-
nie się z najlepszej strony.

Na targach Ekogala 2019

28 listopada 2019 r. pracowni-
cy, współpracownicy i słuchacze 
dziękowali za 25 lat istnienia ka-
tolickiej rozgłośni z Rzeszowa. 
Na uroczyste obchody zaproszo-
ny został również Roman Jakim, 
przewodniczący Zarządu Regio-
nu Rzeszowskiego NSZZ “Soli-
darność”.

 Najpierw uczestnicy uroczy-
stości modlili się w kościele św. 
Rocha w Rzeszowie, a później 
spotkali się w Instytucie Teolo-
giczno-Pastoralnym im św. Józe-
fa Sebastiana Pelczara.

W ramach podziękowań ks. 
Marek Wójcik, dyrektor rozgło-
śni wręczył współpracownikom 
42 srebrne mikrofony Radia Via.
Wśród wyróżnionych był Region 
Rzeszowski NSZZ „Solidarność” 
za stałą współpracę z rozgłośnią 
od początków jej istnienia. 

Na antenie Radia Via 
w czwartki o godz. 12.40 i piątki 
o godz. 21.30 nadawane są audy-
cje związkowe przygotowywane 
przez NSZZ “Solidarność” – Zor-
ganizowani mają lepiej.

Ćwierć wieku Radia Via

dokończenie ze str. III

Dlatego chciałbym bardzo gorąco 
podziękować tym wszystkim, któ-
rzy dziś tę smutna rocznicę obcho-
dzą i tym, którzy ją upamiętniają. 
Wszystkim tym, którzy w jakikol-
wiek sposób przyczyniają się do 
tego, żeby pamięć o tamtych wy-
darzeniach trwała, żebyśmy o niej 
nigdy nie zapomnieli! Bo jeśli my 
zapomnimy, to kto o nich będzie 
pamiętał? Życzę Wam wszystkim, 
ale także „S” i całej Polsce, żeby 
czasy, które teraz mamy, trwały jak 
najdłużej. Byśmy się mogli cieszyć 
wolnością, przestrzeganiem prawa, 
wolnością zgromadzeń. By nikt, ni-
gdy tej wolności, którą żeśmy zdo-

byli nam nie zlikwidował. Cieszmy 
się tą wolnością i pamiętajmy o lu-
dziach, dzięki którym żyjemy w nie-
podległej Polsce!

Obchody zakończyło złożenie 
pod krzyżem kwiatów i zapale 
zniczy.

Jerzy Klus

Dziękujemy OZ „S”, które wy-
stawiły poczty sztandarowe: WSK 
Rzeszów, OiW, PGE, Organika 
Sarzyna, Zelmer, Urząd Marszał-
kowski oraz Rolnicy Indywidu-
alni. Szczególne podziękowania 
dla strażaków z OZ PSP Ropczyce, 
którzy stanęli w poczcie sztanda-
rowym Regionu Rzeszowskiego. 

- Czerpmy mądrość i siłę... 
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Prawnik
informuje

Stosunkowo wiele pytań 
wśród członków naszego 
Związku wywołuje kwestia 
pracy w szczególnych warun-
kach i nienabycia prawa do 
emerytury z tego tytułu. Po-
niżej postaram się wyjaśnić 
i uporządkować tę tematykę.

Rekompensata
Zgodnie z przepisem art. 2 

pkt 5 ustawy z dnia 19 grudnia 
2008 r. o emeryturach pomo-
stowych (uep) rekompensata 
to „odszkodowanie za utratę 
możliwości nabycia prawa do 
wcześniejszej emerytury z ty-
tułu pracy w szczególnych wa-
runkach lub o szczególnym 
charakterze dla osób, które nie 
nabędą prawa do emerytury 
pomostowej”. 

