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WRZESIEŃ

Pielgrzymka Ludzi Pracy to 
pielgrzymka „Solidarności”, któ-
rą zainaugurował ks. Jerzy Popie-
łuszko we wrześniu 1983 roku dla 
robotników Huty Warszawa. Rok 
później do Częstochowy zaczęli 
pielgrzymować również pracow-
nicy z innych części Polski. 

19-20 września 2020 roku od-
była się już 38. Ogólnopolska 
Pielgrzymka Ludzi Pracy na 
Jasna Górę, której organizato-
rami były Regiony NSZZ „Soli-
darność” Rzeszowski i Ziemia 
Przemyska. 

Duchowym przygotowaniem 
do tej pielgrzymki była peregry-
nacja obrazu Matki Bożej Robot-
ników Solidarności, który nawie-
dził parafie diecezji przemyskiej 
i rzeszowskiej. Hasłem peregry-
nacji były słowa ks. Popiełusz-
ki: „Z Matką Odkupiciela mocni 
nadzieją”. Obraz został przywie-
ziony do Rzeszowa wraz z reli-

kwiami bł. Jerzego Popiełuszki 
i miniaturą krzyża z Nowej Huty. 
Przez prawie 12 miesięcy nawie-
dził ponad 160 parafii leżących 
na terenie działalności Regionu 
Rzeszowskiego oraz 19 Ziemi 
Przemyskej.

Pielgrzymka Ludzi Pracy roz-
poczęła się sobotnim popołu-
dniem od złożenia kwiatów pod 
pomnikiem Błogosławionego 
Jerzego Popiełuszki, patrona 
„Solidarności” oraz Sługi Bożego 
Stefana Wyszyńskiego przez de-
legacje „S” z całej Polski. 

Następnie w Bazylice odprawio-
na została msza św. pod przewod-
nictwem Biskupa Jana Wątroby, 
Ordynariusza Diecezji Rzeszow-
skiej. Po niej w Kaplicy Cudow-
nego Obrazu, podczas Apelu Ja-
snogórskiego w imieniu NSZZ 
„Solidarność” Roman Jakim, 
przewodniczący ZR Rzeszow-
skiego zawierzył Matce Bożej całą 

wspólnotę związkową „Solidarno-
ści, by zawsze stała na straży god-
ności każdego człowieka.

Niezwykły przebieg miały roz-
ważania drogi krzyżowej na wa-
łach,  inspirowane kazaniami ks. 
Jerzego, a przygotowane przez 
duszpasterza ludzi pracy diece-
zji rzeszowskiej ks. Roberta Mo-
krzyckiego.

Drugi dzień pielgrzymowania 
rozpoczął wykład dr hab. Mariu-
sza Krzysztofińskiego „Abp Ignacy 
Tokarczuk, orędownik Solidarno-
ści”, ukazujący tego niezwykłego 
pasterza i jego bohaterską posłu-
gę w czasach PRL-u.

Następnie na szczycie odpra-
wiona została niedzielna Msza św. 
stanowiąca najważniejszy punkt 
związkowej Pielgrzymki, której 
przewodniczył bp Jan Wątroba, 
ordynariusz rzeszowski.

Przed mszą odczytano list od 
prezydenta RP Andrzeja Dudy, 

następnie do pielgrzymów zwró-
cił się przewodniczący NSZZ So-
lidarność Piotr Duda. Mówił m.in. 
o obecnej sytuacji na rynku pracy 
związanej z epidemią koronawi-
rusa i walce w tym kontekście 
o miejsca pracy. Zwrócił uwagę, że 
dzięki determinacji Solidarności 
o wolne niedziele w handlu w tej 
pielgrzymce mogą wziąć udział 
też rodziny pracowników handlu. 
Podkreślił, że w przyszłym roku 
płaca minimalna przekroczy 50 
proc. średniego wynagrodzenia. 
Odniósł się też do transformacji 
energetycznej i podkreślił, że nie 
do przyjęcia są warunki narzu-
cane przez Unię Europejską. Na-
wiązując do kazania Jana Pawła 
II z 1997 roku, przewodniczący 
stwierdził, że trzeba bronić dzi-
siaj Krzyża przez dawanie świa-
dectwa, a Solidarność jest w Pol-
sce jedynym chrześcijańskim 
związkiem zawodowym. 

cd. str. II

Na Pielgrzymce Ludzi Pracy przekazaliśmy
obraz MB Robotników Solidarności

Msza św. w Bazylice z udziałem delegacji ludzi pracy. W związku z pandemią, tegoroczną pielgrzymkę 
musieliśmy zorganizować zgodnie z zaleceniami głównego inspektora sanitarnego 
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dokończenie ze str. I

Odnosząc się do kryzysu rządo-
wego spuentował, że politykom 
Zjednoczonej Prawicy zabrakło 
jedności serca i trzeba rozma-
wiać o sprawach państwa, a nie 
o problemach partykularnych 
partii politycznych.

W homilii arcybiskup Jan Szal, 
ordynariusz przemyski mówił, 
że wszyscy jesteśmy zaprosze-
ni i powołani przez Boga. Każda 
praca jest w pewnym sensie po-
wołaniem. Każdy ma służyć in-
nym swoimi umiejętnościami. 
Przypomniał, że wśród 21 postu-
latów porozumień sierpniowych 
w 1980 roku jeden mówił o trans-

Z udziałem działaczy NSZZ 
„Solidarność” Regionów Ziemia 
Przemyska i Rzeszowskiego, 17 
września 2020 r. Mszą św. w ko-
ściele bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
w Rzeszowie zakończyła się pe-
regrynacja obrazu Matki Bożej 
Robotników Solidarności  po 
parafiach diecezji rzeszowskiej. 
Obraz został przywieziony do 
Rzeszowa 26 kwietnia 2020 r. 
wraz z relikwiami bł. Jerzego 
Popiełuszki i miniaturą krzyża 
z Nowej Huty. 

Uroczystej mszy św. na zakoń-
czenie peregrynacji przewodni-
czył ks. Stanisław Jamiński, dzie-
kan dekanatu Rzeszów-Południe. 
Homilię wygłosił ks. Ireneusz 
Folcik, emerytowany proboszcz 
parafii św. Józefa w Rzeszowie.

