
NR

8
ISSN 2450-8888

2020

SIERPIEŃ

Regionalne obchody 40-lecia NSZZ Solidarność

W Rzeszowie, 31 sierpnia 
2020 r. odbyły się regionalne 
uroczystości w 40-lecie NSZZ 
„Solidarność”.

Rozpoczęły się w Filharmonii 
Podkarpackiej jubileuszowym 
posiedzeniem Zarządu Regionu 
Rzeszowskiego NSZZ Solidar-

ność, podczas którego przyjęto 
uchwałę, upamiętniającą naro-
dziny Związku oraz przyznano 
49 odznaczeń „Zasłużony dla Re-
gionu Rzeszowskiego”.

– 31 sierpnia 2020 roku mija 40 
lat od powstania Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawo-
dowego „Solidarność”. W sierp-
niu 1980 roku rozpoczęliśmy 
przemiany, które spowodowa-
ły, że Polska i inne kraje Europy 
odzyskały wolność. To dzięki po-
święceniu i odwadze milionów 
Polaków tamtego czasu, możemy 
żyć w wolnej Ojczyźnie – czytamy 
w uchwale rocznicowej.

– Świętując tę Jubileuszową 
rocznicę pamiętajmy, że jeste-
śmy nie tylko spadkobiercami 
Postulatów Sierpnia 80, ale też 
strażnikami pamięci. Aby spro-
stać wyzwaniom czasów musimy 
być odważni i mądrzy. Naszym 
obowiązkiem jest, by dawno roz-

budzone nadzieje i oczekiwania, 
realizować. I oto będziemy za-
biegać, bo nic nie jest dane na 
zawsze. Trzeba nam dzisiaj dbać 
o wolność i demokrację. Umieć 
oddzielać prawdę od kłamstwa, 
poglądy od ideologii. Przyszłość 
jest w naszych rękach i nie po-
zwolimy sobie jej odebrać.

Jesteśmy dumni z tego, że czy-
niąc wysiłki o godność i prawa 
pracownicze, opieramy naszą 
działalność na gruncie etyki 
chrześcijańskiej. Wierząc w Boga, 
Honor i Ojczyznę, będziemy zwy-
ciężać! Tak nam dopomóż Bóg! – 
napisali członkowie ZR.

Roman Jakim, przewodni-
czący ZR zwrócił się do odzna-
czonych, wśród których byli 
działacze związkowi, duchow-
ni, przedstawiciele władz woje-
wódzkich, samorządowych i in-
stytucji, słowami:

cd. str. II

Pamiątkowe zdjęcie uczestników obchodów 40-lecia NSZZ „Solidarność”

Recital pianistki Małgorzaty Kruczek
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cd. ze str. I

– Przypadł mi zaszczyt, a zara-
zem wielka radość, wygłosić Lau-
dację do Was Zasłużonych dla 
Regionu Rzeszowskiego NSZZ 
„Solidarność” za Waszą godną 
pochwały działalność na rzecz 
powstania i rozwoju NSZZ „Soli-
darność”, krzewienia jej idei w ży-
ciu społecznym i narodowym.

Zwrócę się najpierw do Was 
Czcigodni Księża. To Wy unoszeni 
słowem JP II, wspomagani przez 
arcybiskupa Ignacego Tokarczu-
ka, byliście źródłem siły dla ro-
dzącej się „Solidarności”. Wasza 
postawa była i jest nieocenionym 

drogowskazem przywracania 
godności ludzi pracy. Posługa ka-
płańska i działalność związkowa 
są zbieżne, bo są dla człowieka, 
pozwalają mu wzrastać. Wielo-
krotnie też wymaga odważnych 
i zdecydowanych decyzji. W trud-
nych okresach zawsze mogliśmy 
liczyć na Waszą pomoc. Wspo-
mnę tylko Wasze wsparcie dla ro-
dzin internowanych i represjono-
wanych, prowadzenie kolportażu 
prasy podziemnej i wydawnictw 

niezależnych, niezapomniane 
spotkania, które budowały naszą 
tożsamość. To dzięki Wam po-
wstało wiele miejsc pamięci, po-
mników, tablic. To Wy odważnym 
słowem i przykładem uczyliście 
i nadal uczycie, jak się nie pod-
dawać i doskonalić ducha. Bóg 
zapłać!

Twórcy NSZZ „Solidarność”. 
Wasza działalność przypadła 
na okres rządów państwa totali-
tarnego. W czasach zakłamania, 
zniewolenia i pogardy,  stanęliście 
w szeregu walczących o wolność 
i prawa człowieka. Nie było Wam 
łatwo przełamać barierę strachu 

przed represjami komunistycznej 
władzy, ale podjęliście się dzie-
ła odbudowy „polskiego ducha”, 
swoich pożytków zapomniawszy. 
To była bezinteresowność, wyni-
kająca z umiłowania tego, co pol-
skie. Powiedzieliście głośno Pola-
kom, że mają prawo korzystania 
z zagwarantowanej konstytucyj-
nie wolności sumienia i wyzna-
nia oraz o odpowiedzialności za 
losy wspólnoty, której na imię 
Polska. Wyróżniała Was odwa-

ga, broniąca podstawowych praw 
i wartości. Wasze życie stało się 
częścią polskiej historii, z której 
jesteśmy dumni. Było w niej miej-
sce na heroizm bez błysku fleszy, 
na troskę o drugiego, na poświe-
cenie, na postępowanie zgodne 
z sumieniem. Wasze losy to ofiar-
ność i męstwo, wbrew ideologom 
PRL-u, którzy robili wszystko, 
aby Was złamać. Dzisiaj zasłu-
gujecie na miano symbolu opo-
ru wobec represyjnego systemu 
niesprawiedliwości i kłamstwa. 
Dzisiaj działalność społeczna też 
nie należy do łatwych. Stoją przed 
nami podobne wyzwania, rów-
nież w demokracji pracownicy 
są niejednokrotnie źle traktowa-
ni. Działacze związkowi stoją na 
straży ich godnych wynagrodzeń, 
bezpieczeństwa pracy, zaplecza 
socjalnego, a nawet prawdy hi-
storycznej o NSZZ „Solidarność”, 
którego rolę, z przyczyn niepo-
jętych, chce się umniejszać. Dzi-
siaj ideologia komunistyczna 
zmieniła barwy, dlatego tak jak 
kiedyś, dzisiaj młodzi działacze 
NSZZ „Solidarność”, włączają 
się w obronę prawdy i wartości. 
Mamy jednak to szczęście, że na 
wielu płaszczyznach, nasze po-
czynania wspierane są na szcze-
blach administracji rządowej 
i samorządowej.

Przedstawiciele instytucji rzą-
dowych, działacze samorządowi. 
Dziękuję, że w poczuciu odpowie-
dzialności i solidarności, traktuje-
cie NSZZ „Solidarność” jako part-
nera do dialogu. Partnera, który 
wiele wnosi do życia społeczno-
gospodarczego. Szczególnie dzię-
kuję Wam za to, że wspólnie dba-
my, o to by wszyscy Polacy byli 
równi i solidarnie czerpali z dóbr 
narodowych. Wasza postawa 
i odpowiedzialność są dla nas do-
wodem tego, że ideały Solidarno-
ści są niezmienne i że razem nam 
po drodze. W sposób szczególny 
chciałem podkreślić rolę organi-
zacji społecznych, z którymi dane 
nam jest współpracować, a przez 
to pomagać wielu. Dziękuję.

Drodzy, Ludzie Solidarności, 

przyjmijcie odznaczenie Zasłużo-
ny dla Regionu Rzeszowskiego, 
jako podziękowanie oraz wyraz 
szacunku i podziwu za Waszą 
szlachetną służbę, a szczególnie 
za niezłomną postawę. Niech ona, 
będzie dla nas lekcją wierności 
sobie i Polsce – zakończył R. Ja-
kim i przystąpił do wręczenia 
medali odznaczonym przez Ka-
pitułę ZR.

Jubileuszowe posiedzenie ZR 
uświetniła pianistka Małgorza-
ta Kruczek, która wykonała kil-
ka utworów znanych mistrzów. 
Natomiast Jerzy Guniewski dy-
rektor Oddziału NBP w Rzeszo-
wie przekazał na ręce Romana 
Jakima, przewodniczącego ZR 
srebrną monetę kolekcjonerską 
wyemitowaną przez Narodowy 
Bank Polski w 40. rocznicę po-
wstania NSZZ „Solidarność”. Na 
awersie monety przedstawiono 
hasło umieszczone na kominie 
budynku Stoczni Gdańskiej. Ha-
sło, w którym zawarto żądania 
wolności, prawa naturalnego 
człowieka. Na rewersie widnieje 
tłum protestujących i kontur Pol-
ski podkreślający masowość pro-
testów na obszarze całego kraju, 
bo NSZZ „Solidarność” rodził się 
w całej Polsce.

Regionalne obchody...

Uczestnicy jubileuszowego posiedzenia Zarządu Regionu

Sylwetki odznaczonych 
na str. V-VIII

Przewodniczący R. Jakim prezentuje okolicznościową monetę 
otrzymaną od J. Guniewskiego, dyrektora Oddziału NBP w Rzeszowie

Na jubileuszowym posiedzeniu Członkowie ZR zatwierdzili 
decyzję Kapituły ds. odznaczeń z 16 lipca 2020 r.
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*  *  *
Druga część uroczystości od-

była się w rzeszowskim kościele 
farnym i zbiegła się z nawiedze-
niem parafii przez Obraz Matki 
Bożej Solidarności i relikwie bł. 
Jerzego Popiełuszki, które pere-
grynują w dekanacie rzeszow-
skim. 