Zgodnie z przepisem art. 21 
ust. 1 uep „Rekompensata przy-
sługuje ubezpieczonemu, jeżeli 
ma okres pracy w szczególnych 
warunkach lub w szczególnym 
charakterze w rozumieniu 
przepisów ustawy o emerytu-
rach i rentach z FUS, wynoszący 
co najmniej 15 lat”. Innymi sło-
wy, jeżeli ktoś przepracował co 

najmniej 15 lat w szczególnych 
warunkach lub w szczególnym 
charakterze (wykaz takich prac 
zawarty jest w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 7 lutego 
1983 r. w sprawie wieku emerytal-
nego pracowników zatrudnionych 
w szczególnych warunkach lub 
w szczególnym charakterze) i nie 
nabył prawa do emerytury w ob-
niżonym wieku z tytułu pracy 
w szczególnych warunkach, ani 
do emerytury pomostowej, może 
skorzystać z instytucji rekom-
pensaty. 

Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 
2 uep „Rekompensata nie przy-
sługuje osobie, która nabyła pra-
wo do emerytury na podstawie 
przepisów ustawy o emeryturach 
i rentach z FUS”. Powstaje pyta-
nie, co w sytuacji, kiedy ktoś mógł 
skorzystać z emerytury w obni-
żonym wieku z tytułu pracy w wa-
runkach szczególnych, a tego nie 
zrobił. Wydaje się, że aktualna 
linia orzecznicza skłania się 
w kierunku takim, że rekompen-
sata jest świadczeniem dla osób, 
które nie miały możliwości na-
być prawa do takiej emerytury, 
a nie takich, które mając możli-

wość wnioskowania o wcześniej-
szą emeryturę nie uczyniły tego. 
Sądy w uzasadnieniach wielu 
orzeczeń wskazują na definicję 
rekompensaty przytoczoną na 
początku niniejszego artykułu: 
„rekompensata – odszkodowa-
nie za utratę możliwości nabycia 
prawa do wcześniejszej emery-
tury.” Chodzić więc będzie o oso-
by, które przepracowały 15 lat 
w szczególnych warunkach, lecz 
przed 1 stycznia 1999 r. nie miały 
np. wystarczającego stażu ubez-
pieczeniowego (20 lat kobiety, 25 
lat mężczyźni) i dlatego nie mia-
ły możliwości nabyć prawa do 
wcześniejszej emerytury.

Forma rekompensaty
Zgodnie z przepisem art. 23 

ust. 1 „Ustalenie rekompensaty 
następuje na wniosek ubezpie-
czonego o emeryturę”. Składając 
więc wniosek o emeryturę z po-
wszechnego wieku (60 lat ko-
biety i 65 lat mężczyźni), na for-
mularzu wniosku emerytalnego 
zaznaczamy pozycję dotyczącą 
rekompensaty i załączamy świa-
dectwa pracy wskazujące na 15 
lat pracy w szczególnych warun-

Rekompensata za pracę w szczególnych warunkach
 lub o szczególnym charakterze

kach. Zgodnie z przepisem art. 
23 ust. 2 uep „Rekompensata 
przyznawana jest w formie do-
datku do kapitału początkowe-
go (…)”.

Spory dotyczące warunków 
szczególnych

W przypadku  nieuznania 
przez ZUS okresu pracy w wa-
runkach szczególnych, np. ze 
względu na nieprawidłowo 
wypełnione świadectwo pra-
cy i wydania w związku z tym 
decyzji odmownej w zakresie 
przyznania prawa do rekom-
pensaty, istnieje możliwość 
odwołania. W tym celu, w cią-
gu miesiąca od doręczenia 
decyzji odmawiajcej prawa 
do rekompensaty, należy zło-
żyć odwołanie do właściwego 
sądu okręgowego za pośred-
nictwem ZUS. W odwołaniu 
należy wskazać dowody na 
podstawie, których możemy 
udowodnić wykonywanie pra-
cy w szczególnych warunkach, 
np. zeznania świadków, którzy 
w tym czasie z nami pracowali. 