– Maryja przychodzi do nas ze 
swoją miłością ale także z we-
zwaniem do nawrócenia. Święty 
Jan Apostoł przypomina, że jeże-
li mówimy, iż nie mamy grzechu, 
to samych siebie oszukujemy. 
To oszukiwanie powoduje brak 
pokoju w sercu człowieka, w ro-

dzinie, w społeczeństwie, brak 
pokoju, rozdwojenie i rozdarcie 
we wspólnocie narodowej, kłót-
nie i konflikty. Nawrócenie to jest 
szansa uzdrowienia człowieka; to 
zdecydowane zerwanie ze złem; 
to przyjęcie Ewangelii jako drogi 
życia. Maryja staje na tej naszej 
grzesznej drodze jako przyjaciół-
ka grzeszników, aby budzić nasze 
sumienie i ufność w Boże miłosier-
dzie – mówił ks. Folcik.

Po Mszy św. w budynku no-
wego kościoła odbył się koncert 
organizowany przez Fundację 
Jednego Serca Jednego Ducha: 
„Solidarność - Nauczyciele i war-
tości”, nawiązujący do naucza-
nia św. Jana Pawła II,  kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, ks. Jerze-
go Popiełuszki i ks. Franciszka 
Blachnickiego. W koncercie 
wystąpili m.in: Beata Bednarz, 
Agnieszka Cudzich, Agnieszka 
Musiał, Lidka Pospieszalska, Jan 
Budziaszek, Marcin Pospieszal-
ski, Leopold Twardowski oraz ka-
meralny Chór i Orkiestra Jedne-
go Serca Jednego Ducha.

Uroczystym koncertem pożegnaliśmy 
Matkę Robotników Solidarności

Na Pielgrzymce Ludzi Pracy

W darach ołtarza Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” przekazał 
m.in. ornat z wizerunkiem Patrona „Solidarności”

misji mszy świętej w radiu i dzi-
siaj, w czasie pandemii możemy 
korzystać z realizacji tego postu-
latu. Kaznodzieja podkreślił, że 
ważny jest sens ludzkiej pracy 
i w tym kontekście poszanowanie 
godności ludzkiej.

Po Eucharystii, delegacje piel-
grzymów złożyły wiązanki kwia-
tów pod pomnikiem bł. Jerzego 
Popiełuszki, stojącym tuż przed 
błoniami jasnogórskimi. 

Organizatorem przyszłorocz-
nej pielgrzymki będzie Region 
Małopolska, po którym do wrze-
śnia przyszłego roku peregryno-
wał będzie obraz MB Robotników 
Solidarności.

Roman Jakim i Szymon Wawrzyszko przekazali Regionowi Małopolska 
obraz MB Robotników „S” i miniaturę krzyża nowohuckiego

Droga krzyżowa na wałach jasnogórskich

Koncelebrze mszy św. przewodniczył ordynariusz rzeszowski 

Dzięki zaangażowaniu organizatorów ks. Andrzeja Cyprysia 
i ks. Mariusza Miki koncert zgromadził wielu parafian i gości, 

a surowy klimat budowanej wciąż świątyni potęgował wrażenia 
i odczucia uczestników
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22 września w Konsulacie Ge-
neralnym RP w Toronto odbyło 
się uroczyste odsłonięcie tabli-
cy pamiątkowej w 40. rocznicę 
powstania NSZZ Solidarność 
w podziękowaniu Polonii i Kana-
dyjczykom za wsparcie polskich 
dążeń wolnościowych w latach 
80. XX wieku. 

Tego dnia odbyło się również 
uroczyste wręczenie odznaczeń 
państwowych przyznanych przez 
Prezydenta RP, Andrzeja Dudę. 
Krzyżem Wolności i Solidarności 
odznaczony został m.in. Antoni 
Kamiński*, współtwórca „Soli-
darności” w WSK PZK-Rzeszów.

Zgromadzeni w ogrodzie Kon-
sulatu uczestnicy uroczystosci 
wysłuchali również utworów 
z okresu Solidarności oraz zapo-
znali się z wystawą Instytutu Pa-
mięci Narodowej: „Przełom. Sier-
pień 1980 i Solidarność”.

*Antoni Kamiński, ur. 8 III 1954 
w Krakowie. V 1979–II 1982 pra-
cownik WSK PZL Rzeszów, VIII-IX 
1980 uczestnik strajków w WSK 
PZL, członek KS; od IX 1980 w „S”; 

Toronto. Tablica pamiątkowa 
w 40-lecie Solidarności

wiceprzewodniczący na Wydz. 
TMT w pionie Głównego Metalur-
ga. 14 XII 1981 organizator strajku 
w WSK PZL; 23 XII 1981 areszto-
wany, 16 I 1982 skazany wyrokiem 
Sądu Warszawskiego Okręgu Woj-
skowego na 5 lat więzienia, zmniej-
szoną o połowę na mocy amnestii 
z VII 1983, osadzony w ZK w Za-
łężu, w Hrubieszowie (uczestnik 
głodówki o status więźnia poli-
tycznego), następnie w Łęczycy, 
w XI 1983 zwolniony warunkowo. 
Zwolniony dyscyplinarnie z pra-
cy. Uczestnik akcji ulotkowych, 
kolporter pism podziemnych, m.in. 
„Tygodnika Mazowsze”. 15 XII 
1981–28 II 1984 rozpracowywany 
przez Wydz. IIIA/V KW MO/WUSW 
w Rzeszowie w ramach SOR krypt. 
Zamek; 4 II 1982–22 III 1984 przez 
Wydz. V KW MO/WUSW w Rzeszo-
wie w ramach SO krypt. Delta. Od 
I 1986 na emigracji w Kanadzie.

