
NR

10
ISSN 2450-8888

2020

PAŹDZIERNIK

27 października 2020 r. w szpi-
talu w Łańcucie, w wieku 62 lat, 
zmarł ks. bp Jan Niemiec, biskup 
pomocniczy diecezji kamieniec-
ko-podolskiej na Ukrainie. Za-
służony dla NSZZ „Solidarność”. 
Orędownik Funduszu Pomocy Ko-
ściołowi na Wschodzie utworzo-
nego przez Region Rzeszowski.

Ks. bp Jan Niemiec urodził się 
14 marca 1958 r. w Rzeszowie; po-
chodził z Kozłówka k. Strzyżowa. 
Studiował w Wyższej Szkole Pe-
dagogicznej w Rzeszowie. W 1980 
r. współtworzył na uczelni Nie-
zależne Zrzeszenie Studentów. 
W czasie studiów uczestniczył 
w spotkaniach Duszpasterstwa 
Akademickiego „Wieczernik”. 
Po studiach wstąpił do Semina-
rium Duchownego w Przemyślu.  
24 czerwca 1987 r. w Przemyślu 
przyjął święcenia kapłańskie. 
Jako wikariusz pracował w para-
fii Matki Bożej Królowej Polski 
w Stalowej Woli, gdzie wspierał 
strajkujących o przywrócenie 
działalności NSZZ „Solidarność” 
pracowników Huty Stalowa Wola. 
W tym okresie był inwigilowany 
i represjonowany. W 1989 r. roz-
począł studia doktoranckie na 
Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim (doktorat obronił w 1998 r.  
w Instytucie Historii PAN). 

W 1992 r. wyjechał na Ukrainę, 
gdzie został wykładowcą w Semi-
narium Duchownym w Gródku 
Podolskim, a w 2001 r. – rekto-
rem tej placówki. 21 października 
2006 r. został mianowany bisku-
pem pomocniczym diecezji ka-
mieniecko-podolskiej – 8 grudnia 
r. 2006 r. w Kamieńcu Podol-
skim przyjął święcenia biskupie. 
W 2011 r. przekazał rodzinny 
dom w Kozłówku Fundacji na 
Rzecz Wszechstronnego Rozwoju 
Dzieci i Młodzieży „Troska”.

W 2008 r. Krajowy Zjazd Delega-
tów NSZZ „Solidarność” nadał mu 
tytuł Zasłużony dla NSZZ „Solidar-
ność”. W 2009 r. został odznaczo-
ny Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski; w 2015 r. – na-
grodą „Świadek Historii”; w 2018 
r. – Krzyżem Wolności i Solidar-
ności; w 2019 r. – medalem Stu-
lecia Odzyskanej Niepodległości. 
Krzyż Komandorski Orderu Od-
rodzenia Polski  przyznany został 
pośmiertnie za wybitne zasługi 
w niesieniu pomocy Polakom na 
Wschodzie, za działalność chary-
tatywną i społeczną, za osiągnię-
cia w pracy duszpasterskiej.

Spoczął w krypcie Katedry 
Świętych Apostołów Piotra i Paw-
ła w Kamieńcu Podolskim.

źródło: diecezja.rzeszowska.pl

Odszedł do Pana bp Jan Niemiec
przyjaciel „Solidarności”

Dzień przed śmiercią otrzymaliśmy od bpa Jana sms ze słowami „Ecce Si-
nus Dei. Tylko Miłość. Dziękuję i błogosławię”, które dla nas są przesłaniem

Szanowni Państwo, 
Dyrektorzy szkół, 

Nauczyciele, 
Rodzice !

Wiem, że nastały trudne czasy 
dla edukacji: bo nauczanie zdalne, 
bo realizacja podstawy programo-
wej, bo ocenianie,  wywiadówki,   
a  jeszcze  ten brak  dostępu  do  
komputera,  czy Internetu. Zadania, 
sprawdziany, lekcje, brak czasu 
i inne pilne sprawy są zrozumiałe 
aż nadto, niech jednak nie staną się 
fasadą, która przysłoniłaby nam to, 
co w edukacji i w wychowaniu naj-
ważniejsze. Edukowanie i kształ-
cenie umysłów bez uwrażliwiania 
serc nie jest żadną edukacją. Wie-
dział to Arystoteles, a dziś my, na-
uczyciele i rodzice, współdziałający 
w procesie uczenia i wychowania, 
zostajemy wezwani do tego, by tę 
prawdę na nowo sobie uświada-
miać. Do jakich refleksji, jakiego 
działania skłania nas ona dzisiaj? 
Nie wiem,  co  Wy,  ale  wiem, co 
ja zrobiłabym,  gdybym  dzisiaj 
w  szkole  miała  kontakt z  mło-
dymi  ludźmi. Chciałabym z  nimi 
rozmawiać. Może  o wolności  czło-
wieka, może o granicach  wolności 
wpisanych w jej pojęcie. Młodzi 
ludzie są przekonani bowiem, że 
wiedzą już wiele o  wolności  wła-
snej, ale  czy  mają  świadomość, że  
nie  jest ona synonimem bezkarno-
ści? Czy wiedzą, że wolność słowa, 
którą gwarantuje  im Konstytucja,  
nie  ma  nic wspólnego z  wulgar-
nością? Pojawiające  się w   miej-
scach   publicznych przekleństwa, 
nieprzyzwoite słowa i rysunki, de-
monstracyjne obnoszenie się z nimi 
na plakatach, a także stosowanie 
przemocy i agresji słownej to re-
pertuar młodych ludzi, możliwe że 
uczniów naszych szkół, obecnych 
na ulicznych zgromadzeniach. Za 
naszą wiedzą czy nie, są oni uczest-
nikami lub świadkami sytuacji 
gorszących, wykrzywiających ob-
raz wolnego człowieka. Wyzwiska, 
język pełen agresji i nienawiści nie-
wiele mówią ani o wolności czło-
wieka, ani o jego  godności, raczej 
go z niej odzierają i odczłowiecza-
ją. Obowiązkiem szkoły, nie ulicy, 
jest wychowywanie dorastających 
i  dojrzewających  do  swoich  za-
dań i  ról młodych  ludzi. To także 
moralny obowiązek każdego na-