 
Rafał Rzepecki

12 grudnia w  Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Pod-
karpackiego odbyło się spotka-
nie poświęcone wojewódzkim 
instytucjom kultury. Przedmio-
tem narady było omówienie 
spraw bieżących i strategicznych 
dla kultury w naszym regionie 
w kontekście roku 2019 i planów 
na rok 2020. Na spotkanie zapro-
szeni zostali dyrektorzy, księgowi 
oraz przedstawiciele związków 
zawodowych działających w in-
stytucjach kultury województwa 
podkarpackiego.  

Spotkanie otworzył Robert 
Godek Dyrektor Departamentu 
Kultury i Ochrony Dziedzictwa 
Narodowego Urzędu Marszał-
kowskiego, po czym wszystkich 
zaproszonych gości serdecznie 
przywitał Władysław Ortyl Mar-
szałek Województwa. Zagadnie-
nia poruszone w czasie spotkania 
dotyczyły współpracy samorządu 
województwa podkarpackiego 
z instytucjami kultury, wykona-
nia budżetu województwa w 2019 
roku i projektu na 2020, współ-
pracy służb konserwatorskich 

Strategia dla kultury

Główne kierunki działania w zakresie dziedzictwa kulturowego

z wojewódzkimi instytucjami 
kultury, wniosków i zaleceń wy-
nikających z działalności kon-
trolnej w jednostkach kultury 
województwa, współpracy jedno-
stek kultury województwa pod-
karpackiego z Departamentem 
Promocji Turystyki i Współpra-
cy Gospodarczej. Przedstawiono 
projekt nowej strategii rozwoju 
Województwa Podkarpackiego 
w kontekście kultury i ochrony 
dziedzictwa kulturowego a także 
przekazano informacje na temat 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pod-
karpackiego na lata 2021-2027 
w kontekście przygotowanych 
projektów oraz główne kierunki 
działania w zakresie dziedzic-
twa kulturowego, ze szczegól-
nym uwzględnieniem projek-
tu Portal Muzeum Dziedzictwa 

Kresów Dawnej Rzeczpospolitej. 
Spotkanie zakończono przed-
stawieniem projektu budżetu 
Województwa Podkarpackiego 
na 2020 rok zakresie instytucji 
kultury, w którym zaplanowano 
podwyżki dla pracowników in-
stytucji kultury w roku 2020 na 
łączną  kwotę 4,5 ml. 

Zaproszenie do udziału w spo-
tkaniu przedstawicieli związków 
zawodowych było niezwykle istot-
ne z punku widzenia dobrych 
praktyk na przyszłość, podczas 
spotkania wielokrotnie podkreśla-
no znaczenie kapitału ludzkiego 
w tworzeniu dziedzictwa kulturo-
wego województwa podkarpackie-
go naszej małej ojczyzny.

Bożena Lauzer
Przewodnicząca KZ NSZZ Solidarność

Przy Muzeum-Zamku w Łańcucie
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Do pasterskiego szałasu Pastusz-
kowie zaprosili skłóconych z nimi 
Sąsiadów z Dolin, mając nadzie-
ję, że przy świątecznym stole uda 
się wspólnie wyjaśnić dzielące ich 
różnice poglądów, co ułatwiłoby 
pojednanie.

Stary Pasterz
(witając gości)

Witajcie sąsiedzi mili,
Coście z Dolin tu przybyli,
Byśmy wspólnie świętowali
I szczerze się radowali,
Że Bóg nam się dziś narodził
I z niewoli wyswobodził.
Na początku, szczera rada:
Pojednać nam się wypada,
Zanim do stołu siądziemy
I kolędować będziemy.
Zacznijmy żyć odtąd w zgodzie,
Bo ta być winna w narodzie.
Czas zapomnieć, to co było,
Dzieliło nas, poróżniło,
Wszystko sobie wyjaśnijmy
I o waśniach zapomnijmy!
Można różnić się w poglądach,
Wszelkich sprawach i osądach,
Nieustannie spory toczyć,
Ale czy warto się droczyć?
Można ostro dyskutować,
Ale przy tym się szanować!
Więc podajmy sobie ręce
I nie kłóćmy nigdy więcej!