Mszę świętą w intencji Ojczy-
zny, wolności oraz ludzi Soli-
darności, koncelebrował ordy-
nariusz rzeszowski, biskup Jan 
Wątroba. W homilii powiedział 
m.in.: – Każdego 31 dnia sierpnia, 
od wielu lat gromadzimy się w tej 
świątyni na modlitwie, ale także 
celem przedłużenia pamięci. Tego 

roku gromadzenie to ma szcze-
gólny charakter, nie tylko z uwagi 
na przypadającą w tym roku 40 
rocznicę powstania „S”, ale także 
dlatego, że w tę okrągłą rocznicę 
do Diecezji Rzeszowskiej i do Re-
gionu Rzeszowskiego przybywa 
otoczony czcią od wielu już lat, 
obraz MB Robotników „S”. Poka-
zuje on nam rolę jaką MB pełni 
w naszym zbawieniu i w naszym 
życiu. Dziękujemy Jej za wszyst-
kie otrzymane od Niej łaski, a dzi-
siaj także za ten powiew Ducha 

Świętego sprzed czterdziestu lat. 
Chcemy dziękować za ludzi „S”, za 
robotników tamtych dni, za ich ro-
dziny, za ich determinację, za od-
wagę, za ich roztropność, za wiarę, 
która stała się dla nas czymś pięk-
nym do naśladowania. Dziękuje-
my za ich cierpienia, za wytrwa-
łość w walce o godność człowieka, 
o słuszne prawa, o przynależną 
każdemu człowiekowi wolność. 
Ikonie MB Robotników „S” towa-
rzyszą relikwie bł. ks. Jerzego Po-
piełuszki oraz miniatura Krzyża 
z Nowej Huty. Całość zaprasza 
nas do wspomnień o tamtym cza-
sie przebudzenia i świętego zrywu 
robotniczych strajków. Ich spokój, 

ale także i rozum zaowocowały 
podpisaniem sierpniowych po-
rozumień. W tamtych dniach hi-
storycznych wydarzeń na scenę 
wkraczał ks. Jerzy Popiełuszko, 
pokorny, jakby nieśmiały, świa-
dek Chrystusa. 31 sierpnia, czter-
dzieści lat temu była niedziela, 
a był to zarazem trzeci dzień straj-
ków w Hucie Warszawa. Strajku-
jący hutnicy chcieli uczestniczyć 
we mszy św. ale nie mieli kapła-
nów. Zaczęli ich szukać w dwóch 
grupach. Jedna z tych grup udała 

się do ks. Prymasa Wyszyńskiego 
z prośbą o kapłana. A ks. Prymas, 
poprzez swojego kapelana, obie-
cał im go znaleźć. Było to trudne, 
gdyż w niedzielę wszyscy kapłani 
zajęci byli odprawianiem mszy 
św. Kapelan przed kościołem na 
Żoliborzu zobaczył młodego księ-
dza, którym był ks. Jerzy, zapytał 
go czy mógłby udać się do Huty 
i odprawić mszę dla strajkują-
cych. Ks. Jerzy od razu się zgodził 
i zaraz udał się do Huty, gdzie 
tego dnia odprawił dwie msze św. 
Pozostał ze strajkującymi robotni-
kami do końca strajku. Tak zaczę-
ła się jego przygoda ze światem 
robotników, których wcześniej nie 

znał, gdyż pochodził ze środowi-
ska wiejskiego. Ale podczas straj-
ku i później, poznawał ich proble-
my, ich rodziny. Zapraszał ich do 
swojego domu, czemu bardzo się 
dziwili, bo wcześniej żaden ksiądz 
do swojego mieszkania ich nie 
zapraszał. Rodziła się niezwykła 
relacja kapłana ze światem ludzi 
pracy. Poznawał ich, formował ich 
sumienia, a zawsze wskazywał 
na Chrystusa Ukrzyżowanego. 
Z krzyżem w ręku głosił homilie. 

Prowadził wszystkich do Jezusa 
i jego Matki. W 1983 roku z robot-
nikami z Huty Warszawa udał się 
na Jasną Górę, wiedząc, że tam 
jest źródło siły i nadziei. To była 
pierwsza Pielgrzymka Ludzi Pra-
cy na Jasną Gorę. Zapoczątkował 
je i tak jest do dziś. A gdy artysta, 
Artur Chaciej, namalował trzy 
różnej wielkości obrazy MB to naj-
mniejszy z tych obrazów otrzymał 
jako dar ks. Jerzy Popiełuszko. I to 
on, wtedy, na krótko przed swoją 
śmiercią nazwał ten obraz MB  
„S”. Wpatrując się w przybyłe do 
nas dzisiaj niezwykłe symbole „S”: 
obraz MB „S”, relikwie męczenni-
ka, który wziął Ją do siebie, po-

dobnie, jak uczynił to umiłowany 
uczeń Jezusa oraz Krzyż z Nowej 
Huty, który przypomina nam czas 
walki z krzyżem. A z krzyżem wal-
czono zawsze, od samego począt-
ku, i tak jest do dziś, w 40 rocznicę 
powstania „S”. Bo krzyż jest zwią-
zany z „S” i miłością Ojczyzny. 
A za taką miłość trzeba płacić, 
czego przykładem, świadkiem jest 
ks. Jerzy. 

cd. na str. IV

Przedstawiciele samorządu i NSZZ „Solidarność” wnieśli do kościoła
farnego obraz MB Robotników i relikwie bł. Jerzego

Uroczystej koncelebrze mszy św. przewodniczył 
biskup ordynariusz Jan Wątroba

Dary ołtarza przekazali przedstawiciele władz państwowych 
i działacze NSZZ „Solidarność”

Ponad 20 pocztów sztandarowych wystawiły 
organizacje związkowe i zaprzyjaźnione instytucje
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dokończenie ze str. III

W tych trzech znakach, symbo-
lach jest dla nas program. Jeśli 
„S” ma być nadal siłą, która od-
radza kraj, stojącą na straży war-
tości dla nas najcenniejszych, to 
z tych relikwii chcemy brać przy-
kład dla siebie. Ks. Jerzy według 
tego programu żył i propagował 
go całym swoim życiem. Przyj-
mijmy więc Jego program i Jego 
patronat nad „S” i prośmy byśmy 
mu byli wierni do końca - zwrócił 
się do wiernych biskup.

Po zakończeniu mszy św. wła-
dze regionu, ministrowie, parla-
mentarzyści, ludzie Solidarności, 
duchowni, samorządowcy, poczty 
sztandarowe, mieszkańcy Rze-
szowa i Podkarpacia zgromadzili 
się na placu Biskupów Janów pod 
Krzyżem Misyjnym.

W tym symbolicznym dla ludzi 
Solidarności miejscu, Władysław 
Ortyl Marszałek Wojewódz-
twa Podkarpackiego przyznał 
czterem działaczom „Solidar-
ności Odznaki Zasłużony dla 
Województwa Podkarpackiego, 
uzasadniając: - W rocznicę po-
wstania „Solidarności” oddajemy 
hołd pokoleniu, które dało nam 

wolność i zburzyło mury między 
ludźmi i społeczeństwami. Dzię-
ki jego ogromnemu potencjało-
wi duchowemu i patriotyzmowi, 
mamy dziś prawdziwie wolną 
Polskę. Wielu z nich nie doczeka-
ło tej chwili, wielu zostało zapo-
mnianych, inni zepchnięci zostali 
na margines życia społecznego. 

Dziękujemy ludziom „Solidar-
ności”, że nauczyli nas co znaczą 
naprawdę słowa Polska i solidar-
ność, wolność i człowiek. Chcemy, 
aby przyszłe pokolenia odnajdy-

wały w ich życiorysach przykłady 
jak służyć Polsce i aby pamiętały, 
że wolność jest darem wywalczo-
nym i zadaniem, które trzeba od-
rabiać każdego dnia. A naszym 
etosem, naszą powinnością i hoł-
dem wobec tamtego pokolenia 
jest upominać się i dbać o god-
ność człowieka na każdym etapie 
życia, przywracać godność pra-
cownika i etos pracy. 

Niech ich głos wzywający do 
bezwzględnego stosowania idei 
solidarności w życiu społecznym 
i gospodarczym będzie zawsze 
dla nas punktem odniesienia każ-
dej decyzji dotyczącej życia pol-
skiego społeczeństwa. 

Uhonorowani Odznakami Za-
służony dla Województwa Pod-
karpackiego to: 

Marek Kamiński tworzył zręby 
„Solidarności” w Regionie Prze-
myskim. Za działalność związko-
wą był wielokrotnie zatrzymywa-
ny i przesłuchiwany, aresztowany 
i osadzony w Zakładach Karnych 
w Jarosławiu i w Przemyślu.  Nie-
zwykle zaangażowany w spra-
wy lokalnej społeczności. Był 
organizatorem sieci drukarni 
i kolportażu wydawnictw pod-
ziemnych na terenie byłego wo-
jewództwa przemyskiego. 

Edward Mróz przewodniczący 
„S” w Sanockiej Fabryce Autobu-
sów „Polmo Autosan”, w grudniu 
1981 roku jeden z organizatorów 
i inspiratorów strajku za co został 
zwolniony. Udzielał pomocy in-
ternowanym oraz związkowcom 
pozbawionym pracy, kolportował 
wydawnictwa bezdebitowe oraz 
uczestniczył w pracach Duszpa-
sterstwa Rolników w Haczowie. 

Zbigniew Sieczkoś. W 1981 
roku był członkiem Prezydium 
Zarządu Regionu Rzeszowskiego 
NSZZ „Solidarność”. Po wprowa-
dzeniu stanu wojennego był jed-
nym z inicjatorów powstania nie-
jawnej struktury „S”- Regionalnej 
Komisji Wykonawczej i przed-
stawicielem Regionu w kontak-
tach ze środowiskami opozycji 
solidarnościowej w Polsce. Za 
działalność w podziemiu objęty 
został represjami. Do 1992 roku 
pełnił funkcję przewodniczącego 
Zarządu Regionu Rzeszowskiego 
„S”. Był także delegatem na Kra-
jowy Zjazd Delegatów NSZZ „S”, 
i członkiem Prezydium Komisji 
Krajowej. Samorządowiec z bo-
gatym doświadczeniem, b. czło-
nek Trybunału Stanu.

Śp. Stanisław Krupka współ-
założyciel „Solidarności” w Na-
rzędziowni Huty Stalowa Wola, 
pierwszy przewodniczący Zarzą-
du Regionu „Ziemia Sandomier-
ska”. Członek Krajowej Komisji 
Porozumiewawczej w Gdańsku 
oraz Delegat na I Krajowy Zjazd 

NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. 
Przewodniczący Regionalnego 
Komitetu Strajkowego NSZZ „So-
lidarność” w rozmowach z Mię-
dzyresortową Komisją Rządową 
i władzami województwa. Zatrzy-
mywany i przesłuchiwany przez 
SB, internowany i przetrzymy-
wany w Ośrodku Odosobnienia 
w Załężu, w Kielcach-Piaskach 
i Nowym Łupkowie. 

Słowa wdzięczności i podzię-
kowania dla ludzi Solidarności 
przekazała wojewoda podkar-
packi Ewa Leniart: - W imieniu 
Rządu RP składam podziękowa-
nia wszystkim członkom Solidar-
ności. Czynię to w imieniu rządu, 
który stara się realizować idee 
solidarności społecznej, a może 
to czynić dzięki Waszemu wysił-
kowi - wszystkich członków Soli-
darności, także tych, którzy zgi-
nęli w niewyjaśnionych do dziś 
okolicznościach. Dzięki Wam my 
możemy dziś żyć w wolnym kraju 
- podkreślała wojewoda. 