uczyciela, wynikający z dobrowol-
nego i świadomego wyboru  tegoż 
zawodu. Spełnienie  tej tak  ważnej  
roli  wymaga  od  nas dorosłych 
dojrzałości, czytelnego przekazu na 
temat wolności i stawiania sobie 
granic, odpowiedzialnego kształto-
wania również własnego  sumienia,  
poglądów  i  systemu wartości,  bo  
nam  powierzono wyjątkową  rolę 
w  dorastaniu młodych do mądrego 
i odpowiedzialnego życia. A zdarza 
się, że inspiracja do sabotażu  oraz 
udziału w różnych  formach prote-
stu i  to  w  sytuacji  wielkiego  za-
grożenia pandemią  koronawirusa 
pochodzi  od  dorosłych. To  skrajnie  
nieodpowiedzialna  postawa, nara-
żająca młodzież,  a  zdarza  się, że  
i dzieci,   nie   tylko  na  wojnę  ide-
ologiczną i niebezpieczeństwo zdro-
wotne, ale nadużywająca zaufania 
także ich rodziców. Młodym należy 
się  wychowanie  w  duchu  prawdzi-
wej  tolerancji  i szacunku. Jednak  
zrozumienie dla wyrażanych przez  
nich poglądów, nie oznacza bezkry-
tycznej akceptacji dla każdej  formy 
sprzeciwu,  zachowania i wyraża-
nia emocji, które niszczy godność 
cudzą i narusza również konsty-
tucyjne prawa drugiego człowieka 
do zachowania dobrego imienia, 
jego wolności do własnego  zdania   
w  zgodzie z  sumieniem,  wyznawa-
ną  religią  i  systemem  wartości. 
Ład w  głowie  i  w  sercu,  znajduje  
swoje  odzwierciedlenie  w  języku. 
Tolerancja  jest oznaką dojrzałości, 
ale i  pokory.  Tego  chcemy uczyć 
naszych uczniów i nasze dzieci. Dla-
tego nie wolno ich, ani zostawiać 
z problemami, z jakimi się borykają, 
ani wzbudzać niepokoju w ich ser-
cu. W osamotnieniu,  bez  wsparcia  
osób  życzliwych,  mądrych peda-
gogów i  bliskości rodziców łatwo 
mogą zostać zwiedzeni fałszywym 
przekazem niszczących ideologii. 
Sami oceńcie w kontekście Waszych 
uczniów i dzieci, czy nie oni wła-
śnie teraz Was potrzebują, bo  może   
w  niewłaściwym  miejscu szukają 
wzorców,  które  byłyby  dla  nich  
punktem odniesienia, a na ulicach 
nie znajdą odpowiedzi na wiele za-
sadniczych pytań, jakie nurtują ich 
umysły i serca. Zapytacie, kiedy to 
robić? Dziś i natychmiast, bo jestem 
pewna, że jutro ich tam nie będzie. 

Małgorzata Rauch
Podkarpacki Kurator Oświaty 
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Przeszedł ks. Biskup trudną 
i bardzo ciekawą drogę życiową. 
Co sprawiło, że zaangażował się 
ks. Biskup w działalność opozycyj-
ną?

– Rozpoczynając pod koniec lat 
siedemdziesiątych studia w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie 
zetknąłem się z wieloma osobami, 
które podobnie jak ja, pragnęli, by 
Polska była krajem wolnym i nie-
podległym. Spotkałem ich zwłaszcza 
w prowadzonym przez ks. Ireneusza 
Folcika Duszpasterstwie Akade-
mickim „Wieczernik”, skupiającym 
młodych ludzi opierających swoje 
ideały wolności na wierze. Wybór 
kardynała Karola Wojtyły na pa-
pieża i jego pierwsza pielgrzymka do 
ojczyzny sprawiły, że nagle poczuli-
śmy się wolnymi. Będąc na spotka-
niu z Ojcem Świętym w Krakowie, 
widzieliśmy ogromne tłumy ludzi, 
uświadomiliśmy sobie wtedy, jak 
jest nas wielu. Kiedy więc nadszedł 
czas wielkich strajków i powstawa-
nia struktur ruchu „Solidarności”, 
nie mieliśmy wątpliwości, że mamy 
obowiązek stanąć po właściwej stro-
nie i włączyć się w tworzenie nowej 
rzeczywistości. Nie wiedzieliśmy 
wtedy jeszcze, jakie ten ruch przybie-
rze kształty, ale bardzo pragnęliśmy, 
by doprowadził do wolności i soli-
darności pomiędzy ludźmi. Żyliśmy 
bardzo intensywnie. Jeździliśmy na 
Katolicki Uniwersytet Lubelski, od-
wiedzaliśmy siedzibę regionu rze-
szowskiego „Solidarności”, czyta-
liśmy niezależną prasę… Ponieważ 
byliśmy studentami, włączyliśmy 
się w tworzenie Niezależnego Zrze-
szenia Studentów.

Dlaczego, będąc zaangażowa-
nym w tworzenie nowej rzeczywi-
stości, zdecydował się ks. Biskup 
zostać duchownym?

– Początek lat 80-tych był okre-
sem wielkiego odrodzenia ducho-
wego narodu. Wielu ludzi zmieniało 
wtedy swój dotychczasowy sposób 
życia. Podjąłem wtedy decyzje, że 
będę abstynentem. Decyzja ta miała 
podłoże religijny, ale była zarazem 
protestem przeciwko zniewoleniu 
człowieka, i temu co nam oferowało 
państwo komunistyczne. Podczas 
rekolekcji dla studentów z Dusz-
pasterstwa Wieczernik w Miejscu 
Piastowym, poczułem nagle, że po-
winienem być po drugiej stronie 
ołtarza. Było to powołanie dwuto-
rowe, kapłańskie i realizacja ide-
ałów mających wymiar narodowy. 
Udałem się do ks. Ireneusza Folcika  
i powiedziałem mu, że chcę wstąpić 
do Seminarium Duchownego. Ks. 
Ireneusz poradził mi bym się nie 
spieszył i najpierw ukończył studia.

Ale zaraz po studiach został ks. 
Biskup nauczycielem…

– Po ich ukończeniu w 1981 roku, 

nie mogłem od razu wstąpić do Se-
minarium gdyż obowiązująca wów-
czas ustawa zobowiązała studen-
tów do odpracowania studiów, lub 
zwrotu kosztów kształcenia. Podją-
łem więc pracę nauczyciela w mojej 
rodzinnej miejscowości Kozłówku, 
gdzie założyłem Koło „Solidarności” 
nauczycielskiej. Zgłosiłem się jednak 
także do ks. bp Ignacego Tokarczuka, 
prosząc go o umożliwienie mi wstą-
pienia do Seminarium Duchowne-
go w Przemyślu. Biskup Tokarczuk 
i ówczesny rektor Seminarium, ks. 
Moskwa, późniejszy biskup, zgo-
dzili się bym nadal  pracował jako 
nauczyciel, a równocześnie zdawał 
niektóre egzaminy w Seminarium. 
Tak  więc będąc nauczycielem, przy-
gotowywałem się do kapłaństwa. 
Po rocznych staraniach w Minister-
stwie Pracy zwolniono mnie z obo-
wiązku odpracowania studiów, 
dzięki czemu mogłem w 1982 roku 
wstąpić do Seminarium. Ponieważ 
miałem zdane niektóre egzaminy, 
przyjęto mnie od razu na drugi rok.