Najznamienitszy Sąsiad z Dolin

I ja również pragną zgody,
Lecz niestety mam powody,
By słowom waszym nie wierzyć,
Że pragniecie zgodę szerzyć.
Toteż nim się pojednamy
Przeprosin od was żądamy:
Za kłamstwa podle szerzone
Skierowane w naszą stronę,
Za łamanie konstytucji,
Za niszczenie instytucji,
Przez Heroda utworzonych
I wielką czcią otoczonych,
Za sądów reformowanie,
Zacnych sędziów usuwanie,

Za cały ogrom bezprawia,
Które wasz zły rząd wyprawia.
Czas wam przyznać się do winy
I przeprosić za te czyny!

Stary Pasterz (zdziwiony)

Hamuj żądania Sąsiedzie
Gdyż to do niezgody wiedzie!
Wszak gdybyśmy je spełnili
Prawdzie byśmy zaprzeczyli,
Do kłamstw byśmy się przyznali,
Chociaż wcale nie kłamali.
A przy tym, czy to wypada
Aż tak oczerniać sąsiada,
Przypisując niecne czyny,
Żądać przeprosin za winy,
Przez niego nie popełnione
Tylko przez was urojone?

Najznamienitszy Sąsiad z Dolin
(oburzony)

Nie dość, że nie przepraszacie,
To jeszcze nas obrażacie!
Bo ten co nas nie docenia,
Przypisując urojenia,
Niechaj uświadomi sobie,
Że od dawna leżą w grobie
Ofiary pastuszych rządów!
Stąd tak boicie się sądów!
Dlatego sędziów dręczycie,
Wciąż uprzykrzając im życie!
Szczujecie na nich hołotę,
Wciąż obrzucacie ich błotem!
Prawdziwi to męczennicy,
Cierpień ich nikt nie policzy!

Pastuszek I (oburzony)

Wygadujesz same brednie!
Lepiej skończmy tę komedię,
Bo nim do stołu siądziemy
Wszyscy tu się pobijemy!
To wy prawo podważacie,
A nam podle zarzucacie,
Że nagminnie je łamiemy
Bo rządów bezprawia chcemy!

Stary Pasterz
(do Pastuszków, szeptem)

Nie dajcie się sprowokować,
Spokój trzeba nam zachować!
Jedynie argumentami

Dyskutujmy z Sąsiadami,
Nawet gdy nas obrażają,
Czym dyskusje zakłócają!
Nam o dobro kraju chodzi,
Im ta awantura szkodzi.
Prawdę wrzaskiem zakłócają,
Bo argumentów nie mają!

(do Sąsiadów z Dolin, głośno)

Sędziów bardzo szanujemy,
Lecz szanując, także chcemy,
Żeby bezstronnymi byli,
Ludzi biednych nie gnębili,
I to najzupełniej jawnie
Skazując ich bezpodstawnie
Na długie lata więzienia,
Lub też pozbawiając mienia,
Które później, nieco skrycie,
Przyznane jest celebrycie.
Więc by móc sędziów szanować
Trzeba ich zdyscyplinować,
Gdyż niektórzy wady mają,
Więc pokusom ulegają.
Są przecież ludźmi zwykłymi,
Jak każdy z nas ułomnymi!

Sąsiad z Dolin I (oburzony)

To kalumnie! Zamilcz! Basta!
Najświetniejsza jest to kasta!
Sędziów dyscyplinowanie
To jawne prześladowanie
Osób, co o prawo dbają
I moralność wprowadzają!
Za te podle pomówienia
Możesz trafić do więzienia.
Wolnych sądów u nas chcemy
Dlatego protestujemy!
Bronimy ich z całej mocy
Demonstrując, także w nocy!
Bronią ich nawet skazani,
Na protest z cel wypuszczani,
By z tymi, co ich skazali,
Praworządności żądali.
Otwiera im to widoki,
Że sądy skrócą wyroki
Za to, że sędziów wspierają,
Czym praworządność wzmacniają!
Bo za tak szlachetne czyny
Warto jest skracać terminy.