Uhonorowany przez Region Rze-
szowski NSZZ „Solidarność” sta-
tuetką Pomnika Poległych Stocz-
niowców 1970 (2005).

encysol.pl

„Solidarność” przeciwna

- Wydarzeniami związanymi z NSZZ „Solidar-
ność” żyłem, więc archiwizowałem pamiątki dla po-
tomnych. Miałem bardzo dużo kontaktów w kraju, 
wymienialiśmy się informacjami i prasą związko-
wą. Na podstawie legitymacji związkowej nawią-
zywałem znajomości, bo przecież w Zielonej Górze, 
Świdniku czy Gdańsku nikt nie wiedział, że jestem 
działaczem związkowym. Legitymacja jednak 
otwierała mi wiele dróg do działaczy na szczeblu 
krajowym. Dzięki informacjom z całego kraju, można było podejmo-
wać decyzje w regionie i zakładach pracy, tak żeby działania związ-
kowe były „zgrane”. W trakcie internowania chciałem przekazać notes 
z moimi kontaktami żonie, ale wyrwał mi go oficer dowodzący grupą, 
zapewniając mnie, że będę się z tego „spowiadał”. 

Wspominam, jak na zebraniu zakładowym dyrektor prosił towa-
rzyszy z wydziału, gdzie pracowałem, by wpłynęli na moją postawę 
i zmianę stanowiska, żebym publicznie nie krytykował podwyżek cen 
i władzy, bo tak być nie może. Nie poskutkowało, więc przesunięto 

mnie do innej pracy, 
gorzej płatnej, robio-
no wszystko abym 
z zakładu odszedł. 
Jak zaczęły się ruchy 
w 1980 roku, dowie-
dzieliśmy się że na 
rzeszowskiej WSK 
tworzy się komitet 
założycielski, od razu 
zostałem tam wyde-
legowany jako łącz-
nik z Fabryki Śrub, by 
zasięgnąć „języka”. Po 
fabryce chodził ormo-
wiec, który przekony-
wał pracowników, że 
w Gdańsku są rozró-
by, bo miasto chce się 
oderwać od Polski. 
Ja przekazywałem 
zupełnie inne wiado-
mości. Kopaczewski 
jeździł do Gdańska, 
więc wiadomości były 
wiarygodne i na bie-
żąco. Nagrywałem je 

i odtwarzałem na przerwie śniadaniowej przez radiowęzeł, stąd ludzie 
wiedzieli co się dzieje w kraju. Kiedy powstał komitet założycielski 
w „Śrubach” przewodniczącym został Tadeusz Frączek , a ja zastęp-
cą. We wrześniu zostałem przewodniczącym MKK Łańcut i koordy-
nowałem działania, ustaliłem ścieżkę informacyjną, żeby cały powiat 
wiedział się dzieje. Byłem aktywny i chciałem zmian, bo widziałem co 
dzieje się za tej komuny. 

Przyszły lata 90-te, wybory na prezydenta. Byłem przeciwny kan-
dydowaniu Lecha Wałęsy, bo uważałem go od początku za osobę nie-
wiarygodną. Słuchałem nocą jego wypowiedzi w Radiu Waszyngton 
czy Radiu Wolna Europa, a nazajutrz słyszałem jak zaprzeczał temu 
co mówił dzień wcześniej. Dlatego głosowałem na Mazowieckiego. 
Również byłem przeciwny zaangażowaniu Mariana Krzaklewskie-
go i Akcji Wyborczej Solidarność, ale mój sprzeciw był źle odbierany. 
Uważam dzisiejsze niemal 30% poparcie dla liberałów i lewaków za 
głupotę ludzi, którym za dobrze się powodzi. Krzyczą na przykład, że 
jest drogo, a zapomnieli jak było w latach 80-tych? Chcą od razu Ame-
ryki, zapominając, że po wojnie przez 40 lat okradali nas komuniści, 
a później postkomuniści. Zapominają o tym, że ciągle byliśmy czyimiś 
kolonistami i nas niszczono. Przecież, żeby odbudować gospodarkę 
trzeba czasu. Po prostu jesteśmy niewdzięczni i mamy krótką pamięć. 
Młodych nie obwiniam, bo to jest wina rodziców. 

Stanisław Olech
NSZZ „Solidarność”

Fabryka Śrub w Łańcucie

Prezydium Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” negatyw-
nie zaopiniował projekt ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach 
służących realizacji ustawy bu-
dżetowej na rok 2021.

Zgodnie z oceną Związku, na 
negatywną opinię zasługują na-
stępujące rozwiązania:
- zamrożenie wynagrodzeń 
w jednostkach sektora finansów 
publicznych, likwidacja fundu-
szu nagród w jednostkach sek-
tora finansów publicznych oraz 
niejasne zasady przyznawania 

nagród za szczególne osiągnię-
cia w pracy zawodowej w ramach 
posiadanych środków na wyna-
grodzenia,
- obniżenie funduszu nagród 
i zapomóg dla funkcjonariuszy
- obniżenie kwoty bazowej, 
w oparciu o którą zostają wyli-
czone środki na wypłaty nagród 
dla nauczycieli za ich osiągnię-
cia dydaktyczno-wychowawcze, 
wyodrębniane w budżetach wo-
jewodów oraz ministra właściwe-
go do spraw oświaty do poziomu 
obowiązującego 1 stycznia 2018 r.

Wasze wspomnienia...

Działacze opozycji antykomunistycznej 
odznaczeni Krzyżem Wolności i Solidarności
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14 września w Ropczycach 
odbyły się uroczystości z okazji 
40-lecia powstania NSZZ „Soli-
darność”.

Mszę św. pod krzyżem milenij-
nym, stojącym na granicy Rop-
czyc i Sędziszowa, poprzedziła 
koronka do Miłosierdzia Bożego 
w intencji zmarłych członków 
Solidarności i poległych w obro-
nie Ojczyzny. Tradycyjnie liturgia 
odprawiana jest w Święto Pod-
wyższenia Krzyża Świętego w in-
tencji Solidarności i ofiar napaści 
sowietów na Polskę. W okolicz-
nościowej  homilii ks. Mazur 
proboszcz ropczyckiej fary  mó-
wił o krzyżach, które zdomino-
wały życie bł. Jerzego Popiełusz-
ki, ukazując jego  duszpasterską 
drogę. 13 września przypadała 73 
rocznica urodzin Patrona „Soli-
darności”.