Wcześniej jednak wprowadzo-
no w kraju stan wojenny, a ks. 
Biskup, będąc jeszcze nauczycie-
lem, wystosował 8 lutego 1982 
roku odważny list-protest do Se-
natu rzeszowskiej WSP. 

– Myślę, że to co wtedy napisa-
łem tkwiło w każdym z nas. Wszy-
scy czuliśmy powinność wobec 
Pana Boga i otaczającej nas rze-
czywistości. Pewnie podobne prote-
sty pisali także inni. Mój list został 
później opublikowany w prasie „so-
lidarnościowej”, wiem, że był także 
odczytywany…

Czy spotkały ks. Biskupa z tego 
powodu jakieś szykany?

– Były rewizje, zatrzymano mnie 
na 48 godzin. W otrzymanych 
ostatnio z IPN dokumentach zna-
lazłem m.in. protokoły z mojego 
przesłuchania, z których dowie-
działem się, że SB-cy nazwali mnie 
maniakiem religijnym.

Będąc w Seminarium utrzymy-
wał ks. Biskup kontakty z pod-
ziemną „S”?

– Wszyscy w Seminarium żyli-
śmy ideałami „S”. Docierały do nas 
różne pisma podziemne, z KUL-u, 
od znajomych…  Zawsze gdy tyl-
ko udawało nam się zdobyć jakieś 
publikacje niezależne czytaliśmy 
je i przekazywaliśmy sobie nawza-
jem.  Sami również drukowaliśmy 
różne pisemka, a udając się gdzieś 
w podróż przewoziliśmy bibułę. 
Odwiedzając rodzinną miejsco-
wość kontaktowałem się z moim 
starym znajomym Marianem Irzy-
kiem, który działał w strukturach 
podziemnych rzeszowskiej „S”.

Był ks. Biskup duszpasterzem 
ludzi pracy w Stalowej Woli.

– Po ukończeniu w czerwcu 1987 

Od opozycjonisty do biskupa
Rozmowa Jerzego Klusa z bp Janem Niemcem z 2008 r.

roku Seminarium Duchownego 
władze kościelne skierowały mnie 
do Parafii Matki Boskiej Królowej 
Polski w Stalowej Woli. Probosz-
czem był tam ks. Edward Frankow-
ski, obecnie biskup pomocniczy die-
cezji sandomierskiej, znany w całej 
Polsce ze swojej odważnej postawy 
wobec władz PRL. Przypuszczam, 
że ks. Frankowski wiedział o moich 
związkach z „S”, gdyż powierzył mi 
prowadzenie duszpasterstwa lu-
dzi pracy, które zresztą faktycznie 
sam prowadził. Spotkałem się tam 
z ludźmi, którzy tworzyli w Stalo-
wej Woli „S”. Był to wspaniały czas. 
Na odprawiane w naszym kościele 
Msze św. w intencji Ojczyzny przy-
chodziło czasami nawet 5 tysięcy 
ludzi. Upominaliśmy się o pobi-
tych przez SB i prześladowanych 
robotników. Odwiedzali nas znani 
obrońcy, występujący w procesach 
politycznych, m.in. mecenas Piotr 
Andrzejewski. Sami także jeździli-
śmy na rozprawy robotników. SB-
cy robili nam zdjęcia…

W sierpniu 1988 r. znalazł się 
ks. Biskup wśród strajkujących 
robotników Huty Stalowa Wola

– Pod koniec strajku rozpusz-
czono pogłoskę, że Huta Stalowa 
Wola ma zostać spacyfikowana 
i nawet przygotowano już szpitale 
na przyjęcie rannych. Przerzucono 
mnie tam wtedy przez płot bym od-
prawiał Mszę św. i niósł pociechę 
strajkującym. W kilka godzin póź-
niej w podobny sposób przerzucono 
do huty księży Adama Gardiasza 
i Tadeusza Białego. Spowiadali-
śmy strajkujących i odprawialiśmy 
Msze św. Spaliśmy w Narzędziow-
ni. Strajk przerwano po telefonie od 
Lecha Wałęsy, że rząd obiecał roz-
poczęcie rozmów okrągłego stołu; 
wtedy opuściliśmy Hutę. Przeszli-
śmy pochodem do Kościoła Matki 
Boskiej Królowej Polski. Witało 
nas całe miasto. Decyzja o wyjściu 
z Huty miała także charakter reli-
gijny, było to jakby przejście z nie-
woli do wolności, ze śmierci do ży-
cia, z ciemności do światła. Ludzie, 
będący może wcześniej pełni lęku, 
po wyjściu z Huty stali się wolny-
mi, choć nie wolnością zewnętrz-
ną, tylko wewnętrzną. Przestali się 
bać, pomimo że wokoło kręciły się 
różne służby. Były później próby 

zastraszenia ludzi, szantaże, prze-
śladowania. Prosiliśmy Episkopa-
tu Polski, by stanął w ich obronie.

Gdy Polska stała się krajem 
wolnym, ks. Biskup ją opuścił. 
Jaki był powód tej decyzji?

– W 1989 roku przyjechał do Sta-
lowej Woli ks. Marian Radwan, hi-
storyk z KUL, który często jeździł 
na Wschód i znał tamtejsze realia. 
Następnego dnia  przyjechali tak-
że ludzie z Kałusza na Wschodzie 
i opowiadali o prześladowaniach, 
zniszczonych świątyniach i braku 
kapłanów. Akurat tego dnia czyta-
łem na spotkaniu wspólnoty neo-
katechumenatu fragment Pisma 
Świętego, ze słowami Chrystusa: 
„Będziesz głosił Ewangelię wszyst-
kim narodom”. Uznałem, że sło-
wa te skierowane są do mnie więc 
powinienem udać się na Wschód 
i głosić tam Dobrą Nowinę.