Stary Pasterz

Otwarcie postawmy sprawę:
Sąd ma kierować się prawem
I zgodnie z nim postępować,
Oceniać czyn, wyrokować.
Choć ręką prawa się zowią,
Sądy prawa nie stanowią.
Więc dla nas kwestią jest jasną,
Że dziś sędziowie są kastą,
O swój interes dbającą,
Prawu się sprzeniewierzającą.
By chcieli prawo stosować
Trzeba ich zdyscyplinować!

Sąsiad z Dolin II

Wy prawa nie szanujecie,
Wciąż sędziów prześladujecie,
Więc pod rządami waszymi
Piekło nastało na ziemi!
Krwawi jesteście tyrani,
W całym świecie dobrze znani,
Że prawa nie przestrzegacie,

Konstytucję za nic macie,
Słynni z rasizmu skrajnego
I wszystkiego najgorszego.
Terror i rasizm już wszędzie,
A wnet jeszcze gorzej będzie!
Kraj w bezprawiu pogrążacie,
Uczciwych uciemiężacie!
Lud do podłości zmuszony,
Przez heroldów ogłupiony,
Bo ci mu kłamstwa wmawiają
I na sędziów podszczuwają!

Sąsiad z Dolin I

Nas mądrych straszliwie boli,
Żeśmy w pastuszej niewoli.
Za Heroda wolnim byli,
Lecz wyście nas zniewolili!
Odkąd go zabrakło bieda,
Już jak dawniej żyć się nie da.
A wy, miast Heroda chwalić,
Chcecie na stosie go spalić!

Sąsiad z Dolin II

Gdyśmy pod Herodem byli
Tośmy w dobrobycie żyli!
Niczego nam nie zbywało,
Miał człek wszystkiego niemało!
Toteż każdy go żałował,
Gdy wyjechał lamentował,
Bo kiedy był naszym królem
Zawsze mówił o nas czule.
Kochał nas z serca całego,
Niczym dynia ogromnego,
I za żadne przewinienia
Nie wsadzał nas do więzienia!

Stary Pasterz

Sokoro chwalicie Heroda
Nie może być z wami zgoda!
Dobrze, że już go nie mamy
Więc kraj z biedy wydźwigamy!
A według was kraj jest wolny
Kiedy ma rząd nieudolny,
Władze w nim skorumpowane,
Na łaskę Rzymianów zdane!
Sędziowie zaś, nawet marni,
Czuć się w nim mogą bezkarni,
Bo choć wiele nabroili
Karani za nic nie byli.
Wyrok, skrajnie absurdalny,
Natychmiast był wykonalny,
Gdy korzystny dla bandyty,
Aferzysty, celebryty,
Zaś diametralnie był inny,
Gdy podsądny był niewinny!
Taki był Kraj za Heroda,
Którego wam bardzo szkoda!

Sąsiad z Dolin I

Kto demokrację szanuje,
Co sąd orzekł wykonuje,
Bo wie, że ma zawsze racje
I walczy o demokracje!
Więc wszystko, co orzeczone
Ściśle ma być wypełnione!
A ten, co sędziów szkaluje,
Wyroki ich kontestuje,
Zarzuca im niecne czyny,
Godzien kary za swe winy.
Bo tylko taki kraj silny,
W którym sąd nieomylny!
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Stary Pasterz

Wyrok często bzdurny bywa,
A człek niewinny obrywa.
Co zrobiłbyś mądra głowo
Gdyby sąd uznał cię krową?

Sąsiad z Dolin I

Być krową to ujma żadna,
Krowa jest mądra i ładna!
Człowiek bratem zwierzakowi,
Zwierzak równy człowiekowi!

Pastuszek II (ironicznie)

Gdy sąd tak zawyrokuje
Z miejsca się krową poczuję!
Nie zmartwi mnie zatem wcale,
Że mnie zagnają na hale,
Pastwisko koło Dąbrowy,
Gdzie od lat pasają krowy.
Trawkę, skubnę, ryknę czasem,
Z byczkiem się spotkam pod lasem
By z nim wyprawiać amory,
A na noc marsz do obory!
Niestety, wadą jest moją,
Że nigdy mnie nie wydoją.
Nie będzie ode mnie mleka,
Bom podobny do człowieka!