Na zakończenie uczestnicy od-
dali hołd poległym obrońcom 
granic z 1939 r., składając wień-
ce i kwiaty pod krzyżem. Dalsza 
część uroczystości odbyła się w  
Centrum Edukacji Kulturalnej 
w  Ropczycach, gdzie pani Woje-
woda Ewa Leniart wręczyła  od-
znaczenia państwowe przyznane 
przez Prezydenta RP Andrzeja 
Dudę dla działaczy „Solidarności”: 
Andrzej Dziedzic (Złoty Krzyż Za-

sługi), Zbigniew Idzik (Srebrny 
Krzyż Zasługi), Andrzej Czochara 
(Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski).

Wystąpienia  gości i odzna-
czonych odwoływały  się do eto-
su Solidarności oraz do zadań 
stojących przed  współczesnymi 
działaczami. Uczestnicy wyda-
rzenia mogli też obejrzeć film 
zrealizowany przez Fundację 
Solid, ukazujący  wspomnienia 
świadków tamtego czasu m.in. 
działaczki sędziszowskiej Marii 
Tarnawskiej, Andrzeja Dziedzica, 
czy Stanisława  Hulka.

Uroczystości towarzyszyła tak-
że publikacja Krzyż i Ogród Ma-
teusza Kury, ukazująca historię 
Powiatowego Miejsca Pamięci 
w Ropczycach stworzonego przez 
miejscowych działaczy NSZZ “So-
lidarność” oraz Fundację “SOLID”.

Na zakończenie Marek Kędzio-
rek, kurator wystawy i promotor 
kultu o bł. Jerzym Popiełuszko, 
dokonał otwarcia  wystawy o Pa-
tronie „Solidarności”.

Bogumiła Stec-Świderska, z-ca 
przewodniczącego ZR składając 
gratulacje odznaczonym, podzie-
liła się refleksją  na temat obec-
ności idei solidarności w życiu 
codziennym współczesnych po-
koleń Polaków.

Obchody rocznicowe w Ropczycach

 29 września parlament Słowe-
nii przyjął ustawę ograniczającą 
handel w niedzielę. Jej zapisy są  
wzorowane na rozwiązaniach 
obowiązujących w Polsce. 

Za nowelizacją ustawy o han-
dlu detalicznym,  głosowało 
72 spośród 90 deputowanych 
w Zgromadzeniu Państwowym, 
czyli izbie niższej słoweńskiego 
parlamentu. Zgodnie z zapisami 
ustawy handel w niedziele bę-
dzie możliwy w Słowenii w skle-
pach działających m.in. na lot-
niskach, dworcach czy stacjach 
benzynowych. Handlować w nie-
dziele będą również mogły  małe, 
rodzinne sklepy pod warunkiem, 
że za ladą stanie ich właściciel. 

- Słowenia wprowadza rozwią-
zania bardzo zbliżone do tych, 
które obowiązują w Polsce. To 
dobra wiadomość nie tylko dla 
pracowników handlu w tym kra-
ju, ale również z naszego punktu 

widzenia. Jeśli inne europejskie 
państwa wzorują się na naszej 
ustawie, to znaczy, że jest ona po 
prostu dobra – mówi Alfred Buja-
ra, szef handlowej „Solidarności” 
i inicjator polskiej ustawy o ogra-
niczeniu handlu w niedziele.

Projekt nowelizacji ustawy 
ograniczającej handel w nie-
dziele został złożony przez opo-
zycyjną partię Lewica. O wpro-
wadzenie regulacji dotyczących 
tej kwestii apelowały słoweńskie 
związki zawodowe. Jak wskazy-
wali autorzy nowelizacji, dzięki 
ustanowieniu wolnych od pra-
cy niedziel w handlu ok. 115 tys. 
pracowników tej branży w Sło-
wenii odzyska prawo do spędza-
nia niedziel z rodzinami.  

Słoweńska ustawa o wolnych 
od pracy niedzielach w handlu 
wejdzie w życie 15 dni po opubli-
kowaniu w Dzienniku Ustaw. 

Wolne niedziele w handlu
- w Słowenii model polski

To tytuł wystawy w Powiato-
wym Centrum Edukacji Kultu-
ralnej w Ropczycach, której inau-
guracja odbyła się 1 października 
br. Udział w niej wzięła Bogumiła 
Stec-Świderska.

Zwiedzający będą mogli po-
znać pokolenie swoich dziadków, 
pradziadków i prapradziadków, 
którzy 100 lat temu w obronie 
niepodległości musieli stawić 
czoło koszmarowi wojny polsko-
-bolszewickiej.

Otwarcie ekspozycji poprze-
dziło poszukiwanie wśród lo-
kalnej społeczności informacji, 
wspomnień, pamiątek, ekspona-
tów, dokumentów dotyczących 
historii odzyskania niepodległo-
ści i wojny polsko-bolszewickiej. 
Zwiedzając ekspozycję, można 
nie tylko z bliska zobaczyć mun-

dur i szablę z czasu wojny pol-
sko-bolszewickiej, ale przede 
wszystkim poznać ludzi, którzy 
pochodzili z Ropczyc, z Sędziszo-
wa Młp. i z okolicznych wsi. Lu-
dzi, którzy w różny sposób, w róż-
nym czasie, w różnych miejscach 
i w różnych okolicznościach an-
gażowali się w wojnę polsko-bol-
szewicką. Na tej ziemi wyrośli, 
tę rodzinną ziemię opuścili, nie 
wszyscy na nią wrócili. Gdy przez 
dziesięciolecia nie mogli mówić 
ludzie, teraz w ich imieniu prze-
mawiają zdjęcia, pamiętniki, me-
dale, książeczki wojskowe… Ze 
strzępków, okruchów, drobinek 
organizatorzy wystawy złożyli 
opowieść o strasznej wojnie i jej 
bohaterach, a historia pojedyn-
czych ludzi, ich rodzin tworzy hi-
storię nas wszystkich.