Uroczystości towarzyszyło 
widowisko słowno-muzyczne, 
w którym zawarte zostały wspo-
mnienia ludzi Solidarności, 
fragmenty kronik i zdjęcia z lat 
80-tych oraz pamiętne utwory 
w wykonaniu młodzieży.

Na zakończenie delegacje zło-
żyły wieńce i wiązanki kwiatów 
pod Krzyżem Misyjnym.

red.

Regionalne obchody...

Oprawę mszy św. wzbogacił zespół wokalny „Soul” z Sanoka 
prowadzony przez p. Monikę Brewczak

Widowisko audio-wizualne  i „Mury” Jacka Kaczmarskiego

Władze samorządu województwa podkarpackiego uświetniły rocznicę
„Solidarności” iluminacją na budynku Urzędu Marszłkowskiego

Szczęśliwy ZbyszekSzczęśliwy Zbyszek
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Zasłużeni dla Regionu Rzeszowskiego 
NSZZ Solidarność 

Ks. Antoni Domino
Były proboszcz 
parafii w Lutczy. 
W 1985 r. zor-
ganizował sku- 
teczny bojkot 
w tej parafii wy-
borów do sej-
mu. Na pleba-
nii mieściła się 

drukarnia podziemnych wydaw-
nictw oraz spotykali się działacze 
rolniczej „Solidarności”. Wraz 
z bratem bliźniakiem ks. Broni-
sławem wzięli udział 31 sierpnia 
1983 r. w manifestacji solidar-
nościowej w Rzeszowie, jednej 
z największych w kraju. Obaj byli 
po cywilnemu, ze znaczkami „So-
lidarności” w klapach. 

Ks. Stanisław Jurek
Były proboszcz 
parafii Św. Ma-
teusza w Mielcu. 
Posługę kapłań-
ską rozpoczął 
wraz z rodzącą 
się „Solidarno-
ścią”. Przy jego 

plebani spotykali się opozycjoni-
ści, tworzyło się duszpasterstwo 
ludzi pracy i tam schronienie 
znalazły tworzące się komitety 
obywatelskie. Odprawiał comie-
sięczne msze św. za Ojczyznę.

Ks. Stanisław Ruszel
Proboszcz pa-
rafii pw. Naro-
dzenia NMP 
w Gorlicach. 
Od początku 
powstania „S” 
wspierał dzia-
łalność związ-

kową, jako redaktor i kurier. Były 
Duszpasterz Ludzi Pracy Diecezji 
Rzeszowskiej. Aktywnie zaanga-
żowany w działalność Regionu 
Rzeszowskiego „S”. Inicjator akcji 
niesienia przez „S” pomocy lu-
dziom i Kościołowi na Wschodzie.

Ks. Prałat Stanisław Ryba
Były proboszcz 
parafii pw. Na-
rodzenia NMP 
w Sędziszowie 
Młp. Niezwy-
kle zaangażo-
wany w pra- 
ce na rzecz 

lokalnej społeczności, w wy-
chowanie młodzieży w duchu 
patriotyzmu oraz umiłowania 
Boga i Ojczyzny. Po męczeńskiej 
śmierci kapelana „Solidarności”, 

otaczał Jego postać wielką czcią. 
Pomysłodawca obelisku, poświę-
conego pamięci męczeńskiej 
śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. 
Sprawował opiekę duszpasterską 
nad KSW Oddział w Sędziszowie 
Małopolskim, za jego staraniem 
tradycją sędziszowskiej parafii 
stały się nabożeństwa w intencji 
Ojczyzny, rocznicy wprowadzenia 
stanu wojennego, powstania „S”.

Ks. Stanisław Składzień
Były proboszcz 
parafii pw. Trój-
cy Przenajświęt-
szej w Miel-
cu. Długoletni 
Duszpasterz Lu-
dzi Pracy Diece-
zji Tarnowskiej. 

Zaangażowany w pracę środowi-
ska solidarnościowego, uczest-
nik Pielgrzymek Ludzi Pracy na 
Jasną Górę. 

Ks. Jan Warchał
Proboszcz pa-
rafii Sarzyna. 
Aktywny uczest-
nik powstającego 
NSZZ „Solidar-
ność” w Zakła-
dach Chemicz-
nych „Organika 

Sarzyna”. W stanie wojennym 
przechowywał sztandar „S”, za 
wykonanie którego sam zapłacił. 
Zwrócone przez związkowców 
koszty ponownie przeznaczył na 
działalność związkową. Zawsze 
wspierał mądrym słowem, wielki 
patriota i wspaniały kapłan.

Caritas Diecezji Rzeszowskiej
Od lat NSZZ „Solidarność” sku-
tecznie współpracuje z Caritas 
w niesieniu pomocy potrzebują-
cym w kraju i poza jego granica-
mi. Koordynatorem tych działań 
jest dyrektor ks. Stanisław Sło-
wik, który od lat wspiera i jedno-
czy działania ludzi dobrej woli 
w różnego rodzaju inicjatywach 
charytatywnych.

Stowarzyszenie Osób Represjo-
nowanych w Stanie Wojennym 
Województwa Podkarpackiego
Podejmuje działania do zapew-
nienia osobom dotkniętym repre-
sjami w okresie stanu wojennego 
rehabilitacji i popiera indywidu-
alne roszczenia członków Stowa-
rzyszenia o naprawienie krzywd 
doznanych w wymiarze moral-
nym i materialnym. Pośredniczy 
w udzielaniu pomocy prawnej 

pokrzywdzonym celem uzyska-
nia przez nich określonych praw 
i uprawnień. Otacza szczególną 
opieką Miejsca Pamięci Narodu 
Polskiego. Zajmuje stanowiska 
i wydaje oświadczenia w ważnych 
dla Ojczyzny sprawach.

Parafia pw. św. Wojciecha i Sta-
nisława w Rzeszowie (Fara)
Po wprowadzeniu stanu wojen-
nego księża z tej parafii otaczali 
różnoraką opieką działaczy pod-
ziemia antykomunistycznego 
i wspierali ich w walce o wolność 
Ojczyzny i godność człowieka. 
W rocznice ważnych wydarzeń 
historycznych (3 Maja, 11 listo-
pada, 31 sierpnia, 13 grudnia), jak 
również każdego 13 dnia miesią-
ca w kościele farnym odprawia-
ne były msze św. w intencji Oj-
czyzny, podczas których kapłani 
wygłaszali patriotyczne homilie. 
Po zakończeniu tych mszy, na 
dziedzińcu kościoła pod krzyżem 
misyjnym gromadzili się człon-
kowie i sympatycy „S”, modląc za 
„S” i prześladowanych kolegów. 
Czasami te spotkania przekształ-
cały się w manifestacje tłumione 
przez ZOMO i SB. W budynkach 
należących do plebanii kapłani 
udzielali schronienia uciekają-
cym manifestantom.

Wojciech Buczak
Od 1980 w „S” 
WSK PZL-Rze-
szów. W stanie 
wojennym pro-
wadził konspi-
racyjną działal-
ność związkową. 
Inicjator powo-

łania przy ZR Funduszu Chary-

tatywnego „Pomoc Solidarnym”. 
Przewodniczący ZR w latach 
1998-2014. Pracując na szcze-
blu samorządowym przyczynił 
się do rozbudowy infrastruktury 
drogowej i kolejowej, rozwoju in-
nowacyjnego przemysłu, uczelni, 
wojewódzkich placówek kultury 
i dziedzictwa narodowego. Jako 
poseł zabiegał o rozwój przemy-
słu obronnego i Doliny Lotniczej, 
ważne inwestycje infrastruk-
turalne, ochronę miejsc pracy 
i praw pracowniczych, sprawy 
dotyczące obrony narodowej.

Bogusława Buda
Przewodnicząca 
Organizacji Mię-
dzyzakładowej 
NSZZ "S" Pracow-
ników Oświaty 
i Wychowania, 
R e g i o n a l n e j 
Sekcji OiW oraz 

członek Rady Krajowej Sekcji 
OiW i Komitetu Monitorującego 
Program Polska Wschodnia z ra-
mienia Komisji Krajowej. Czło-
nek ZR. Od 1981 r. członek NZS 
na WSP w Rzeszowie, a od 1990 
r. członek „S” OiW w Rzeszowie. 
Prowadziła audycje w Katolic-
kim Radiu VIA, gdzie poruszała 
aktualne problemy pracowników 
i członków NSZZ „Solidarność”. 
Społecznik na rzecz  oświaty 
i środowiska lokalnego. Organi-
zator licznych konkursów na-
wiązujących do historii „S”, sta-
nu wojennego, patrona „S” oraz 
innych przedsięwzięć organizo-
wanych przez związek. Utworzy-
ła stronę internetową KM POiW, 
bazę danych członków i poświę-
ciła sztandar oświaty. 

W imieniu odznaczonych Instytucji medale odebrali: ks. Stanisław 
Słowik - dyrektor Caritas, Mieczysław Liber - prezes Stowarzyszenia

Represjonowanych i ks. Jan Szczupak, proboszcz Fary
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Anna Dziadek
Przewodniczą-
ca Oddziału 
Regionu Rze-
s z o w s k i e g o 
NSZZ Solidar-
ność w Strzy- 
żowie, członek 
ZR. Czynnie 

wspiera i uczestniczy we wszel-
kiego rodzaju działalności związ-
kowej. Podejmuje działania na 
rzecz rozwoju związku w obrę-
bie już istniejących organizacji 
związkowych oraz nawiązuje 
kontakty z pracownikami zakła-
dów i instytucji, gdzie nie ma or-
ganizacji związkowych. Prowadzi 
działalność informacyjną i edu-
kacyjną wśród młodzieży szkół 
średnich o NSZZ Solidarność. 

Andrzej Filipczyk
W „Solidarno-
ści” od 1980 r.: w 
OPGK Rzeszów, 
Resbud SA, 
obecnie członek 
„S” Elektromon-
taż Rzeszów 
SA. W sierpniu 

1988 r. współinicjator ponownej 
działalności „S”  w „Resbudzie”, 
pierwszej jawnie działającej Or-
ganizacji Związku w Regionie 
Rzeszowskim po wprowadzeniu 
przez komunistyczne władze 
Polski stanu wojennego. W sta-
nie wojennym kolporter ulotek 
i wydawnictw podziemnych. 
Aresztowany, skazany i osadzony 
w Zakładzie Karnym w Łęczycy. 
Posiada status działacza opozy-
cji antykomunistycznej. Członek 
Prezydium ZR. Delegat na Krajo-
wy Zjazd Delegatów NSZZ „S”.