Sąsiad z Dolin I

Sad w każdej sprawie ma racje,
Stąd sędziów manifestacje,
Bo słusznych orzeczeń bronią,
Za to Pastuchy ich gonią!

Pastuszkowie wybuchają gromkim 
śmiechem

Sąsiad z Dolin I (oburzony)

Gdy z sędziów ktoś się wyśmiewa
To myśli przestępcze miewa!
Uczciwy człek sąd szanuje,
Co orzekł realizuje.
Śmiać z sędziów się nie odważy,
Bo wie, że tym ich znieważy!

Najznamienitszy Sąsiad z Dolin

Od lat jestem ekologiem,
A nie jak wy zwierząt wrogiem!
Oświadczam wam zatem szczerze:
Bratem mi jest każde zwierze,
Kwiczy, kwacze, ryczy, szczeka
Niemniej ważne od człowieka!
Karakon, szczur, mysz czy ciele
To nasi obywatele!
Prawa takie, jak my mają,
Ochronie więc podlegają! 

Stary Pasterz

Co nam tu sąsiedzie bredzisz!
Ciesz się, że wśród nas tu siedzisz,
A nie jak krowa w oborze
Lub dzikie zwierzę na dworze.
Głupim byłeś i zostaniesz,
Więc próżne z tobą gadanie!
Na nic nasze argumenty,
Gdy ty bredzisz, jak najęty!

Sąsiad z Dolin II

Kocham ja szczerze zwierzaki,
Sam zapragnąłem być taki!
Zwłaszcza lemingi szanuję,
Więc jak one postępuję.
Szczęśliwsze są od człowieka,
Którego los straszny czeka
Pod rządami pastuszymi,
Ewidentnie bezprawnymi.

Konstytucji nie szanują,
Wciąż gospodarkę rujnują,
Zabraknie nam wkrótce chleba
Więc z kraju przegnać ich trzeba!
Władza dla ludzi jest zacnych,
O poglądach jednoznacznych!

Najznamienitszy Sąsiad z Dolin

Rzymskie jaśnie trybunały
Orzeczeń wiele wydały,
Mocą których nasze sądy
Ważniejsze są niźli rządy,
Choć przez Parlament wybrane
Lecz przez nas nie uznawane.
Zbędny nam więc pastuszy rząd,
Gdy rządzić krajem może sąd!

Stary Pasterz

Rzymian bardzo szanujemy
Ale im nie ulegniemy,
Bo nie będą nam dyktować
Jak w swym kraju postępować.
Chytre rzymskie trybunały
Pytyjski werdykt wydały!
Czytałem ich orzeczenia,
Lecz są one bez znaczenia,
Bo każdy, kto czytać umie,
Po swojemu je zrozumie.
Kasta z tego skorzystała
Za rząd kraju się uznała,
Sama chce stanowić prawa,
Choć to wcale nie jej sprawa.
Bo w ten sposób państwo psuje,
A kraj destabilizuje!
Ich uzurpatorska władza
Jawny anarchizm wprowadza.
Krajowi to bardzo szkodzi,
Ale może o to chodzi…

Sąsiad z Dolin I

Rzym podzielił nasze racje
Bo też dba o demokracje.
Wszelkie rzymskie instytucje
Bronią naszą konstytucję
I wolności sądów bronią,
A Pastuchów niecnych gonią.
Bo kto prawa nie szanuje
Na kryminał zasługuje!
Przywrócimy wolne sądy,
Skończą się pastusze rządy!

Pastuszek II

Rzymianie z dewiacji słyną,
Jak dalej tak będzie zginą!
Rozum całkiem postradali,
Barbarzyńców pospraszali.
Chcą różnorodność wzbogacić!
Gorzko będą za to płacić,
Bo już teraz ich mordują
A żony ich molestują.
Czy my zatem tego chcemy,
Że wraz z nimi wyginiemy?
Skoro Rzymianie zgłupieli,
Niechaj mają to, co chcieli!