Pojechałem tam, ale dopiero po 
kilku latach. Gdy powziąłem za-
miar udania się na Wschód, uda-
łem się do ks. Edwarda, który w tym 
czasie był już biskupem, prosząc go, 
żeby mi pozwolił wyjechać na Ukra-
inę. Polecił mi udać się z tym do or-
dynariusza bp Ignacego Tokarczu-
ka. Pojechałem więc do Przemyśla, 
a Biskup Tokarczuk uznał, że naj-
pierw powinienem zrobić doktorat, 
bo – jak powiedział – wtedy będę 
tam bardziej potrzebny. Poszedłem 
więc na dwa lata na KUL. Za temat 
pracy doktorskiej wybrałem sobie 
Kolegium Ojców Jezuitów w Chy-
rowie. W czasie gdy ją pisałem bi-
skupem diecezji kamieniecko-po-
dolskiej został ks. Jan Olszański, 
bliski przyjaciel bp Tokarczuka. 
Bp Olszański prosił bp Tokarczuka 
o przysłanie mu kapłanów, więc bp 
Tokarczuk wysłał w 1991 roku na 
Ukrainę ks. Jerzego Gurcka, wice-
rektora Seminarium Duchownego 
w Przemyślu, by utworzył tam se-
minarium. We wrześniu 1992 roku, 
po ukończeniu pracy doktorskiej 
i obronieniu jej, udałem się wraz 
z kilkoma księżmi z diecezji przemy-
skiej na Ukrainę, by w utworzonym 
przez ks. Gurcka Seminarium uczyć 
historii. Po roku zostałem rektorem 
Seminarium. W listopadzie 2006 
roku Ojciec Święty mianował mnie 
biskupem pomocniczym diecezji 
kamieniecko-podolskiej.

WZD, 2011



IIIINFOSERWIS NR 10/2020

Prezydent podpisał 20 paź-
dziernika br. ustawę o Funduszu 
Medycznym, to przynajmniej  
4 mld zł na służbę zdrowia każ-
dego roku. Środki finansowe 
przeznaczone mają być m.in. na:
* profilaktykę, wczesne wykry-
wanie, diagnostykę i leczenie 
chorób cywilizacyjnych, w tym 
chorób nowotworowych i chorób 
rzadkich;
* lepszą infrastrukturę ochrony 
zdrowia;
* dostęp do wysokiej jakości 
świadczeń opieki zdrowotnej;
* rozwój systemu opieki zdrowot-
nej przez koncentrację działań 
wokół pacjenta i jego potrzeb, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
poprawy jakości życia pacjentów 
i ich rodzin;

* ułatwienie dzieciom i innym 
pacjentom cierpiącym na choro-
by rzadkie i nowotworowe dostę-
pu do leczenia w nowoczesnych 
szpitalach, a w razie konieczno-
ści – także poza granicami Polski.

Ustawa wprowadza również 
„wczesny i warunkowy dostęp do 
technologii lekowych o wysokiej 
wartości klinicznej oraz dostęp 
do technologii lekowych o wyso-
kim poziomie innowacyjności”. 
Nakłada też na Agencję Oceny 
Technologii Medycznych i Ta-
ryfikacji obowiązek weryfikacji 
potrzeb medycznych dla potrzeb 
refundacji leków w chorobach 
rzadkich.

4 mld zł na służbę zdrowia

„Solidarność” o braku podwyżek 
dla salowych i sanitariuszy

Prezydium  Komisji  Krajowej  NSZZ  „Solidarność”  stanow-
czo  protestuje  przeciwko nieuwzględnieniu  w  decyzji  ministra  
zdrowia  podwyżek  dla  części  pracowników zatrudnionych  przy  
pacjentach  z  COVID-19.  Przede  wszystkich  salowych,  sanita-
riuszek  i sanitariuszy oraz innych osób,które będąc zatrudnione 
w tzw. działalności podstawowej wykonują najgorzej płatną pracę 
przy pacjentach. Bez nich „jednoimienne” oddziały szpitalne nie są 
w stanie normalnie funkcjonować. 

W  decyzji  zapomniano  również  o  pracownikach  Państwowej  
Inspekcji  Sanitarnej,  bez których trudno sobie wyobrazić skutecz-
ną walkę z pandemią, a którzy od pół roku wykonują ogromną pra-
cę na rzecz społeczeństwa!

W  ocenie  Prezydium  KK  to  kolejny  przykład  dzielenia  pracow-
ników  na  lepszych  i  gorszych.  To  również  dowód  na  kompletny  
brak  wiedzy  w  jakich  realiach  funkcjonują oddziały szpitalne 
zajmujące się pacjentami chorymi na COVID-19,  gdzie każdy jest  
tak samo narażony i podlega tym samym uciążliwościom. To skan-
dal, że wartościuje się zdrowie i bezpieczeństwo w zależności od 
wykonywanego zawodu, a nie faktycznie wykonywanej pracy. 

W  imieniu  NSZZ  „Solidarność”  domagamy  się  niezwłocznej  
zmiany  decyzji  ministra Adama Niedzielskiego i uwzględnienia 
w podwyżkach wszystkich zatrudnionych przy opiece nad pacjen-
tami z COVID-19.

Zdaniem Marka Lewandow-
skiego, rzecznika KK NSZZ 
"Solidarność", wprowadzenie 
całkowitego lockdownu pogor-
szy sytuację ekonomiczną tak 
dramatycznie, że trudno będzie 
funkcjonować. Takie rozwiąza-
nie, to jak leczenie choroby za 
pomocą eutanazji. 

Obecnie ponad pół miliona 
osób na kwarantannie wpływa 
negatywnie na działanie firm, 
bo nie ma kto pracować. Dlate-
go NSZZ „Solidarność” uważa, 
że należy reagować punktowo.  
Obostrzenia powinny dotyczyć 
w danym okresie jedynie części 
branż. 

Solidarność nie chce lockdownu! 
Praca w domu również poka-

zała wiele problemów, z który-
mi do tej pory pracownicy nie 
musieli się borykać. „Solidar-
ność” wymienia m.in.: kwestie 
prywatnej energii, internetu, ale 
też bezpieczeństwa danych, czy 
ergonomii stanowiska pracy. 
W biurze stworzone są warunki 
zgodne z przepisami, a w domu 
bywa z tym różnie. 

- Zdalnie pracuje już aż jed-
na czwarta osób. Skala jest więc 
ogromna i ten tryb pracy powin-
nien zostać uregulowany w ko-
deksie pracy - powiedział na an-
tenie Radia Koszalin rzecznik 
KK NSZZ "S".

Drodzy Członkowie i Sympatycy 
NSZZ „Solidarność”! 
Drodzy Przyjaciele!
Zwracam się do Was z gorącym apelem – brońcie naszych 

Kościołów. Angażujcie się w ochronę świętości Mszy Świętych, 
przeciwdziałajcie profanacjom symboli religijnych i naszych 
Świątyń. Nie pozwólcie, aby Kościół, na który zawsze mogliśmy 
liczyć, wobec bezprecedensowych napaści pozostał dzisiaj osa-
motniony.

„Solidarność” przy ogromnym wsparciu Kościoła, wywalczy-
ła Polsce wolność. W tym wolność do protestów i zgromadzeń. 
Każdy, nawet w najostrzejszej formie, ma prawo do wyrażania 
swoich postulatów. Każdy ma prawo wyjść na ulicę i wykrzy-
czeć swoje żądania. Wielokrotnie robiliśmy to również my, 
związkowcy. Ale każda wolność ma swoje granice, a tą granicą 
są prawa i wolności innych ludzi. W tym prawo do swobodnego 
wyznawania swojej wiary.