Małgorzata Franczyk
Działacz związ-
kowy struktur 
zakł ad owych, 
regionalnych i kra- 
jowych „S”. In-
struktor związ-
kowy, organi-
zator szkoleń, 

pielgrzymek i rajdów górskich 
„S”. Pionierka związkowych au-
dycji rzeszowskiej ”Solidarno-
ści” w Radio Via oraz ich wie-
loletnia prowadząca. Inicjator 
powołania przy ZR Funduszu 
Pomocy Kościołowi na Wscho-
dzie oraz aktywny propagator 
oraz wolontariusz pomocy po-
trzebującym Polakom, parafiom 
i dzieciom na Wschodzie. Or-
ganizator honorowego krwio-
dawstwa w Regionie Rzeszow-
skim w rocznicę śmierci Jana 
Pawła II oraz zasłużony Hono-
rowy Dawca Krwi. Delegat na 
KZD. Za-ca przewodniczącego 
„S” Urzędu Marszałkowskiego  
w Rzeszowie.

Barbara Frączek
Współpracow-
niczka Komi-
tetu Pomocy 
Internowanym, 
Aresztowanym, 
Pozbawionym 
Pracy i Ich Ro-
dzinom przy 

klasztorze oo. bernardynów 
w Rzeszowie. Kolporterka pra-
sy i wydawnictw podziemnych 
w rzeszowskim środowisku me-
dycznym. Działacz struktur za-
kładowych i regionalnych „S” 
w służbie zdrowia. Długoletnia 
prezes Stowarzyszenia Tak Życiu 
w Rzeszowie. 

Bernadeta Frysztak
Od 25 lat czło-
nek „S” Orga-
nizacji Między- 
zakładowej Pra- 
cowników Oś- 
wiaty i Wycho-
wania w Rze-

szowie. Przez wiele lat zastępca 
przewodniczącego Komisji Koła 
NSZZ „Solidarność” POiW, dzia-
łającej w Zespole Szkół Tech-
nicznych w Sędziszowie Mało-
polskim. Organizator konkursów 
historycznych o zasięgu powiato-
wym, uroczystości o charakterze 
patriotycznym i religijnym, ko-
ordynator akcji i przedsięwzięć 
o tematyce historycznej. Inicja-
tor powstania pierwszych na 
Podkarpaciu publicznych przed-
szkoli specjalnych dla dzieci 
z autyzmem.

Lucyna Gniewek
Były pracow-
nik Regionu 
Rzeszowskiego 
NSZZ „Solidar-
ność”. W okre-
sie transforma-
cji gospodarki 
pomagała or-

ganizacjom związkowym spraw-
nie działać w tym trudnym mo-
mencie. Zawsze gotowa wspierać 
związkowców przy zwolnieniach 
grupowych w zakładach pracy, 
negocjacjach sporów zbioro-
wych oraz pakietów socjalnych 
w prywatyzowanych przedsię-
biorstwach. Pionier szkoleń dla 
działaczy związkowych. Przez 
kilka kadencji przewodnicząca 
organizacji związkowej przy Za-
rządzie Regionu.

Stanisław Klin
Przewodniczący  
„S” w Miejskim 
Zakładzie Ko-
munalnym w Le- 
żajsku. Delegat 
na WZD Regio-
nu Rzeszow-
skiego. Członek 

„S” od 1980 r. Aktywny w działal-
ności związkowej oraz społecznej 
na szczeblach samorządowym 
i krajowym. Otaczany szacun-
kiem i zaufaniem.

Wiesław Kochman
Członek NSZZ 
Solidarność od 
chwili założe-
nia organizacji 
w Van Pur SA. 
Przewodniczą-
cy Organizacji 
Podzakładowej 

w Rakszawie i członek Zarządu 
Komisji Międzyzakładowej dzia-
łającej w Van Pur SA. Działacz 
struktur krajowych - członek 
Rady Krajowej Sekcji Przemysłu 
Piwowarskiego w Polsce. Spo-
łeczny inspektor pracy. Skutecz-
ny negocjator poprawy warun-
ków płacy i pracy. Pomysłodawca 
i główny organizator instalacji 
relikwii bł. Jerzego Popiełusz-
ki w Kościele pw. Podwyższenia 
Krzyża Św. w Rakszawie. 

Marian Kokoszka
Przewodniczą-
cy „S” PZL-Mie-
lec, za-ca prze-
wodniczącego 
Sekcji Krajowej 
Przemysłu Lot-
niczego NSZZ 
„Solidarność”. 

Delegat z Mielca na Krajowy 
Zjazd Delegatów NSZZ „Solidar-
ność”. Inicjator wielu przedsię-
wzięć związanych z przemysłem 
lotniczym m.in. programu Iryda, 
odrodzenia się przemysłu lotni-
czego w Mielcu, procesu prywaty-
zacji PZL, przetargu na śmigłow-
ce dla polskiej armii. Animator 
wielu inicjatyw nakierowanych 
na mieleckie środowisko, m.in. 
powstania Ośrodka Rehabilita-
cyjno-Edukacyjno-Wychowaw-
czego.

Marek Krężel
Przewodniczą-
cy „S” w Paged 
Meble Zakład 
w Sędziszowie 
Młp. Działal-
ność opozycyjną 
rozpoczął jako 

uczeń Technikum Mechaniczno-
-Odlewniczego w Zespole Szkół 
Technicznych WSK „PZL-Rze-
szów”. Aktywny uczestnik dysku-
sji dotyczących bieżącej sytuacji 
politycznej oraz form włączenia 
się w działalność opozycyjną. 
Aresztowany za przynależność 
do nielegalnej grupy „Młodzieżo-
wa Organizacja Antysocjalistycz-
na”. Od 1989, z rozpoczęciem 
pracy w Rzeszowskich Fabrykach 
Mebli, podjął działalność związ-
kową. Delegat na WZD Regionu. 

Bożena Lauzer
Przewodnicząca 
„S” w Muzeum-
-Zamku, Czło-
nek ZR. Wie- 
lokrotnie  wy-
stępowała przed 
organami samo-

rządu w sprawach dotyczących 
zbiorowych interesów pracowni-
ków instytucji kultury wojewódz-
twa podkarpackiego w celu po-
prawy ich sytuacji ekonomicznej. 
W swojej działalności kieruje się 
zasadą, iż cywilizacja opiera się 
przede wszystkim na człowieku 
i jego godności.

Ewa Leniart
Wojewoda Pod-
karpacki. Nad-
zorując pracę 
Wojewódzkiej 
Rady Dialogu 
Społecznego stoi 
na straży spo-
łecznego poro-

zumienia poprzez prowadzenie 
przejrzystego, merytorycznego 
i regularnego dialogu organi-
zacji pracowników i pracodaw-
ców oraz strony rządowej na 
wszystkich szczeblach jedno-
stek samorządu terytorialnego. 
W latach 2007-2015, pełniąc 
funkcję dyrektor Oddziału In-
stytutu Pamięci Narodowej w 
Rzeszowie, wspierała działania 
na rzecz ochrony dziedzictwa 
NSZZ „Solidarność” poprzez or-
ganizowanie i współorganizo-
wanie szeregu przedsięwzięć, 
mających na celu upamiętnia-
nie trudnych dla narodu pol-
skiego wydarzeń, jakie miały 
miejsce na przełomie lat 70. 
i 80. XX w. oraz ludzi, którzy  
w nich uczestniczyli. Działa-
nia te kontynuowała po objęciu 
funkcji Wojewody Podkarpac-
kiego w  grudniu 2015 r., wzbo-
gacając je o nowe inicjatywy, 
wśród których na szczególną 
uwagę zasługuje odbywający się 
cyklicznie Kongres Osób Repre-
sjonowanych, Działaczy Solidar-
ności i Kombatantów.

Teresa Łebek
Aktywny czło-
nek NSZZ „So-
lidarność” Or- 
ganizacji Mię-
dzyzakładowej 
P r a c o w n i k ó w 
Oświaty i Wy-

chowania w Rzeszowie, dzia-
łający na rzecz środowiska na 
szczeblach: zakładowym, regio-
nalnym i krajowym. Współza-
łożycielka koła „Solidarność” 
w Szkole Podstawowej nr 16 
w Rzeszowie. Obecnie zasila sze-
regi „S” emeryckiej OiW. Delegat 
na WZD Regionu.
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Wiesław Łyszczek
Główny Inspek-
tor Pracy. Ka-
rierę zawodową 
związał z nad-
zorem i kon-
t r o l o w a n i e m 
p r z e s t r z e g a -
nia przepisów 

prawa pracy, w szczególności 
przepisów i zasad bhp, prze-
pisów dotyczących stosunku 
pracy, wynagrodzenia za pracę, 
czasu pracy, urlopów, upraw-
nień pracowników związanych 
z rodzicielstwem, zatrudniania 
młodocianych i osób niepeł-
nosprawnych. Od 1980 r. w „S”. 
W dniu wprowadzenia stanu 
wojennego uczestnik strajku 
w w MPK Rzeszów (członek Ko-
mitetu Strajkowego). Współpra-
cował z Prezydentem Lechem 
Kaczyńskim przy tworzeniu usta-
wy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Piotr Maciejczyk
Długoletni czło- 
nek NSZZ „So-
lidarność” Or-
ganizacji Mię-
dzyzakładowej 
P r a c o w n i k ó w 
Oświaty i Wy-
chowania w Rze-

szowie, wieloletni przewodniczą-
cy Komisji Koła „S” w Zespole 
Szkół Technicznych w Sędziszo-
wie Małopolskim. Współpraco-
wał z sędziszowskim środowi-
skiem ZHR, redaktor Biuletynu 
Światowego Związku Żołnierzy 
AK oraz założyciel w ZST orga-
nizacji „Strzelec”. Organizator 
uroczystości o charakterze pa-
triotycznym, społecznym i spor-
towym oraz wypoczynku letniego 
dla dzieci z rodzin dotkniętych 
ubóstwem i zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym.

Lesław Majkut
Sekretarz Woje-
wództwa, członek 
„S” w Urzędzie 
Marszałkowskim 
w Rzeszowie. 
W 1980 r. współ- 
założyciel i prze- 
wodniczący „S” 

w Rzeszowskim Przedsiębior-
stwie Budowlano-Montażowym, 
delegat na I WZD Regionu  
Rzeszowskiego. Internowany 
w ośrodku Odosobnienia w Za-
łężu w Rzeszowie. Wcielony do 
karnej jednostki wojskowej dla 
działaczy Solidarności w Czer-
wonym Borze „VOS-6’’. W 1986 r. 
zmuszony do odejścia z RPBM. 
Członek Grupy Ujawnić Prawdę 
w Rzeszowie i Stowarzyszenia 
Osób Represjonowanych w sta-
nie wojennym Województwa 
Podkarpackiego.