Najznamienitszy Sąsiad z Dolin
(skrajnie oburzony)

Każdy kto Rzymian znieważa
Ład europejski podważa!
Zgody z takimi nie chcemy
Bo są zakałą tej ziemi!
Zbędny Parlament, ustawy,
Łatwiej załatwmy te sprawy!
Zamiast w komisjach się trudzić,
Setki stron papieru brudzić,

Spierać się, coś tam tłumaczyć,
Rozstrzygniemy to inaczej!
Zamiast rządzić ustawami
Załatwmy to wyrokami,
Które są niepodważalne
I od razu wykonalne!

Sąsiad z Dolin II
(entuzjastycznie)

Drogie, niepewne wybory
Zbędne będą od tej pory.
Skład sądu trzyosobowy
Ustrój wprowadzi nam nowy!
A, że sądy nam sprzyjają
Spokój zapanuje w kraju.
Upadną pastusze rządy,
Władzę w kraju przejmą sądy,
Które zamiast ustawami
Rządzić będzie wyrokami!
A w nich, miast uzasadnienia,
Winna groźba być więzienia
Za władzy kontestowanie!
Wnet spokój w kraju nastanie!
Kraj nasz tym uszczęśliwimy,
A świat cały zadziwimy.

Mały Pastuszek

Jeszcze Heroda sprowadźcie
I na tronie go posadźcie!
Niechaj kraj cały zobaczy
Praworządnego… inaczej!

Najznamienitszy Sąsiad z Dolin
(wybiegając oburzony 

z pasterskiego szałasu)

Dość już sędziów obrażania,
Konstytucją pomiatania,
Praw łamania powszechnego,
Dość rządzenia pastuszego!
Gdy tylko wasz rząd upadnie
Dorwiemy się do was snadnie,
Bo sędziowie zemstą dyszą,
Wyroki już skrycie piszą.
Nim się rozpocznie rozprawa,
Już przegrała wasza sprawa!
Nim złożycie wyjaśnienia,
Już wsadzą was do więzienia!
Długie lata tam spędzicie,
A najpewniej całe życie!
Wszak pod sądem lud z ulicy
Żądał dla was szubienicy!
Lecz my prawo szanujemy,

Uśmiercać was nie będziemy,
Choć stokroć nań zasłużyli
Bo sędziów zacnych gnębili!

Mały Pastuszek
(za opuszczającymi szałas 

Sąsiadami z Dolin)

A nam dość już waszych bredni,
Odgrywanych wciąż komedii,
Obarczania nas winami
Za to, coście winni sami!

Stary Pasterz
(po opuszczeniu szałasu 
przez Sąsiadów z Dolin)

Przez to, że się rozzłościli
Plany swoje ujawnili.
Ale czy nas to zdziwiło?
Co najwyżej rozśmieszyło!
Bo wreszcie dostrzec zdołali,
Że system kast już się wali.
Zawiodła całkiem ulica,
Nie pomogła zagranica,
Choć pomoc od niej to zdrada!
Stąd nadzieję się pokłada
W kaście sędziów sfrustrowanych,
Bo dyscyplinie poddanych.
Bezsensowna jest rozmowa
Z tym, który urazę chowa
Za to, że władze utracił,
Dzięki której się wzbogacił,
Na wszystko też mógł mieć wpływy,
Więc teraz jest nieszczęśliwy.
Pragnęliśmy z nimi zgody,
Są bowiem ważne powody,
Żeby wreszcie się pogodzić,
Lecz oni wciąż wolą szkodzić!
Widać w tym rękę Heroda,
Któremu nie w smak jest zgoda,
Bo przez to, że ciągle szkodzi
Wspaniale mu się powodzi.
W Europie są niecne siły,
Co przeciw nam się zmówiły,
Zatem Heroda wspierają
Na szkodę naszego kraju.
Lecz my się ich nie boimy,
Kastę z sądów przepędzimy,
Żeby się stały uczciwe,
Rzetelne i sprawiedliwe!

Jerzy Klus