To się nazywa t-o-l-e-r-a-n-c-j-a!
Demonstranci profanując Kościoły i zakłócając Msze Święte, 

tę granicę już dawno przekroczyli. Do rangi symbolu urastają 
profanacje figur Jana Pawła II, dzięki któremu „Solidarność” 
powstała, a któremu Polska w drodze do odzyskania niepodle-
głości tak wiele zawdzięcza.

Niestety, poziom agresji, niespotykany wulgaryzm i napaści 
fizyczne na księży i uczestników nabożeństw, zmuszają nas ka-
tolików do obrony. Dlatego proszę, abyście włączali się w dzia-
łania Straży Narodowej, lub inne spontanicznie tworzone grupy 
chroniące nasze kościoły. Bądźcie też w kontakcie ze swoimi 
proboszczami. Kiedyś my mogliśmy liczyć na ich pomoc, dzisiaj 
oni tej pomocy od nas potrzebują.

Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy wczoraj włączyli się 
w ochronę kościołów. Otrzymałem wiele sygnałów, że nie za-
brakło wśród nich Członków „Solidarności”. Ja osobiście – jako 
katolik, ale też człowiek „Solidarności”, również nie będę w tej 
sytuacji bierny.

Piotr Duda 
przewodniczący KK NSZZ „S”

Brońcie naszych 
kościołów!
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Bł. Jerzy Popiełuszko, patron 
NSZZ „Solidarność” zapłacił cenę 
życia za głoszenie prawdy i sta-
wanie w obronie prześladowa-
nych robotników.

Wieczorem 19 października 
1984 r. funkcjonariusze Służby 
Bezpieczeństwa Grzegorz Pio-
trowski, Leszek Pękala, Walde-
mar Chmielewski, przebrani 
w mundury milicjantów z „dro-
gówki”, zatrzymali fiata 125p, 
którym powracał z Bydgoszczy 
z parafii Świętych Polskich Bra-
ci Męczenników do Warszawy ks. 
Jerzy Popiełuszko.

Przed śmiercią kapelan „Soli-
darności” był torturowany. Być 
może jego porwanie było czę-
ścią szerszego planu pozyskania 
agentury. Działania tego „szwa-
dronu śmierci” inspirował Adam 
Pietruszka, pułkownik Służby 
Bezpieczeństwa, zastępca dyrek-
tora Departamentu IV MSW do 
spraw związków wyznaniowych, 
czyli do walki z Kościołem. To on, 
według historyków IPN, był ofi-
cerem prowadzącym wartościo-
wą agenturę SB wśród kleru.

Skrępowanego i zmaltreto-
wanego niezłomnego księdza 
sprawcy wrzucili z tamy koło 
Włocławka do Wisły na komendę 
Piotrowskiego „kamulki do nó-
żek!”. Sprawcy mordu zostali ska-
zani na kary od 25 do 14 lat wię-
zienia. Na mocy amnestii wyroki 
im zmniejszono.

Nie wszystko poszło opraw-
com tak, jak to zaplanowali. Na 
miejscu porwania pozostał orze-
łek z milicyjnej czapki. Z kolei 
Waldemarowi Chrostowskiemu, 
kierowcy księdza, któremu zało-
żyli na ręce kajdanki i posadzi-
li w milicyjnym samochodzie, 
udało się wyskoczyć z pędzącego 
auta. To on przekazał informację 
o uprowadzeniu księdza. Nocą 
z 19 na 20 października Radio 
Wolna Europa poinformowało 
o porwaniu ks. Jerzego.

30 października 1984 r. zmasa-
krowane ciało kapłana wyłowio-
no z Wisły w okolicach tamy we 
Włocławku.

Na Podlasiu, skąd pochodził 
ksiądz Jerzy, nikomu nie trzeba 
było tłumaczyć, co to jest „komu-
na”. Tradycja katolicka i akowska 
partyzantka były tam bardzo sil-
ne. Ksiądz Popiełuszko od 1980 
r. wspierał więc „Solidarność”, 
szczególnie w ówczesnej Hucie 
Warszawa.

Kilka miesięcy wcześniej, bo 
w maju 1980 roku, ksiądz Jerzy 
trafił do kościoła św. Stanisława 
Kostki na warszawskim Żolibo-
rzu. Jawił się jako „prosty, nie-
śmiały, jakby zalękniony” młody 
ksiądz.

W czasie strajku 31 sierpnia 
1980 roku odprawił mszę św. 
w Hucie Warszawa. W stanie wo-
jennym w kościele św. Stanisława 
Kostki organizował msze za Oj-
czyznę. Do kościoła przyjeżdżali 
ludzie z całej Polski. Swoją pracę 
duszpasterską opierał na prze-
słaniu: „Nie daj się zwyciężyć złu, 
ale zło dobrem zwyciężaj”.

17 stycznia 1982 r. ksiądz Po-
piełuszko odprawił pierwszą 
mszę świętą za Ojczyznę i tych, 
którzy dla niej cierpią.

- Ponieważ przez wprowadze-
nie stanu wojennego odebra-
no nam wolność słowa, dlatego 
wsłuchując się w głos własne-
go serca i sumienia, pomyślmy 
o tych siostrach i braciach, któ-
rych pozbawiono wolności -  mó-
wił tego dnia ksiądz Jerzy.

W 1982 r. SB rozpoczęły ak-
cję rozpracowywania księdza 
o kryptonimie „Popiel”.

12 września 1984 r. moskiew-
skie „Izwiestia” donosiły:

- Wojowniczy i wojujący ksiądz 
Popiełuszko przekształcił swoje 
mieszkanie w składnicę litera-
tury nielegalnej i ściśle współ-
pracuje z zaciekłymi kontrrewo-
lucjonistami. Czy możliwe jest, 

aby Popiełuszko i podobni mu 
duchowni mogli zajmować się 
rozrabiacką działalnością poli-
tyczną wbrew woli wyższej hie-
rarchii kościelnej – zastanawiał 
się sowiecki „politruk”.

Tydzień później 19 września 
1984 r. rzecznik rządu Jerzy 
Urban w tygodniku „Tu i teraz” 
pisze o „Seansach nienawiści”:

- W kościele księdza Popiełusz-
ki urządzane są seanse nienawi-
ści. Mówca rzuca nie tylko kilka 
zdań wyzbytych sensu perswa-
zyjnego oraz wartości informa-
cyjnej – pisał późniejszy ulubie-
niec „salonów”.

Adam Pietruszka poleca pod-
komendnym: „dosyć tej zabawy 
z Popiełuszką i Małkowskim. 
Trzeba nimi wstrząsnąć, żeby 
to było na granicy zawału serca, 
żeby to było ostrzeżenie”.