Józef Niemiec
Członek „S” 
Oświaty i Wy-
chowania w Rze-
szowie. W 1980 r. 
współzałożyciel 
„S” w Telkom-
-Telos w Krako-
wie. W 1989 ini-

cjator odtwarzania struktur „S” 
w Zespole Szkół Technicznych 
w Rzeszowie. Zaangażowany 
działacz struktur regionalnych, 
krajowych i europejskich. Obec-
nie specjalny doradca sekretarza 
generalnego Europejskiej Kon-
federacji Związków Zawodowych 
w Brukseli. Promotor wzmac-
niania niezależności związkowej 
i profesjonalizmu działalności 
na rzecz lepszego reprezento-
wania interesów pracowniczych 
w Polsce. Orędownik lepszego 
uwzględnienia w polityce euro-
pejskiej potrzeb i specyfiki pra-
cowników krajów byłego bloku 
sowieckiego.

Władysław Ortyl
Marszałek wo-
jewództwa pod-
k a r p a c k i e g o , 
w NSZZ „So-
lidarność” od 
1980 r. Współ-
o r g a n i z a t o r  
i przewodniczą-

cy odradzających się po 1989 roku  
struktur NSZZ „Solidarność” 
w Ośrodku Badawczo Rozwojo-
wym w Mielcu i WSK PZL, współ-
założyciel i wiceprzewodniczący 
Sekcji Krajowej Przemysłu Lot-
niczego NSZZ „Solidarność” oraz 
członek Zarządu Regionu Rze-
szowskiego NSZZ „Solidarność”. 
Działacz związkowy, samorządo-
wy i rządowy, współpracujący ze 
strukturami związku i podejmu-
jący decyzje zgodnie z interesem 
i oczekiwaniami NSZZ „Solidar-
ność”. Członek „S” PZL Mielec.

Leszek Pelc
E m e r yt owa ny 
funkcjonariusz 
P a ń s t w o w e j 
Straży Pożarnej. 
Członek „S” od 
40 lat. Przewod-
niczący Mię-
dzyregionalnej 

Sekcji Pożarnictwa NSZZ „S” 
woj. podkarpackiego oraz czło-
nek prezydium Krajowej Sekcji 
Pożarnictwa. Zawsze kieruje się 
dobrem strażaków. Brał udział 
w pracach nad ustawą o PSP, 
a jego zaangażowanie w pracach 
zespołów powoływanych przez 
Komendantów Głównych i Woje-
wódzkich PSP przyczyniło się do 
poprawy sytuacji strażaków nie 
tylko na Podkarpaciu, ale rów-
nież w całym kraju. 

Lidia Pietras
Przewodniczą-
ca Międzyzakła-
dowej Komisji 
P r a c o w n i k ó w 
Zakładów Komu-
nalnych w Kol- 
buszowej. W „S” 
od 1985 r. Doce-

niana za sprostanie wyzwaniu, 
jakim było negocjowanie z czte-
rema dyrektorami. Nieustanne 
konsultacje i współpraca z PIP 
zakończone poprawą warunków 
płacy i pracy pracowników, bez-
pieczeństwa taboru samocho-
dowego, czy przywróceniem do 
pracy niesłusznie zwolnionego 
członka zarządu, który stanął po 
stronie pracowników. Po zmia-
nie struktury organizacyjnej, 
dzięki której jest jeden praco-
dawca, zmieniło się postrzeganie 
związków zawodowych i nastąpi-
ło wspólne rozwiązywanie pro-
blemów, jednak to nie usypia jej 
czujności. 

Bogusław Plęs
W Solidarności 
od 1989 roku. 
Przewodniczący 
„Solidarności” 
w „Kruszgeo” SA, 
członek Zarządu 
Regionu. Zasłu-
żony w działal-

ności społecznej, zaangażowany 
na rzecz rozwoju i sprawnego 
funkcjonowania NSZZ „Solidar-
ność. Rozważny negocjator. Ko-
ordynator nadania pracodawcy 
certyfikatu „Pracodawca Przy-
jazny Pracownikom". Kruszgeo 
zostaje trzykrotnie wyróżnione 
za stosowanie dobrych praktyk 
w zakresie przestrzegania prze-
pisów prawa pracy, stabilność za-
trudnienia, przestrzeganie zasad 
bhp oraz prawa do zrzeszania się 
w związki zawodowe.

Tadeusz Podkowicz
Przewodniczący 
„S” przy Staro-
stwie Powia-
towym w Łań-
cucie. Z ruchem 
"Solidarności" 
związany na 
prośbę działa-
czy rolniczych. 

Doradca prawny Rady Gminnej 
NSZZ „Solidarność” Rolników In-
dywidualnych w Grodzisku Dol-
nym. W okresie stanu wojennego 
uczestniczył w duszpasterstwie 
nauczycieli w Łańcucie, a potem 
w duszpasterstwie „RI Solidar-
ność” w Łańcucie. Przed wybo-
rami 1989 r. czynnie wspierał 
kandydatów KO „Solidarności” 
i związanych z „S”. Za aktywność 
na rzecz „S” obniżano mu wy-
nagrodzenie lub pomijano przy 

waloryzacjach. Jako pracownik 
Rejonowego Biura Pracy w Rze-
szowie, wstąpił w 1990 r. do "S"  
przy Urzędzie Wojewódzkim 
w Rzeszowie. Współzałożyciel "S" 
przy Rejonowym Biurze Pracy 
w Rzeszowie. Mąż zaufania ko-
mitetów wyborczych nawiązują-
cych do dziedzictwa „S”. 

Małgorzata Rauch
P o d k a r p a c k i 
Kurator Oświa-
ty. Od 1997 r. 
w NSZZ „Soli-
darność” (m.in. 
członek Za-
rządu Regionu 
Rzeszowskiego, 

wiceprzewodnicząca Organiza-
cji Międzyzakładowej Komisji 
Oświaty i Wychowania w Rze-
szowie). Inicjatorka  i organiza-
torka wielu konferencji, przed-
sięwzięć i projektów o zasięgu 
międzynarodowym, ogólnopol-
skim i wojewódzkim na rzecz 
oświaty i środowiska we współ-
pracy z rożnymi instytucjami 
i organizacjami. Zdecydowana 
propagatorka idei wychowania 
do wartości. Autorka innowacji 
pedagogicznych, programu edu-
kacyjnego dla nauczycieli polo-
nistów, licznych publikacji o te-
matyce edukacyjnej i naukowej.

Tadeusz Rojek
Współzałożyciel 
„Solidarności” 
w Zakładzie Na-
prawy Samo- 
chodów w Bo-
guchwale. Po  
z a t r u d n i e n i u 
w WSK PZL Rze-

szów wieloletni Przewodniczący 
Komisji Wydziałowej oraz czło-
nek Komisji Międzyzakładowej. 
Członek Komitetu Strajkowego 
na przełomie 1991 i 1992 w straj-
ku okupacyjnym o ratowanie 
WSK PZL Rzeszów oraz całego 
przemysłu lotniczego w Polsce. 
Uczestnik akcji protestacyjnych 
w obronie miejsc pracy. Członek 
Rady Nadzorczej z ramienia zało-
gi. Członek Koła Emerytów i Ren-
cistów „S” WSK PZL-Rzeszów.

Alfred Ryś
W „S” od 1980 
r. Współzałoży-
ciel i długoletni 
przewodniczący 
„S’ w ZCh Or-
ganika Sarzy-
na. Działacz 
struktur zakła-

dowych, regionalnych i krajo-
wych. Zaangażowany w ochronę 
pracowników w trakcie okresu 
transformacji gospodarczej oraz 
obronę polskiego przemysłu 
chemicznego.
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Jan Skowroński
D ł u g o l e t n i  
przewodniczą-
cy reaktywowa-
nej Organizacji 
„Solidarności” 
w Przedsiębior-
stwie Gospodar-
ki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Kolbuszowej. 
Przewodniczący Oddziału Regio-
nu w Kolbuszowej, Członek ZR. 
Przedstawiciel „S” w kontaktach 
ze społeczeństwem i z miejsco-
wymi władzami różnego szcze-
bla. Organizator uroczystości pa-
triotyczno-religijnych.

Danuta Solarz
Członek „S” 
w Energetyce 
Podkarpackiej. 
Kontynuatorka 
działań pierw-
szych założycieli 
Związku  w  Cen-
trali PGE Dys-

trybucja S.A. Oddział Rzeszów. 
Członek ZR, Delegat na Między-
zakładowe Zebranie Delegatów.  
Zawsze aktywna w niesieniu po-
mocy innym: pracownikom,  lu-
dziom  „S”,   kombatantom - żoł-
nierzom AK, niepełnosprawnym. 
Zaangażowana  w udokumento-
wanie tradycji i działalności ludzi 
„S” w energetyce, a także propa-
gowanie, szczególnie wśród mło-
dych ludzi, działalności Związku. 
Działa w Duszpasterstwie Rze-
szowskich Energetyków, obecnie 
w Katolickim Stowarzyszeniu 
Energetyków Nazaret, organizu-
jąc z udziałem członków Związ-
ku, uroczystości, pielgrzymki,  
obchody rocznic ważnych wy-
darzeń historycznych, wystawy  
o tematyce niepodległościowej. 

Lucyna Spaczyńska
Członek „S” od 
1980 r. Od 1985 
r. przewodni-
cząca komisji 
wydziałowych 
i jednocześnie 
członek komisji 
międzyzakłado-

wej WSK PZL-Rzeszów. Delegat 
na WZD Regionu. Kontynuuje 
działalność związkową, obecnie 
z ramienia emerytów. Działal-
ność w Solidarności to jej świa-
doma decyzja i podążanie drogą, 
którą wybrała w 1980 roku. 

Andrzej Staniszewski
Inicjator, za-
łożyciel i prze-
wodniczący „S” 
w Zakładzie 
Ubezpieczeń Spo- 
łecznych  Oddział 
w Rzeszowie. 
Działa w struk-

turach zakładowych i regio-
nalnych Związku. Członek ZR. 
Działa aktywnie na rzecz obrony 
praw pracowników oraz popra-
wy warunków pracy i płacy. Jako 
członek zespołu negocjacyjnego  
przyczynił się do korzystnego 
dla pracowników  zakończenia 
sporów zbiorowych w ZUS. Ini-
cjator korzystnych zmian w wy-
korzystaniu funduszu socjal-
nego i nadzorze  związkowym 
na PKZP oraz przeprowadzenia 
demokratycznych wyborów SIP 
oraz ich działalności dla dobra  
pracowników.