Bohaterowie 1920 r. z powiatu
ropczycko-sędziszowskiego

Kadr z filmu dokumentalnego, w którym Maria Tarnawska 
wspomina początki działalności w NSZZ „Solidarność”

W 36 rocznicę męczeńskiej śmierci 
bł. Jerzego Popiełuszki

zapraszamy do wzięcia udziału
18 października (niedziela) o godz. 9.30 

we mszy św. w kościele MB Saletyńskiej w Rzeszowie 
przy ul. Dąbrowskiego

19 października (poniedziałek) o godz. 18.00 
we mszy św. odpustowej w parafii bł. Jerzego Popiełuszki 
w Rzeszowie przy ul. Solidarności
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Dotychczasowe doświadcze-
nia z kapitałowymi systemami 
zabezpieczenia na starość nie 
pozwalają na nadmierny opty-
mizm. Równocześnie nie można 
przymykać oczu na to, że dotych-
czasowy paradygmat solidar-
ności międzypokoleniowej jako 
bazy na której budujemy system 
zabezpieczenia na starość stoi 
przed wyzwaniami związanymi 
ze zmianą demograficzną czy 
technologiczną. Stąd pojawia-
ją się dodatkowe mechanizmy 
oszczędzania takie jak wprowa-
dzone w 2019 r. pracownicze pla-
ny kapitałowe (PPK).

Na jesieni tego roku do PPK 
dołączą podmioty zatrudniające 
powyżej 20 pracowników, a od 

Czy spełnią swą rolę? 
1 stycznia 2021 r. najmniejsze 
firmy, jak również pracodawcy 
sektora publicznego. Warto pa-
miętać, że ci ostatni dołączają do 
programu dopiero z tym dniem 
- niezależnie od liczby zatrud-
nionych w nich pracowników. 
Obowiązek zawarcia umowy 
o zarządzanie PPK powinien zo-
stać przez taki podmiot zatrud-
niający zrealizowany w terminie 
maksymalnym do dnia 26 marca 
2021 r. Jak więc widać, PPK krok 
po kroku pozwalają coraz szer-
szej grupie osób podjąć decyzję 
o przystąpieniu do dodatkowego 
mechanizmu oszczędzania.

Nie można w tej chwili odpo-
wiedzieć na ile PPK będzie istot-
nym elementem uzupełniają-

cym ubezpieczenia emerytalne 
opierające się na solidarności 
międzypokoleniowej. Ta zasada 
oznacza po prostu to, że świad-
czenia obecnych emerytów fi-
nansowane są ze składek osób 
obecnie pracujących (oraz in-
nych środków publicznych po-
chodzących z budżetu państwa). 
Innymi słowy, patrząc w przy-
szłość: świadczenia obecnych 
pracowników będą finansowane 
ze składek przyszłych uczestni-
ków rynku pracy.  Problem polega 
na tym, że jeżeli system w jakimś 
momencie zaczyna szwankować, 
to konsekwencje odczuwa się 
z dużym opóźnieniem w czasie. 
Dlatego związki zawodowe bar-
dzo czujnie zwracają uwagę, że za 
mało środków trafia do Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (FUS). 
NSZZ Solidarność oczekuje 
zmian legislacyjnych które przy-
kładowo obejmą wprowadzenie 
składki na ubezpieczenie eme-
rytalne i rentowe od pełnej kwo-
ty wynagrodzenia przy umowie 
zlecenia lub kumulację tytułów 
ubezpieczeniowych. Mówiąc naj-
prościej - każda forma zarobko-
wania powinna powodować obo-
wiązek odprowadzania składki 
także wówczas jeżeli dana osoba 
ma kilka podstaw do jej odpro-
wadzania (np. jest równocześnie 
pracownikiem i prowadzi dzia-
łalność gospodarczą). Trzeba pa-
miętać o tym, że obecna kondycja 
FUS rzutuje na to jak myślimy 
o zasadzie solidarności między-
pokoleniowej w długiej perspek-
tywie czasu. Kto z nas nie słyszał 
tych westchnień, że ZUS na pew-
no zbankrutuje w przeciągu kil-
kudziesięciu lat. Jasnym jest, że 
nie tylko istotny jest mechanizm 
finansowania świadczeń, ale tak-
że to jakie to są świadczenia, czyli 
po prostu ile wynoszą.

Próbą odpowiedzi na problem 
zmniejszającej się stopy zastą-
pienia (czyli relacji ostatniego 
wynagrodzenia do emerytury) 
jest wprowadzenie dodatkowe-
go dobrowolnego mechanizmu 
oszczędzania jakim są PPK.

Dla przechodzących obecnie 
na emeryturę stopa zastąpienia 
wynosi jeszcze ponad 50 proc. 
i jest to wysoki wskaźnik na tle 
innych państw. Nie dość jednak 
przypominania, że w przypadku 
osób młodych i w tzw. średnim 
wieku, którzy na  rynek pracy 
weszli po 1999 roku, czyli są ob-
jęci wyłącznie nowym systemem 
emerytalnym wprowadzonym od 
tego roku, a więc nie mających 
tzw. kapitału początkowego, bę-
dzie to zaledwie około 30 proc. 
Ten wskaźnik zastąpienia będzie 
dotyczył  osób, które pracowały na 
umowę o pracę bowiem wtedy od 
całości zarobków odprowadzane 

były składki emerytalne. Musi-
my pamiętać, że będzie też liczna 
grupa, która wypracuje emerytu-
ry jeszcze niższe, ze względu na 
to, że odprowadziły bardzo niskie 
składki w czasie aktywności za-
wodowej. Ten proces już się za-
czął. Obecnie 5,6 proc. emerytów 
w ZUS  - otrzymuje świadczenie 
poniżej minimum. W tym roku 
emeryturę niższą niż minimalna 
pobierało ponad 333 tys. osób - 
o ponad 53 tys. więcej niż w mar-
cu ubiegłego roku.