Pod koniec września ksiądz Je-
rzy mówi, żegnając się z ojcem:

- Jakbym zginął, to tylko nie 
płaczcie po mnie.

W protokole oględzin ciała ka-
płana zapisano: „Zwłoki ubrane 
w czarne spodnie zabrudzone 
ziemią na całej powierzchni, 

Służbę przy grobie bł. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu 
pełnili członkowie Organizacji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” Van 
Pur w Rakszawie. Związkowcy Wiesław Kochman, Robert Antosz, Zbi-
gniew Leja i Dawid Śliż czuwali 8 października od godziny 13.00 do 13.00 
dnia następnego.

Bł. Jerzy Popiełuszko. Męczeństwo patrona „Solidarności”
sutanna koloru czarnego podwi-
nięta do pasa. Do obu nóg przy-
wiązany jest worek jutowy, w któ-
rym znajdują się kamienie”.

Proces beatyfikacyjny ks. Jerze-
go Popiełuszki otwarto 8 lutego 
1997 r. 6 czerwca 2010 r. w War-
szawie na placu Piłsudskiego 
ogłoszono ks. Jerzego Popiełusz-
kę błogosławionym Kościoła ka-
tolickiego.

Błogosławiony ks. Jerzy został 
ustanowiony patronem NSZZ 
„Solidarność”. Dekret z upoważ-
nienia papieża Franciszka odczy-
tał metropolita gdański ks. abp 
Sławoj Leszek Głódź w Bazylice 
św. Brygidy w Gdańsku 31 sierp-
nia 2014 r.

Czekamy na kanonizację bło-
gosławionego księdza Jerzego, 
patrona „Solidarności”. Pozytyw-
nie zakończyła się procedura ba-
dania nie dającego się wyjaśnić 
naukowo uleczenia Francuza 
Francoisa Audelana, śmiertelnie 
chorego na białaczkę za wsta-
wiennictwem księdza Jerzego.

Artur S. Górski
tysol.pl

„Solidarność” Van Pur pełniła wartę 
przy grobie patrona „Solidarności”

Harmonogram straży 
„Solidarności” w 2021 roku

22/23.04 – Urząd Marszałkowski
20/21.05 – ZCh Organika Nowa 
Sarzyna
10/11.06 – Stowarzyszenie Osób 
Represjonowanych w Stanie Wo-
jennym

18/19.06 – WSK PZL-Rzeszów
24/25.06 – WSK PZL-Rzeszów
8/9.07 – PZL Mielec
22/23.07 – PKS Rzeszów
5/6.08 – Oświata i Wychowanie 
Rzeszów
9/10.09 – Oddział Ropczycko-Sę-
dziszowski
7/8.10 – Van Pur Rakszawa
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Prawnik
informuje

Zmiany wprowadzano usta-
wą z dnia 7 października 2020 
r. zmianie niektórych ustaw 
w celu przeciwdziałania spo-
łeczno-gospodarczym skut-
kom COVID-19, która to ustawa 
zmieniła ustawę z dnia z dnia 
2 marca 2020 r. o szczegól-
nych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób za-
kaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. 
poz. 374, z późn. zm.)

Wśród pracowników, którym 
w ramach, w ramach porozu-
mienia, obniżono wymiaru cza-
su pracy w ramach Tarczy Anty-

kryzysowej znalazły się również 
osoby pobierające świadczenia 
z ubezpieczenia chorobowego, 
w tym zasiłki macierzyńskie. 
W sytuacji objęcia w porozumie-
niu niższym wymiarem czasu pra-
cy np. kobiet w ciąży i w przypad-
ku przerwy w pobieraniu zasiłku 
lub zmiany rodzaju pobieranego 
zasiłku np. zasiłku chorobowego 
na zasiłek macierzyński, podsta-
wa wymiaru zasiłku jest ustalana 
na nowo, a zasiłek wypłacany jest 
z uwzględnieniem wynagrodze-
nia z obniżonego wymiaru czasu 
pracy. Była to sytuacja krzywdzą-
ca dla osób pobierających zasiłki, 
nigdy wcześniej niespotykana. Po 
nowelizacji ustawy art. 40 usta-
wy o świadczeniach pieniężnych 

z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa 
nie będzie miał zastosowania. 
Podstawa wymiaru zasiłku nie 
będzie uwzględniała obniżonego 
wymiaru czasu pracy lub mniej 
korzystnych zasad wynagradza-
nia ze względu na COVID-19.

Podstawa wymiaru świadczeń 
pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa, przysługują-
cych ww. osobom za okres przed 
dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy, podlega ponownemu 
przeliczeniu, jeżeli świadczenie 
wypłacone na podstawie dotych-
czasowych przepisów jest niż 
świadczenie bez zastosowania 

Zmiana podstawy wymiaru świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, 
gdy zmieniono wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19

art. 40. Przeliczenie podstawy 
wymiaru świadczeń następuje 
na wniosek świadczeniobiorcy.

Wniosek powinien złożyć 
do: pracodawcy – jeśli jest on 
uprawniony do wypłaty zasił-
ków swoim pracownikom, ZUS – 
jeśli zasiłek wypłacał ZUS, gdyż 
pracodawca nie jest uprawnio-
ny do wypłaty zasiłków swoim 
pracownikom. Nie ma sformali-
zowanego wzoru wniosku. Wy-
starczy, żeby świadczeniobiorca 
napisał, że występuje o przeli-
czenie wcześniej wypłaconego 
zasiłku, niższego w związku 
z obniżonym wymiarem czasu 
pracy.

Monika Wojak

 Decyzję o opuszczeniu Rady 
Dialogu Społecznego przez NSZZ 
„Solidarność” i jej współpracow-
ników ogłosił 22 października 
2020 r. podczas konferencji pra-
sowej przewodniczący Związku 
Piotr Duda. Uzasadniając, że jej 
powodem jest "bezprawne powo-
łanie przez prezydenta Andrze-
ja Dudę nowych członków Rady 
Dialogu Społecznego".

Dzień wcześniej, na wniosek 
Prezesa Rady Ministrów Mate-
usza Morawieckiego, Prezydent 
powołał w skład Rady Dialogu 
Społecznego nowych członków 
strony rządowej: J. Gowina,  Wice-
prezesa Rady Ministrów, Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii; P. 
Czarnka, Ministra Edukacji i Na-
uki; A. Niedzielskiego,  Ministra 
Zdrowia; O. Semeniuk,  Podsekre-
tarza Stanu w Ministerstwie Roz-
woju, Pracy i Technologii, jako 
przedstawiciela ministra właści-
wego do spraw pracy odpowie-
dzialnego za dialog.