Michał Stręk
Od 1980 w „S”, 
wiceprzewodni- 
czący KZ „S” 
w BPBW, orga-
nizator struktur 
„S” w regionie 
r z e s z ows k i m , 
delegat na 

I WZD Regionu Rzeszowskiego. 
Współzałożyciel i członek RKW 
Rzeszów, kolporter pism i wy-
dawnictw podziemnych. Inter-
nowany w Ośr. Odosobnienia 
w Uhercach. Współzałożyciel 
Komitetu Obywatelskiego „S” 
w Rzeszowie. Współtwórca Rze-
szowskiej Grupy Ujawnić Praw-
dę. Autor książki Solidarność 
trwa – Świadectwo sprzeciwu 
i oporu 1981-1989 (2005), pełno-
mocnik podkarpacki projektu 
Encyklopedia Solidarności. 

Adam Śnieżek
Poseł. W „S” od 
1980 r., współza-
łożyciel struktur 
związku w WSK 
PZL Rzeszów. 
W stanie wojen-
nym interno-

wany, działacz tajnych struktur 
„S”. Przewodniczący ZR w latach 
1992-1998. Toczył walkę o prze-
trwanie dwóch najważniejszych 
zakładów lotniczych w regio-
nie, brał udział w negocjacjach 
z ministrami, komisjami rzą-
dowymi, uczestniczył w prote-
stach i strajkach. W efekcie wie-
loletnich batalii związkowych 
branża lotnicza przetrwała 
i daje miejsca pracy, podatki do 
budżetu państwa oraz nadzie-
ję na rozwój regionu. Obecnie 
jako poseł pracuje w komisjach 
infrastruktury, polityki społecz-
nej i rodziny oraz mniejszości 
narodowych. Wspiera inwesty-
cje drogowe i kolejowe w na-
szym regionie, zabiega o środki 
pomocowe dla powiatów o ni-
skich wskaźnikach ekonomicz-
nych oraz zajmuje się sprawami 
pracowniczymi, rynku pracy, 
pomocy społecznej i likwidacji 
ubóstwa. 

Wanda Tarnawska
Współzałożyciel-
ka NZS, Biura 
Prasowego i In-
formacji Aka-
demickiej NZS 
przy WSP w Rze-
szowie. Redaktor 

prasy niezależnej i podziemnej, 
popularyzatorka i dokumentalist-
ka historii najnowszej. Współre-
daktor tekstu postulatów rolników 
bieszczadzkich. Kolporterka wy-
dawnictw podziemnych, społecz-
ny pracownik Komitetu Pomocy 
Internowanym, przy klasztorze 
oo. bernardynów w Rzeszowie. 
Inicjatorka, współorganizatorka 
międzynarodowych konferencji 
dot. współpracy i pojednania, ety-
ki w życiu społecznym, gospodar-
czym i politycznym.

Stanisław Tylec
W „S” od 1980 r.,  
długoletni  prze-
wodniczący „S”  
w  M Z B M 
w Mielcu  De-
legat na Zjazd 
Sekcji  Krajowej 
P r a c o w n i k ó w 

Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej. Delegat na WZD Regio-
nu Rzeszowskiego. Członek Rady 
Nadzorczej MZBM Mielec z ra-
mienia pracowników, popierany 
przez „Solidarność”.

Marek Uberman
Przewodniczący 
„S” w Łańcuckiej 
Fabryce Śrub. 
Wykazał się du-
żymi zdolno-
ściami negocja-
cyjnymi podczas 

wdrażanych restrukturyzacji 
i przekształceń własnościowych. 
Członek Zarządu Regionu, Czło-
nek Prezydium ZR, przewodni-
czący Oddziału Regionu w Łań-
cucie, delegat na KZD. Aktywny 
na rzecz ratowania likwidowa-
nych zakładów pracy i obrony ist-
niejących miejsc pracy. Działacz 
samorządowy powiatu łańcuc-
kiego, członek Straży Honorowej 
Grobu Bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Piotr Warcholak
Działacz „S” w WSK-Mielec od lat 
80-tych. Po reaktywacji działal-
ności „S” w 1989 r. Członek Za-
rządu Regionu Rzeszowskiego, 
delegat na WZD. Obecnie członek 
struktur emeryckiej „S” w Mielcu.

Stanisław Wilczek
Członek „S” 
w Łańcuckiej 
Fabryce Śrub od 
1980r. Czynnie 
włączył się w jej 
powstawanie na 
wydziale narzę-
dziowym CWN. 

Brał udział w wielu akcjach, pro-
testach i manifestacjach organi-
zowanych przez Związek zarówno 
na szczeblu lokalnym, jak i ogól-
nopolskim. Brał czynnie udział 
w strajku okupacyjnym w ŁFŚ 
popierając strajkujących w Rze-
szowie rolników, strajku ostrze-
gawczym w zakładzie mającym 
na celu poprawę warunków pracy 
i płacy pracowników. Kolporto-
wał w zakładzie prasę antyko-
munistyczną i związkową. Przed-
stawicielem związku w różnego 
rodzaju negocjacjach i rozmo-
wach zarówno z pracodawcą, jak 
i właścicielami zakładu. Odmówił 
zdjęcia krzyża w miejscu pracy. 
Po ściągnięciu przez innego pra-
cownika, ponownie zwiesił krzyż. 
Zdjęty ze stanowiska brygadzisty.

Wiesław Woźniak
W „S” od 1980 r.,  
n a j p i e r w 
w WSK-Mielec, 
później zało-
życiel i prze-
wodniczący „S” 
Elektrociepłow-
nia Mielec. Dłu-

goletni działacz struktur zakła-
dowych, regionalnych (Członek 
Zarządu Regionu Rzeszowskiego 
„S”) i krajowych (Delegat Krajo-
wej Sekcji Elektrowni i Elektro-
ciepłowni NSZZ „S”).

Roman Ziemiński
Od 1980 r. w „S”, 
wiceprzewodni-
czący Komitetu 
Założycielskie-
go w Rzeszow-
skich Zakładach 
Elektromecha-
nicznych Pre-

dom-Zelmer, delegat na I WZD 
Regionu Rzeszów. Przygotował 
ulotki przeciwko wprowadze-
niu stanu wojennego oraz ode-
zwy do załogi zakładu. Nawiązał 
współpracę z RKW w Rzeszowie, 
uczestnik siatki kolportażowej. 
Internowany w Ośr. Odosobnie-
nia w Uhercach. Nieformalny 
lider struktur „S” w swoim za-
kładzie, wielokrotnie zatrzymy-
wany i przesłuchiwany, rewizje 
w domu i miejscu pracy. Współ-
organizator corocznych wyjaz-
dów pracowników Zelmeru na 
grób ks. Jerzego Popiełuszki 
w Warszawie i Pielgrzymek Lu-
dzi Pracy na Jasną Górę. Uczest-
nik Duszpasterstwa Ludzi Pracy 
dla Zelmeru w parafii Chrystusa 
Króla w Rzeszowie. Organizator 
i lider grupy inicjatywnej ujaw-
niającej działalność TKZ w Zel-
merze. Członek rzeszowskiej 
Grupy Ujawnić Prawdę i Stowa-
rzyszenia Osób Represjonowa-
nych w Stanie Wojennym Woje-
wództwa Podkarpackiego. 
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- Moja obecność i członkostwo w NSZZ „So-
lidarność” datuje się od początku powstania 
tj. 1980 r. Pracowałam w służbie zdrowia na 
stanowisku położnej. Kiedy w Rejonowym 
Szpitalu w Strzyżowie tworzono NSZZ „So-
lidarność” Służby Zdrowia, już byłam jego 
członkiem. Po przejściu na emeryturę zgłosi-
łam się do „S” Emerytów i Rencistów w Strzy-
żowie, gdzie trwam do obecnej chwili. Solidar-
ności pozostanę wierna do końca mych dni.

Moim wzorem „S” jest osoba Mariana Pyry, który w tej dziedzinie 
bardzo się zasłużył. Wymienię również nieżyjące już osoby, jak Zofia 
Soja, która w okresie tworzenia się „S” i w stanie wojennym, udo-
stępniała swoje mieszkanie na tajne spotkania. Kolejna postać to śp. 
Tadeusz Zięba, człowiek o wielkim sercu. Wykazał się zaangażowa-
niem i pomocą osobom internowanym, pomagało mu wtedy wielu 
młodych ludzi. Najważniejsza dla mnie postać to prof. Władysław 
Kmieć, człowiek niezłomny, internowany w stanie wojennym, wię-
zień sowieckich łagrów, Sybirak. Wspominam też wizytę Ojca św. JP 
II w Starym Sączu. Z potrzeby serca napisałam wtedy wiersz:

Z Pogórza Strzyżowa do Ciebie zdążamy
Bo Cię Ojcze św. serdecznie kochamy -
Ojcze święty
Idziemy do Ciebie z soli
- dawnej woli – aby Ci powiedzieć
O tym co nas boli -
Ojcze święty
Pobłogosław nasze trudy i zamiary
- abyśmy wytrwali do samej wieczności –
Ojcze święty!

Maria Adamska, członek „S” 
Oddział w Strzyżowie

- Do Solidarności wstąpiłem w czasie stanu 
wojennego. 13 grudnia 1981 r. byłem jeszcze 
studentem ostatniego roku i trzeba było coś 
zrobić dla przeciwstawienia się czerwonemu 
reżimowi. Miałem już umiejętność robienia 
„bibuły” dlatego zająłem się drukiem podziem-
nych ulotek i gazetek oraz instruktażem poli-
graficznym. W tym czasie poznałem też moją 
przyszłą żonę Annę, która również działała 
w podziemiu. Była to druga strona działalno-
ści, znacznie przyjemniejsza, ale wynikająca ze wspólnych przeko-
nań i po części z sytuacji ciągłego zagrożenia. Potem związałem się 
z „Solidarnością Walczącą”, lecz to już zupełnie inna historia. 

W 1989 r. zakładałem z kolegami „Solidarność” w Spółdzielni 
Mleczarskiej w Trzebownisku. Różnie było w samej organizacji, ale 
jest ona jak najbardziej potrzebna, a jej siła tkwi w liczbie członków 
i ich oddaniu sprawom związkowym. Przynależność do „Solidarno-
ści” daje poczucie wspólnoty w dążeniu do realizacji celów, uczy też 
odpowiedzialności za innych.

Można mieć nadzieję, że po chwilowej stagnacji idea Solidarno-
ści powróci zwłaszcza wśród młodych ludzi i zostanie wzbogacona 
o nowe wartości.

Andrzej Lignarski, członek KZ „S” 
przy SM Mlekovita Oddział w Trzebownisku

Wasze wspomnienia...