Do oszczędzania w ramach 
PPK mają zachęcić dopłaty 
z Funduszu Pracy. Wpłatę powi-
talną w wysokości 250 zł otrzy-
mają oszczędzający, którzy przez 
co najmniej trzy pełne miesiące 
kalendarzowe byli uczestnika-
mi PPK i za trzy miesiące zosta-
ły dokonane wpłaty podstawowe 
do PPK. Środki powinny trafić na 
rachunki uczestników PPK w ter-
minie 30 dni po zakończeniu 
kwartału, w którym spełnili wa-
runki do ich otrzymania wskaza-
ne w ustawie. Wpłatę powitalną, 
tak jak dopłaty roczne, przekazu-
je uczestnikowi Polski Fundusz 
Rozwoju w imieniu ministra wła-
ściwego do spraw pracy. Jeśli więc 
ktoś spełnił warunki do otrzyma-
nia wpłaty powitalnej w maju, to 
trafi ona na jego rachunek PPK 
do końca lipca. Pierwsze wpłaty 
powitalne zostały przekazane na 
rachunki uczestników PPK w lu-
tym 2020 r. Wówczas PFR przeka-
zał na ten cel 295 tys. zł. W lipcu 
tego roku środki na wpłaty po-
witalne wyniosły już 26,4 mln zł 
i zasiliły rachunki PPK ponad 100 
tysięcy osób.

Poza wpłatami powitalnymi 
uczestnikom PPK przysługują 
dopłaty roczne. Pierwsi uczest-
nicy PPK otrzymali już dopłaty 
roczne za 2019 r. Łącznie w wyso-
kości 34,7 mln zł. PFR przekazał 
je 23 marca 2020 r. instytucjom 
finansowym zarządzającym pra-
cowniczymi planami kapitałowy-
mi. Zostały one zaewidencjono-
wane na rachunkach ponad 144 
tys. uczestników PPK. Kolejna 
transza dopłat rocznych zostanie 
przekazana w 2021 r.

Teraz pozostaje nam obser-
wować ile osób będzie aktywnie 
oszczędzać w PPK. W zależności 
od efektów pozwoli to odpowie-
dzieć na pytanie, czy Polska nie 
potrzebuje bardziej zasadni-
czych zmian w systemie zabez-
pieczenia na starość niż wyłącz-
nie wprowadzenie PPK.  Jeżeli 
chcemy zachować wiarę w zasa-
dę solidarności międzypokole-
niowej takie zmiany wydają się 
jednak konieczne.

Barbara Surdykowska
Biuro Eksperckie KK

12 września w Błażowej Dolnej 
odbył się VIII Bieg Niezłomnych.

Grupa harcerzy i harcerek 
zgrupowanych w środowisku 
rzeszowskich drużyn „Czarna 
JEDYNKA” i „Zielona DWÓJKA” 
wraz z rodzicami i przyjaciółmi 
aktywnie włączyli się w akcję 

budowania świadomości histo-
rycznej na temat bohaterów na-
rodowych. Niezłomnych, którzy 
walcząc o pełną niepodległość 
Ojczyzny złożyli najwyższą ofia-
rę – własne życie. Okazją do tego 
mają być coroczne zawody spor-
towe.

Bieg Niezłomnych 

Dorośli rywalizowali w biegu przełajowym na dystansie 10 km 
oraz półmaratonie, a dzieci i młodzież w biegach z przeszkodami

 na dystansach 3km i 800m. Roman Jakim w imieniu „Solidarności”
gratulował wszystkim uczestnikom zawodów
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Marcie DYBCE
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty

 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” 
Oświaty i Wychowania w Rzeszowie
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Bogusławie BUDZIE
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty

 składają w imieniu Członków ZR 
Roman Jakim, przewodniczący ZR Rzeszowskiego NSZZ „S” 

oraz 
koleżanki i koledzy z „Solidarności” Oświaty i Wychowania w Rzeszowie
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Bogumile JANIK-GWIZDALE
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy

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

Zmarła Anna Pitucha, członek środowiska antykomunistycznego. Kol-
porter prasy podziemnej, członek duszpasterstwa akademickiego przy 
klasztorze oo. Dominikanów. Działaczka organizacji oświatowych 
NSZZ „Solidarność”, nagrodzona przez Ministra Edukacji Narodowej 
za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Zofii PITUCHA 
        wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Siostry Anny

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

Zmarła Barbara Wyrzykowska, współorganizatorka Komitetu Założy-
cielskiego „Solidarności” w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, 
delegat na I WZD Regionu.

Rodzinie i bliskim
śp. Barbary Wyrzykowskiej

wyrazy szczerego współczucia
składają 

w imieniu Członków Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „S”
Roman Jakim, przewodniczący ZR

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

Barbara Wyrzykowska, ur. 1 X 1925 w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu War-
szawskiego, Wydz. Fizyki (1952); w 1967 doktorat z nauk technicznych na Politechnice 
Wrocławskiej.

1942-1944 członek Szarych Szeregów, do 1949 ZHP. 1943-1944 w służbie łączności 
AK – podczas Powstania Warszawskiego łączniczka w składnicy meldunkowej K1 oraz 
ochotniczej służbie specjalnej (łączność kanałami). 6 X 1944 wyszła z Warszawy wraz 
z ludnością cywilną; do końca 1944 działaczka w Radzie Głównej Opiekuńczej w Prusz-
kowie na rzecz jeńców AK (korespondencja, poszukiwanie rodzin); w 1945 po powrocie 
do Warszawy prowadziła działalność konspiracyjną (mały sabotaż, kolportaż prasy). 
1966-1981 pracownik naukowy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.

Od IX 1980 w „S”, współorganizatorka Komitetu Założycielskiego, następnie członek 
KZ w WSP w Rzeszowie. I-II 1981 wspierała strajk chłopski w siedzibie b. WRZZ w Rze-
szowie. W 1981 delegat na I WZD Regionu Rzeszów, członek ZR. Organizatorka Regio-
nalnego KOWzP w Rzeszowie.

Wspierała strajkujących studentów WSP w Rzeszowie i wraz z nimi opuściła budynki 
uczelni rano 13 XII 1981; odsunięta od pracy dydaktycznej, od X 1982 na wcześniejszej 
emeryturze. Wiosną 1982 współorganizatorka i społeczny pracownik Komitetu Pomo-
cy Internowanym, Aresztowanym, Skazanym, Pozbawionym Pracy oraz Ich Rodzinom 
przy klasztorze oo. bernardynów w Rzeszowie (później Diecezjalny Zespół Charytatyw-
no-Społeczny). Współtwórca siatki kolportażowej RKW (obsługującej m.in. uczelnie 
rzeszowskie); represjonowana (zatrzymania, przesłuchania, rewizje). 1983 – 28 II 1985 
rozpracowywana przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Klara.