NSZZ „Solidarność” nie zgadza 
się na tego typu działania. Zda-
niem P. Dudy to jest niedopusz-
czalne, że premier ma możliwość 
odwoływania członka Rady, dla-
tego że ma taki kaprys.

– Nasza rezygnacja nie jest krzy-
kiem rozpaczy, mamy przygoto-
wane kolejne kroki, bo nie zgadza-
my się na niszczenie dialogu przez 
rząd Zjednoczonej Prawicy. Do-
magamy się jak najszybszego pro-
cedowania przed Trybunał Kon-
stytucyjny skargi złożonej przez 
prezydenta Andrzeja Dudę lub 
nowelizacji. Kompletnie nie rozu-

miemy skąd pomysł żeby zdemon-
tować RDS. To też nasz protest, 
że nie pozwolimy na to, żeby ktoś 
robił z nas idiotów. Wczoraj otrzy-
maliśmy ustawę, która dopiero 
jest procedowana w Sejmie. To jest 
dialog? Tam są rzeczy związane 
z wynagrodzeniem, z rozliczeniem 
czasu pracy. Nie pozwolimy na to, 
żeby ktoś bawił się w fasadowy 
dialog – powiedział P. Duda.

Dla przypomnienia, w marcu 
tego roku NSZZ „Solidarność” 
oraz Związek Przedsiębiorców 
i Pracodawców zrezygnowały 
z udziału w Radzie Dialogu Spo-
łecznego do czasu, gdy jej szefem 
będzie Andrzej Malinowski, pre-
zydent Pracodawców RP. To efekt 
publikacji „Do Rzeczy” na temat 
współpracy A. Malinowskiego ze 
służbami PRL. Wtedy Piotr Duda 
powiedział m.in.: – To dla nas 
trudny moment, bo Rada Dialogu 
Społecznego powinna prowadzić 
dialog społeczny, ale w tej sytuacji 
nie wyobrażamy sobie, żeby nie 
złożyć stosownego oświadczenia, 
bo niektórzy członkowie prezydium 
RDS uważają, że nic się nie stało. 
My uważamy inaczej, szczególnie 
dotyczy to związku zawodowego 
Solidarność, który zawsze w tych 
sprawach był pryncypialny. Za-
wsze przywiązywaliśmy do tego 
wielką uwagę. Każdy z nas, kandy-
dując na funkcje związkowe musiał 
poddać się autolustracji. Dlatego 
nie wyobrażam sobie, że będzie-
my współpracować z osobą, która 
była tajnym współpracownikiem 
wywiadu wojskowego. To dla nas 
sytuacja anormalna. 

„Solidarność” opuszcza
 Radę Dialogu Społecznego

Od 15 marca 2007 r., czyli od 
czasu wejścia w życie ustawy lu-
stracyjnej, zapadło ponad 1 290 
prawomocnych orzeczeń sądo-
wych, zgodnych z wnioskami 
prokuratorów Biura Lustracyjne-
go IPN, uznających, iż analizowa-
ne oświadczenia lustracyjne były 
niezgodne z prawdą w zakresie 
nie wykazania faktu pracy, służby 
lub współpracy z organami bez-
pieczeństwa państwa komuni-
stycznego. 

W sumie do 30 września 2020 r. 
do zasobu oświadczeń lustracyj-
nych wpłynęło łącznie 464 114 
oświadczeń lustracyjnych, z któ-
rych zweryfikowano 112 686.

34 prokuratorów w całym kra-
ju m.in. weryfikuje prawdziwość 
oświadczeń lustracyjnych, doty-
czących komunistycznej prze-
szłości osób, które ubiegają się 
o funkcje publiczne, w tym o naj-
wyższe stanowiska w państwie.

Ustawa lustracyjna, czyli usta-
wa o ujawnianiu informacji 
o dokumentach organów bez-
pieczeństwa państwa z lat 1944-
90 oraz treści tych dokumentów, 
ma zapewnić, by ważne funkcje 
publiczne w Polsce pełniły oso-
by, które nie były uwikłane we 
współpracę z organami bezpie-
czeństwa PRL. 

Biuro Lustracyjne IPN prowa-
dzi także tzw. katalog osób „roz-
pracowywanych” przez organa 
bezpieczeństwa państwa komu-
nistycznego. Spis ten jest for-
mą upamiętnienia i docenienia 
tych osób, które walczyły w PR-

L-u o suwerenną Polskę; w kata-
logu tym znajdują się informacje 
zarówno o kluczowych opozycjo-
nistach PRL-u, jak osoby, które 
nie są powszechne znane z dzia-
łalności opozycyjnej. Obecnie 
znajdują się w nim informacje 
o 15 tys. 776 osobach - najczęściej 
działaczach opozycji antykomu-
nistycznej; w tym roku ten kata-
log wzbogacił się o 1021 nowych 
publikacji.

Ponadto Biuro Lustracyjne IPN 
przygotowuje i publikuje na pod-
stawie dokumentów zgromadzo-
nych w Archiwum IPN katalog 
zawierający dane osobowe pra-
cowników, funkcjonariuszy i żoł-
nierzy organów bezpieczeństwa 
państwa, ze wskazaniem stopnia 
służbowego zajmowanych stano-
wisk oraz organów bezpieczeń-
stwa państwa, w których pełnili 
służbę lub pracowali. Od 2008 r. 
do 30 września br. trafiły do tego 
katalogu informacje o 92 tys. 578 
osobach.

Pracownicy pionu lustracyj-
nego IPN wraz ze współpracow-
nikami przygotowują również 
katalogi zawierające dane oso-
bowe osób, które zajmowały kie-
rownicze stanowiska m.in. w by-
łej PZPR, a także były wysokimi 
przedstawicielami władz PRL, 
np. sekretarzami i podsekreta-
rzami państwa komunistyczne-
go. Katalog ten w tym roku posze-
rzył się o 1351 nowych publikacji; 
w sumie od 2008 r. zgromadzono 
w nim informacje o 30 tys. 450 
osobach.

IPN podał liczbę 
kłamców lustracyjnych
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Rodzinie i bliskim śp. Stefana PUTERLI
b. przewodniczącego NSZZ „Solidarność” 

ROSiR w Rzeszowie
wyrazy szczerego współczucia

 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności”

W wieku 80 lat zmarł prałat Stanisław Ryba, b. proboszcz Parafii pw. Naro-
dzenia NMP w Sędziszowie Małopolskim. 