W kolejnych wspomnieniach - Stanisław Olech z Fabryki Śrub w  Łańcucie

Lekko śmiesznie, bardziej strasznie

Od tolerancji do terroru
Od lat liberalne i lewicowe media (raczej libertyńskie i lewackie) robią Pola-

kom przysłowiową „wodę z mózgu”, usilnie wmawiając nam, że jesteśmy na-
rodem skrajnie nietolerancyjnym. Twierdzą, że jesteśmy wrogo usposobieni wo-
bec wszystkich, którzy się od nas różnią: czy to kolorem skóry, czy wyznawaną 
wiarą, ale przed wszystkim odmienną od uznanej za normalną seksualnością. 
Przypisywana nam rzekoma skrajna nietolerancyjność jest oczywiście jawnym 
kłamstwem, bo Polacy, w przeciwieństwie od zdecydowanej większość narodów 
europejskich, słynęli przez wieki z  wielkiej tolerancyjności, ocenianej zresztą 
wtedy przez ludzi innych nacje za zdecydowanie nadmierną.

Ale czasy się zmieniły! Przed około 30 laty Europa zachodnia (i nie tylko ona) 
zaczęła nagle stawać się coraz bardzie tolerancyjną, a najbardziej dla wszelkie-
go rodzaju wynaturzeń seksualnych. W końcu doszło do tego, że wszystko to, co 
przez wieki uznawane było za normalne stało się nienormalne, a wszystko to, co 
dotychczas było nienormalne, stało się normalne. W tej nienormalnej sytuacji, 
uznawanej za normalną, niewielka, ale wpływowa, część osób z zaburzoną sek-
sualnością, wspierana przez marksistowskich pseudouczonych (często z tytuła-
mi profesorskimi!) rozpoczęła nachalne narzucanie wszelkich wynaturzeń sek-
sualnych wszystkim, którzy takich nie mają. Wszczęto przy tym bezpardonową 
walkę z Kościołem katolickim, uznającym nienormalne stosunki seksualne za 
grzech śmiertelny. Uzasadnieniem dla tych działań stała się walka o toleran-
cję dla rzekomo strasznie gnębionej mniejszości z zaburzeniami seksualnymi, 
określoną przez nich środowiskiem ludzi LGBT+. W większości krajów Europy 
zachodniej działania te zakończyły się sukcesem, bo osobom z zaburzeniami 
seksualnymi przyznano tam liczne przywileje, w tym prawo do adopcji i wy-
chowania dzieci, zaś katolicy mogą być bezkarnie poniżani, a religia, moralność 
i tradycja wyszydzane.

Po latach przyszła kolej na Polskę, uznawanej przez „tolerancyjną i oświe-
coną” Europę zachodnią za twierdzę nietolerancji i zacofania. Należy tu pod-
kreślić, że identycznie określają nasz kraj na forach organizacji i  instytucji 
międzynarodowych także, a nawet przede wszystkim, politycy polskiej opozycji 
totalitarnej. Od kilku lat żądania polskich aktywistów spod znaku LGBT+ sys-
tematycznie rosły, bo na początku domagali się dla siebie jedynie tolerancji, 
później pełnej akceptacji, a z czasem przywilejów. Charakterystyczne, że wraz 
z  kolejnymi żądaniami rosła także ich agresja wobec wszystkich, którzy ich 
obłędnej ideologii ulegać nie chcą. W końcu, rozzuchwaleni bezkarnością, pew-
ni wsparcia libertyńskich i lewackich polityków z kraju i zagranicy, przystąpili 
do ostentacyjnego obrażania uczuć religijnych zdecydowanej większości Pola-
ków, poprzez organizowanie coraz bardziej obscenicznych tzw. „marszy równo-
ści”, podczas których parodiowano procesje katolickie i odprawianie mszy św. 
oraz znieważano wizerunki Matki Bożej. Później przeszli do działań mających 
już ewidentnie charakter terrorystyczny, bo niewątpliwie za taki należy uznać 
zniszczenie furgonetki ruchu obrońców życia i pobicie jej kierowcy przez ban-
dziora każącego się nazywać żeńskim imieniem Margot. Gdy wydawało się im, 
że również to ujdzie im bezkarnie, przeprowadzili w Warszawie haniebną akcję 
zawieszenia tęczowej flagi na historycznej figurze Chrystusa (przy okazji flagi 
takie zawiesili także na pomnikach wielu zasłużonych Polaków). Towarzyszyło 
temu ogłoszenie manifestu, w którym otwarcie zapowiedzieli, że to dopiero po-
czątek ich terrorystycznych działań, gdyż manifest ten zaczynał się od słów: „To 
szturm! To tęcza! To atak! - Gdy system chce byśmy skakali w ciemność sami, 
razem wypowiadamy mu walkę”, a  kończył się obraźliwymi wulgaryzmami. 
Była to zatem ewidentna zapowiedź przejścia od dotychczasowych „miękkich 
protestów” do etapu jawnego terroru! I  nie były to bynajmniej czcze groźby, 
gdyż kilka dni później, podczas zatrzymywania przez policję wspomnianego 
bandziora „Margota” (z  nakazu sądu!) policjanci zostali zaatakowani przez 
setki aktywistów LGTB+ domagających się jego uwolnienia. Protesty te wsparte 
zostały oczywiście przez polityków z lewicy i opozycji totalitarnej. 

Wydarzenia te potwierdziły po raz kolejny trafność, a zarazem aktualność, 
słów wypowiedzianych podczas kazania przez arcybiskupa Marka Jędraszew-
skiego, w których przyrównał sowiecką „czerwoną zarazę” do rozprzestrzenia-
jącej się obecnie po Polsce „tęczowej zarazy” - bowiem obydwie one, zarówno 
czerwona, jak i tęczowa, wyrosły na podłożu tej samej obłędnej marksistowskiej 
ideologii. Wynikiem „pandemii” czerwonej zarazy (spod znaku sierpa i młota), 
rozprzestrzenianej na całym świecie pod pretekstem walki o prawa krzywdzo-
nych i uciskanych, były niewyobrażalne cierpienia milionów ludzi (doprowa-
dziła do największego w  dziejach ludzkości ludobójstwa). Tęczowa zaraza, 
przechodzi w naszym kraju dopiero w fazę „pandemii”, więc możemy ją jeszcze 
powstrzymać…

Jerzy Klus

Iwonie MALIŃCE
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy
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Solidarność PGE 
zawierza... Matce Bożej

Podczas uroczystości w parafii bł. Karoliny Kózki w Rzeszowie 
poczet sztandarowy tworzyli ludzie Solidarności, energetycy z PGE 

Z dziękczynieniem za całą 
branżę energetyczną i z zawie-
rzeniem na wzór swego patrona 
św. Maksymiliana Kolbego 23 
sierpnia na Jasną Górę przyby-
ła 35. Pielgrzymka Energetyków, 
Elektryków i Elektroników pod 
hasłem „Wielka tajemnica wiary”. 
Wśród intencji zanoszona była 
też prośba o bezpieczną pracę 
i modlitwę za energetyków i spo-
łeczeństwo na Białorusi.

Ze względu na pandemię, 
pielgrzymka, choć jubileuszo-
wa, miała jedynie wymiar sym-
boliczny. W czasie tegorocznej 
pielgrzymki poświęcony został 
sztandar Katolickiego Stowarzy-
szenia Energetyków, który od 35 
lat przejmuje spuściznę duszpa-
sterstwa i tej grupy zawodowej. 

Z branżą energetyczną zwią-
zanych jest w Polsce ok. 100 tys. 
osób. Wobec wciąż rosnącego 
zapotrzebowania na prąd przed 
branżą energetyczną stoi dziś 
wiele wzywań. Wśród nich jest 
zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego kraju, rentowno-
ści produkcji prądu i rozwój no-
wych technologii.

28 lipca parafia bł. Karoliny 
Kózki  w Rzeszowie gościła cu-
downy obraz Matki Bożej Robot-
ników Solidarności. Peregryna-
cji obrazu towarzyszyły relikwie 
bł. Jerzego Popiełuszki kapelana 
„Solidarności” oraz replika krzy-
ża robotników z Nowej Huty, sym-
bol walki komunistów z Bogiem.  

Danuta Solarz 
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów

40-lecie „Solidarności” 
w Energetyce Podkarpackiej

4 września na dziedzińcu sie-
dziby oddziału PGE Dystrybucja 
i centrali PGE Obrót odsłonięty 
został obelisk z tablicą upamięt-
niającą 40. rocznicę powstania 
NSZZ „Solidarność” oraz 100–le-
cie urodzin św. Jana Pawła II.  

Na miejsce uroczystości przyby-
li przedstawiciele władz państwo-
wych, samorządowych, kościel-
nych, władze obu Spółek, a także 
pracownicy energetyki. Licznie 
przybyli członkowie Związku „So-
lidarność” ze swoimi władzami: 
wiceprzewodniczącym Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”   Ta-
deuszem Majchrowiczem, szefa-
mi Regionów NSZZ Solidarność, 
Rzeszowskiego - Romanem Jaki-
mem, Ziemia Sandomierska-An-
drzejem Kaczmarkiem, Ziemia 
Przemyska-Szymonem Waw-
rzyszko oraz gospodarzem uro-
czystości-przewodniczącym Or-
ganizacji Międzyzwiązkowej RZE 
Edmundem Myszką. Zasłużeni 
działacze Związku otrzymali pa-
miątkowe ryngrafy. 

Dyrektor Generalny PGE Dys-
trybucja Odział Rzeszów Grze-
gorz Pietrusza docenił pionerów 
„Solidarności”: - Energetycy z na-
szej Firmy zakładali Związek we 

wszystkich jednostkach organiza-
cyjnych ówczesnego Zakładu Ener-
getycznego. Narażali się, byli często 
szykanowani, zwłaszcza w stanie 
wojennym. Ci którzy byli najbar-
dziej czynni w 1980r., są wśród nas: 
p. Ewa Konkel, p. Tomasz Adamiec, 
p. Władysława Kotra, p. Zbigniew 
Kapral, p. Edward Kościółek, Pan 
Eugeniusz Maślanka. Im oraz 
wszystkim licznym członkom „So-
lidarności” przekazuję słowa sza-
cunku i uznania.