7 II 1989 sygnatariuszka Deklaracji Komitetu Obywatelskiego przy RKW w Rzeszo-
wie, 1989-1991 członek KO tamże, wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Wybor-
czej w wyborach parlamentarnych 4 VI 1989. 1989-2001 członek Towarzystwa Pomocy 
im. św. Brata Alberta w Rzeszowie (działalność na rzecz więźniów bez rodzin). W wy-
borach samorządowych 1990 i  1994 przewodnicząca Miejskiego Komitetu Wyborcze-
go w Rzeszowie (wybory do Rady Miasta). 1990-1997 ponownie pracownik naukowy 
w WSP w Rzeszowie. 1993-1997 członek Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska tamże.

Odznaczona m.in. Medalem Wojska i Krzyżem Armii Krajowej (Londyn 1979), War-
szawskim Krzyżem Powstańczym (1995), Odznaką Weterana Walk o  Niepodległość 
(1995), odznaką Zasłużony dla Warszawy (2005), statuetką Pomnika Poległych Stocz-
niowców (Krzyży Gdańskich) (2005).

                                                                                                              Źródło: encysol.pl

Kongres Krajowego Sekre-
tariatu Emerytów i Rencistów 
NSZZ „Solidarność" w stano-
wisku, przyjętym 9 września 
na sesji w Spale, kategorycznie 
sprzeciwił się wszelkim aktom 
narzucania ideologii „LGBT" 
oraz profanowania symbo-
li państwowych i religijnych 
przez jej zwolenników. 

- Sprzeciwiamy się nienawiści, 
agresji oraz przemocy w prze-
strzeni publicznej, które nie miesz-
czą się w normach życia publicz-
nego i standardach demokracji, 
o które, jako członkowie „Solidar-
ności", walczyliśmy z wcześniej-
szą ideologią lewicową.

Wyrażamy swoją głęboką dez-
aprobatę wobec prowadzonych 
przez lewicowe - liberalne środo-
wiska polityczne i społeczne pro-
mocji ideologii opartej o afirma-
cję seksu jako najwyższej wartości 
w życiu człowieka, aborcji i euta-
nazji jako praw reprodukcyjnych, 
i w imię wolności rzekomo przez 
kogoś ograniczanej - stojących 
w jawnej sprzeczności z dziedzic-
twem kulturowym i wielowieko-
wymi tradycjami prawa rzym-
skiego i chrześcijaństwa Polski, 
Europy i świata.

Nie zgadzamy się, aby w oparciu 
o „polityczną poprawność" dzia-
łacze wywodzący się ze środowisk 
„LGBT" żądali prawa do kształ-
towania podstaw programowych 
w edukacji naszych wnuków we-
dług ich ideologii, czyli ingerowa-
li, a wkrótce może wręcz pozbawili 
rodziców praw do wychowywania 
dzieci, zgodnie z wyznawanymi 
przez rodziców wartościami - czy-
tamy w stanowisku.

Seniorzy stwierdzili również, 
że „tolerancja" propagowana 

przez środowiska „LGBT" ozna-
cza nienawiść i brak szacunku 
dla wszystkich inaczej myślą-
cych, a zwłaszcza ludzi wyzna-
jących wartości chrześcijańskie 
i patriotyczne.

Uważają również, że szerzenie 
treści jednoznacznie anarchi-
stycznych, dzielenie Polaków 
na „postępowych" i „ciemnych" 
oraz wrogość wobec wartości 
chrześcijańskich, prowadzi nie-
uchronnie do unicestwiania war-
tości humanistycznych i patrio-
tycznych, o które walczyli nasi 
przodkowie. Dlatego zwrócili się 
z apelem do sprawujących wła-
dzę o podjęcie wszelkich dzia-
łań w zwalczaniu przestępstw 
wynikających z nienawiści do 
Boga, do ludzi wierzących, do 
tradycyjnych wartości Rzeczypo-
spolitej. Ideolodzy i bojówkarze 
świadomie sprawiający ból lu-
dziom wierzącym, bezczeszczą-
cy symbole religijne i państwowe 
powinni, ich zdaniem, stawać 
przed obliczem sprawiedliwości, 
bo wszyscy obywatele są równi 
wobec prawa i muszą odpowia-
dać za swoje czyny. Podkreślili, 
że ideologia totalitarna, anarchi-
styczna, niszcząca naród i społe-
czeństwo, podobnie jak lewicowe 
totalitaryzmy nazizmu i komu-
nizmu, nie mogą być w Polsce 
bezkarne.

Jako długoletni członkowie 
NSZZ „Solidarność", seniorzy 
wyrazili też pragnienie, aby każ-
dy obywatel Polski mógł uczest-
niczyć w życiu społecznym, 
politycznym i zawodowym, 
zgodnie z własnymi przekona-
niami i wartościami, które nie 
są narzucane większości przez 
mniejszość.

Kongres Krajowego Sekretariatu
przeciw narzucaniu idelologii LGBT

SŁUCHAMY
we wtorki godz. 19.15 
i w piątki godz. 21.30 
związkowych audycji

Zorganizowani 
mają lepiej 

Uwaga na zmiany emisji audycji

Zawsze przebaczaj swoim wrogom - nic ich tak 
nie zdenerwuje.

Oscar Wilde 



VII

Prawnik
informuje

INFOSERWIS NR 9/2020

20 września w Turzy koło So-
kołowa Młp. odprawiona została 
msza rocznicowa, upamiętniają-
ca ofiary zbrodni NKWD z 1944 
roku. Polowej mszy św. przewod-
niczył ks. Biskup Edward Biało-
głowski. Podczas uroczystości 
Region Rzeszowski NSZZ „Soli-
darność” reprezentowali Andrzej 
Filipczyk, Członek Prezydium 
ZR oraz poczet sztandarowy ZR 
w składzie: Zbigniew Cypryś, Ma-
rian Sikora, Czesław Ziobro.

Mało o tym się mówi, ale to wła-
śnie rzeszowska „Solidarność” 
wraz z mieszkańcami Sokołowa 
Młp. zaczęła  walczyć o ujawnie-
nie prawdy. W 1981 r. Między-

zakładowy Komitet Regionalny 
Solidarności z Rzeszowa prze-
kazał do Prokuratury Generalnej 
w Warszawie doniesienie o ludo-
bójstwie w lesie turzańskim. Pro-
kuratura jednak po trzech latach 
umorzyła śledztwo.

Sprawa mordu w Turzy była 
okryta milczeniem do 1989 roku, 
kiedy 29 maja 1990 roku Okrę-
gowa Komisja Badania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu 
IPN, będąca poprzedniczką pio-
nu śledczego Instytutu Pamięci 
Narodowej, przejęła dochodzenie 
w sprawie zbrodni ludobójstwa 
w Turzy. Ostatecznie śledztwo za-
kończył rzeszowski oddział IPN.

Projekcja w Kinie Zorza w Rzeszowie
Dla członków Solidarności z legitymacją elektroniczną 

cena biletu 12 zł do nabycia w kasie kina.

Stwierdzono u Ciebie chorobę 
zawodową albo uległeś wypad-
kowi przy pracy? Dowiedz się, ja-
kie świadczenia Ci przysługują.

Jakie są rodzaje świadczeń 
z tytułu wypadku przy pracy 
lub choroby zawodowej?

Z tytułu wypadku przy pracy 
lub choroby zawodowej przy-
sługują Ci następujące świad-
czenia:
• zasiłek chorobowy;
• świadczenie rehabilitacyjne;
• zasiłek wyrównawczy;
• jednorazowe odszkodowanie;
• renta z tytułu niezdolności do 
pracy, w tym renta szkoleniowa;
• renta rodzinna;
• dodatek pielęgnacyjny;
• dodatek do renty rodzinnej – 
dla sieroty zupełnej;
• pokrycie kosztów leczenia z za-
kresu stomatologii i szczepień 
ochronnych oraz zaopatrzenia 
w przedmioty ortopedyczne.

Kiedy świadczenia nie przy-
sługują?

Nie przyznamy Ci świadczeń 
z ubezpieczenia wypadkowego, 
jeżeli:
• umyślnie lub wskutek rażące-
go niedbalstwa naruszyłeś prze-
pisy o ochronie życia i zdrowia 
i udowodniono, że to była jedy-

na przyczyna wypadku;
• przyczyniłeś się w znacznym 
stopniu do spowodowania wy-
padku, ponieważ byłeś nie-
trzeźwy, pod wpływem środków 
odurzających lub substancji psy-
chotropowych.i masz zadłużenie 
z tytułu składek na ubezpiecze-
nie społeczne na kwotę wyższą 
niż 6,60 zł – w dniu wypadku lub 
w dniu złożenia wniosku o przy-
znanie świadczeń w tytułu cho-
roby zawodowej. Świadczenia nie 
przysługują do czasu, aż spłacisz 
całość zadłużenia.

Czy świadczenia przysługują 
również w razie niezdolności do 
pracy z powodu wypadku w dro-
dze do pracy lub z pracy?

Świadczenia z tytułu niezdol-
ności do pracy przysługują Ci 
również wtedy, gdy niezdolność 
ta powstała z powodu skutków 
wypadku w drodze do pracy lub 
z pracy.

Czym jest choroba zawodowa?
Choroba zawodowa to choroba:

• która jest wymieniona w wyka-
zie chorób zawodowych 
• którą spowodowały szkodliwe 
czynniki występujące w miejscu 
pracy lub sposób wykonywania 
pracy.

Czy chorobę zawodową moż-

na stwierdzić tylko w czasie 
trwania pracy?

Chorobę zawodową można 
stwierdzić również po zakoń-
czeniu pracy w narażeniu za-
wodowym. Okres, w którym 
wystąpienie objawów chorobo-
wych upoważnia do rozpoznania 
choroby zawodowej, zależy od 
choroby i jest podany w rozpo-
rządzeniu w sprawie chorób za-
wodowych. 

Gdzie znaleźć więcej informa-
cji o chorobie zawodowej?

Rozporządzenie w sprawie 
chorób  zawodowych dokładnie 
określa:
• wykaz chorób zawodowych;
• okresy, w których wystąpienie 
udokumentowanych objawów 
chorobowych upoważnia do roz-
poznania choroby zawodowej;
• sposób i tryb postępowania do-
tyczący zgłoszenia podejrzenia 
choroby zawodowej, jej rozpo-
znania i stwierdzenia;
• podmioty właściwe do rozpo-
znania chorób zawodowych.

Komu przysługuje jednorazo-
we odszkodowanie?

Możesz złożyć wniosek o jed-
norazowe odszkodowanie, jeśli:
• jesteś objęty ubezpieczeniem 
wypadkowym;

• na skutek wypadku przy pracy 
lub choroby zawodowej stałeś 
się długotrwale lub stale nie-
zdolny do pracy.

Co to jest stały i długotrwały 
uszczerbek na zdrowiu?

Stały uszczerbek na zdrowiu 
to takie naruszenie sprawno-
ści organizmu, które powoduje 
upośledzenie czynności organi-
zmu i nie rokuje poprawy.

Długotrwały uszczerbek na 
zdrowiu to takie naruszenie 
sprawności organizmu, które 
powoduje upośledzenie czyn-
ności organizmu przez ponad 
6 miesięcy, ale jest możliwa po-
prawa stanu zdrowia.
Kiedy dokonujemy oceny stop-

nia uszczerbku na zdrowiu?
Ocenimy stopień Twojego 

uszczerbku na zdrowiu i jego 
związek z wypadkiem przy pra-
cy lub chorobą zawodową, gdy 
zakończysz leczenie i rehabili-
tację.

Jak ustalamy wysokość jed-
norazowego odszkodowania?

Jednorazowe odszkodowanie 
przyznajemy w wysokości 20% 
przeciętnego wynagrodzenia 
za każdy procent stałego lub 
długotrwałego uszczerbku na 
zdrowiu. na podst. zus.pl

Rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Uroczystości w TurzyUroczystości w Turzy



VIII INFOSERWIS NR 9/2020