Uroczystość odsłonięcia obe-
lisku poprzedziła msza św. 
w rzeszowskim kościele  farnym 
odprawiona w intencji pracowni-
ków i byłych pracowników  przez 
biskupa ordynariusza Diece-
zji Rzeszowskiej Jana Wątrobę, 
a także  złożenie kwiatów pod 
pomnikiem ku czci 43 pomordo-
wanych przez Niemców, podczas 
II wojny światowej mieszkańców 
Staroniwy, wśród których byli 
także energetycy. Mord dokona-
ny był w odwecie za ostrzelanie 
stacji transformatorowej Staro-
niwa i przerwanie dostaw energii 
elektrycznej do dawnych Zakła-
dów PZL Rzeszów ( obecnie Pratt 
& Whitney Rzeszów). 

D. Solarz

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 2020 roku 
dzięki zaangażowaniu i czynnym 
udziale 494 dawców, którzy po-
dzielili się krwią w ramach na-
szej akcji, łącznie oddano 222,3 
litrów tego drogocennego leku.

W imieniu potrzebujących, bar-
dzo dziękujemy Krwiodawcom, 
którzy pomimo tego trudnego 
czasu pandemii, nie zawiedli.

W Rzeszowie 250 osób oddało 
112,5 l. krwi, w Mielcu 160 osób - 
72 l. krwi, w Leżajsku 84 osoby - 
37,8 l. krwi.

Nieprzerwanie od 2016 roku 
coraz więcej krwiodawców, 
członków i sympatyków „Solidar-
ności” oraz mieszkańców powia-
tów naszego regionu odpowiada 
na apel „Solidarności” i oddaje 
krew w ramach sierpniowej ak-
cji. Cudownie byłoby, gdybyśmy 
tę tradycję podtrzymali w kolej-
nych latach. Na kartach historii 
można zapisać się na wiele spo-
sobów, również budując wspa-
niały pomnik Ojca Świętego oraz 
Jego najcenniejszej nauki: Czło-
wiek tyle jest wart, ile może dać 
drugiemu człowiekowi.

Sierpień Miesiącem Honoro-
wego Krwiodawstwa NSZZ „So-
lidarność” został ustanowiony 
przez XXII Krajowy Zjazd Delega-
tów NSZZ „Solidarność (Uchwała 
nr 12/2008) w dowód pamięci 
i szacunku dla Ojca Świętego 
Jana Pawła II.

Dziękujemy Krwiodawcom!
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10 i 11 września służbę przy grobie bł. Jerzego pełnili przedstawiciele
NSZZ Solidarność oddziału ropczycko-sędziszowskiego w składzie

 Andrzej Czochara, Adam Stynczyłów, Mateusz Kura i Mariusz Draus

Hołd w imieniu rzeszowskiej „Solidarności” oddał Roman Jakim

Ropczycko-sędziszowska „S” pełniła strażRopczycko-sędziszowska „S” pełniła straż



Z udziałem pocztu sztandaro-
wego Regionu Rzeszowskiego 
NSZZ „Solidarność” w Sanktu-
arium bł. Władysława Findysza 
w Nowym Żmigrodzie odbyły się 
uroczystości odpustowe połą-
czone z 15. rocznicą beatyfikacji 
pierwszego polskiego męczenni-
ka czasu komunizmu.

Uroczystościom przewodniczył 
abp Edward Nowak, a w koncele-
brze uczestniczyli także: bp Jan 
Wątroba, bp Kazimierz Górny 
i kapłani diecezjalni. Okoliczno-
ściową homilię wygłosił ks. Ma-
rek Dzik, proboszcz parafii pw. 

św. Judy Tadeusza w Rzeszowie. 
Przed sumą odpustową bp Jan 

Wątroba poświecił krzyż, znaj-
dujący się na działce Caritas 
Diecezji Rzeszowskiej w Nowym 
Żmigrodzie. Krzyż upamiętnia 
najważniejsze dzieła miłosier-
dzia jakie względem bliźnich 
pełnił za życia ks. Władysław 
Findysz. 

W uroczystości udział wziął 
Andrzej Filipczyk, Członek Pre-
zydium ZR.

inf. za www.diecezja.rzeszow.pl

Wspomnienie bł. W. Findysza
męczennika komunizmu

Możliwe jest wykonywanie 
pracy w domu, często jest to 
korzyścią dla pracodawcy jak 
i pracownika. Praca wykony-
wana w domu świadczona być 
może, jako praca zdalna, tele-
praca i tzw. home office.

Przepisy dotyczące pracy 
zdalnej znajdują się w  art. 
3 ustawy z 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywo-
łanych nimi sytuacji kryzyso-
wych Zgodnie z tą regulacją  
praca zdalna ma na celu prze-
ciwdziałania COVID-19 i pra-
codawca może polecić pra-
cownikowi wykonywanie pracy 
zdalnej  przez czas oznaczony. 
Praca zdalna, w kontekście 
planowania i ewidencjowania 
czasu pracy pracowników, czy 
też potwierdzania ich obec-
ności w pracy, powinna być, 
zatem traktowana tak, jak by 
była wykonywana w zakładzie 
pracy. Rozwiązania dotyczące 
pracy zdalnej mają być wkrót-
ce wprowadzone zostaną do 
kodeksu pracy. Pracodawca 
może polecić pracownikowi 
pracę zdalną w każdy sposób, 
np. wydając polecenie ustne. 
Ustawa nie określa maksy-
malnego okresu wykonywania 
pracy zdalnej. Decyzja w tym 
zakresie należy do pracodawcy. 
Jednocześnie należy wskazać, 
że przepis, dający podstawę 
do powierzenia pracy zdal-
nej utraci 3 września, chyba, 
że ustawodawca wkrótce po-
stanowi inaczej. Powierzanie 
pracownikowi pracy zdalnej 
w ramach przeciwdziałania 
COVID-19 nie powinno, więc 
wykraczać poza ww. okres.

Zgodnie z art. 675 §  1 kodeksu 
pracy z telepracą mamy do czy-
nienia wówczas, gdy  praca jest 
wykonywana regularnie poza 
zakładem pracy, z wykorzysta-
niem środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu 
przepisów o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną. Regular-
ność oznacza sytuację, w której 
pracownik stale – w pełnym wy-
miarze czasu pracy- wykonu-
je pracę poza zakładem pracy, 
ale może też polegać na tym, że 
pracownik będzie wykonywał 
pracę poza zakładem pracy np. 
przez 3 dni w tygodniu, a w po-
zostałym czasie będzie praco-
wał na terenie zakładu pracy.

Jeśli natomiast chodzi 
o home office / pracę w domu/ 
to wykształciła go praktyka, 
brak natomiast regulacji praw-
nej w tym zakresie. Home offi-
ce w praktyce najczęściej jest 
traktowany, jako rodzaj przy-
wileju i polega na tym, że pra-
cownik może za zgodą przeło-
żonego np. 2 dni w miesiącu 
świadczyć pracę z domu. Home 
office dotyczy, więc sytuacji, 
kiedy praca z domu jest spora-
dyczna i nieregularna.

Wyznaczając obowiązki dla 
pracownika zdalnego, nie moż-
na powierzać mu więcej za-
dań niż jest w stanie wykonać 
w swoim podstawowym czasie 
pracy. Jeśli pracownik do tej 
pory pracował stacjonarnie, 
zarówno on, jak i pracodawca 
powinni mieć pojęcie o tym, ile 
zwykle zadań jest w stanie wy-
konać. Powierzanie „odpowied-
niej ilości zadań” to jednak po-
jęcie na tyle nieprecyzyjne, że 
może nastręczać problemów. 
W razie sporu o nadgodziny to 
pracodawca będzie musiał wy-
kazać, że ilość powierzonych 
obowiązków dało się wykonać 
w zwykłym czasie pracy.

Monika Wojak

Praca wykonywana w domu
Prawnik

informuje

30 sierpnia 2020 r. odbyły się 
dożynki diecezjalne, w których 
udział wzięli przedstawiciele 
władz wojewódzkich i samorzą-

dowych oraz instytucji społecz-
nych. Region Rzeszowski NSZZ 
“Solidarność” reprezentował Ro-
man Jakim, przewodniczący ZR.

W Parku Papieskim w Rzeszo-
wie odprawiona została uroczy-
sta msza św., której przewodni-
czył bp Edward Białogłowski. 
Oprócz licznie zgromadzonych 
wiernych, udział w niej wzięło  49 
delegacji z przepięknymi dożyn-
kowymi wieńcami. 

W homilii bp Białogłowski 
zwrócił uwagę na obecność krzy-
ża w życiu człowieka, a zwraca-
jąc się do rolników, sadowników 
i pszczelarzy duchowny podzię-
kował za ich pracę. Kaznodzieja 
nawiązał również do przypada-

jącej w tym roku 40. rocznicy 
powstania NSZZ „Solidarność”: 
- Z trudem powstała zarówno 
robotnicza jak i rolnicza Solidar-
ność. Czy pamiętamy o dziedzic-
twie tamtego zrywu, o ideałach 
tamtych dni? Wtedy na sztan-
dary wróciło hasło: Bóg, Honor, 
Ojczyzna. Dzisiaj znowu się nie-
którym nie podoba. (…) Drodzy 
rolnicy, dajcie świadectwo przy-
wiązania do tych wartości – za-
apelował biskup.

inf. za www.diecezja.rzeszow.pl

Dziękujemy za wieniec dożynkowy

Działacze NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych oraz prze-
śladowani ze Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojen-
nym przekazali Regionowi Rzeszowskiemu NSZZ „Solidarność” wieniec 
dożynkowy. Wieniec z wizerunkiem Matki Bożej Robotników „Solidar-
ności” towarzyszył regionalnym obchodom 40-lecia NSZZ „Solidar-
ność”, które odbyły się w kościele farnym w Rzeszowie, 31 sierpnia 2020 
r. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli trud wykonania tego wieńca, 
ponieważ wymagał niezwykle misternej pracy.
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Nie lękasz się wyzwań? Jesteś amatorem silnych przeżyć? Ekscytuje cię nagły 
przypływ adrenaliny? W Podkarpackim wrażeń ci nie zabraknie. Czekają na ciebie 
emocjonujące loty motolotnią, paralotnią, balonem, skoki spadochronowe. 
W przestworza wzniesiesz się także szybowcem korzystając z licznych górskich 
szybowisk, ze słynną Bezmiechową na czele. 
Na wyznaczonych trasach „poszalejesz” za kierownicą terenówki, quada, a nawet 
amfi bii. Umiejętności wspinaczkowe sprawdzisz w podkarpackich rejonach 
skałkowych. Niezapomnianych wrażeń doznasz pokonując liczne szlaki wodne. 
Najpopularniejsze prowadzą wzdłuż dolin Sanu, Osławy i Tanwi. Na szczególną 
uwagę zasługuje szlak „Błękitny San”, który można pokonać kajakiem, pontonem, 
a nawet na tratwie.

Podkarpackie - przestrzeń mocnych wrażeń
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