Ks. Prałat Stanisław Ryba był niezwykle zaangażowany w prace na rzecz 
lokalnej społeczności, w wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu oraz 
umiłowania Boga i Ojczyzny. Po męczeńskiej śmierci kapelana „Solidarno-
ści”, otaczał Jego postać wielką czcią. Pomysłodawca obelisku, poświęconego 
pamięci męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Sprawował opiekę dusz-
pasterską nad KSW Oddział w Sędziszowie Małopolskim, za jego staraniem 
tradycją sędziszowskiej parafii stały się nabożeństwa w  intencji Ojczyzny, 
rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, powstania „S”. Odznaczony meda-
lem “Zasłużony dla Regionu Rzeszowskiego NSZZ “Solidarność”.

Rodzinie i bliskim śp. ks. prałata Stanisława RYBY
wyrazy szczerego współczucia

w imieniu Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
składa  Roman Jakim, przewodniczący ZR

Zmarł Tadeusz Rędziniak. Wieloletni pracownik WSK PZL-Rzeszów na 
wydziale W53. W  stanie wojennym kolporter ulotek i  prasy niezależnej, 
uczestnik protestów i uroczystości patriotycznych. Inwigilowany przez służby 
PRL. Posiadał status działacza opozycji antykomunistycznej. 

Rodzinie i bliskim śp. Tadeusza Rędziniaka
wyrazy szczerego współczucia

składają
Roman Jakim, przewodniczący NSZZ „Solidarność” WSK PZL-Rzeszów

oraz
Marian Krztoń, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej 

ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych

Władysławowi ORTYLOWI
Marszałkowi Województwa Podkarpackiego

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci TATY
w imieniu Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

składa Roman Jakim, przewodniczący ZR

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci
śp. Czesława Ortyla

Ojca
Pana Marszałka Władysława ORTYLA

Łączymy się w bólu po stracie i zapewniamy o naszej modlitwie
Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Pracowników 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

Rodzinie i bliskim śp. bpa Jana NIEMCA
Zasłużonego dla NSZZ „Solidarność”

wyrazy szczerego współczucia
w imieniu Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

składa  Roman Jakim, przewodniczący ZR

Lidii TAŃCZOWSKIEJ-MAJCHROWICZ
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy

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

To już nawet nie akty wandalizmu, 
a zwykłego upodlenia
40 lat temu Solidarność rozpoczęła swój pochód ku wolności, walkę 

o to, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju, w którym każdy będzie mógł 
mieć i głosić swoje poglądy. Wielki zryw Solidarności rozpoczął się od 
pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski i słów wypowiedzianych na 
dzisiejszym placu Piłsudskiego (dawniej Zwycięstwa): „Niech zstąpi 
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Rok później powstała 
Solidarność, a dekadę po tej pielgrzymce w wyniku częściowo wolnych 
wyborów Polska odzyskała niepodległość. Odzyskała ją przy wydat-
nym wsparciu Kościoła, czego symbolicznym przykładem jest męczeń-
ska i okrutna śmierć bł. ks. Jerzego Popiełuszki – patrona Solidarności. 
Walka o wolność oznaczała też ofiary. Wśród nich Zbyszek Godlew-
ski – zastrzelony w Grudniu 1970 roku, który stał się symbolem ofiar 
Grudnia ’70. O jego śmierci mówi ballada o Janku Wiśniewskim. 
I chociaż w Statucie Solidarności od samego początku obok walki 
o prawa pracownicze wpisane są takie wartości, jak obrona wartości 
chrześcijańskich, oparcie swoich działań na gruncie etyki chrześcijań-
skiej i katolickiej nauki społecznej czy obrona wartości i tradycji na-
rodowych, Solidarność walczyła o wolność dla wszystkich, także dla 
tych, którzy z jej światopoglądem się nie zgadzają. Dzisiaj dzięki tej 
walce i ofiarom ludzi, którzy nierzadko zapłacili najwyższą cenę, mo-
żemy żyć w wolnym kraju i głosić swoje poglądy. Także i ci, którzy nie 
zgadzają się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie usta-
wy aborcyjnej. „Każdy ma prawo wyjść na ulice i wykrzyczeć swoje 
żądania. Wielokrotnie robiliśmy to też my, związkowcy, ale każda wol-
ność ma swoje granice…” – czytamy w oświadczeniu przewodniczące-
go NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy. Granicą tej wolności jest wolność 
drugiego człowieka, jego prawa do własnych przekonań, swobodnego 
wyznawania swojej wiary i poszanowania ważnych dla niego symboli. 
W ostatnich dniach zaobserwować możemy wydarzenia, które tę gra-
nicę zdecydowanie przekroczyły. Naruszanie świętości mszy, zakłóca-
nie porządku modlących się tam osób nie może być tłumaczone żadną 
walką o prawa kobiet. Profanowanie śmierci Zbyszka Godlewskiego, 
pomników Jana Pawła II, żołnierzy podziemia niepodległościowego 
– to już nawet nie akty wandalizmu, a zwykłego upodlenia. Za skraj-
nie nieodpowiedzialną postawę należy uznać działania tych wszyst-
kich, którzy namawiają do brania udziału w protestach, szczególnie 
rodziców i szkoły, które w czasie szalejącej pandemii, w czasie, gdzie 
polska służba zdrowia dochodzi do granic swoich możliwości, wysy-
łają dzieci na ulice w imię walki o prawa kobiet. Dla każdego chyba 
jest oczywiste, że skutki tych protestów mogą okazać się katastrofal-
ne dla nas wszystkich. Dalszy wzrost zachorowań może doprowadzić 
do załamania służby zdrowia, a to oznaczać będzie kolejne ofiary, nie 
tylko te zarażone wirusem, ale także te, które ze względu na swój stan 
zdrowia potrzebują czy będą potrzebowały natychmiastowej pomocy 
medycznej. Przerażeniem napawa mnie widok rozentuzjazmowanych 
polityków opozycji, którzy w obecnych protestach widzą swoją szansę 
na powrót do władzy, nie licząc się z kosztami, a zwłaszcza z ludzkim 
życiem. Dzisiaj jakoś nie słychać z ich strony żądania wprowadzenia 
stanu nadzwyczajnego, jak tego oczekiwali jeszcze całkiem niedawno. 
W interesie nas wszystkich jest jak najszybsze zażegnanie pandemii 
i zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, a nie podsycanie sporów. Na 
obozie rządzącym spoczywa teraz główny ciężar i zarazem obowiązek 
podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do uspokojenia sy-
tuacji. W tym zakresie doceniam propozycję prezydenta RP Andrzeja 
Dudy, który zadeklarował chęć podjęcia działań na rzecz zażegnania 
powstałego konfliktu. Jednak najwięcej powinniśmy oczekiwać od nas 
samych, ponieważ to od naszej odpowiedzialności w największej mie-
rze zależeć będzie rozwój sytuacji. Pamiętajmy o naszych dzieciach, 
rodzicach i bliskich.  

Michał Ossowski
red. naczelny „Tygodnika Solidarność”

Siostrze i bliskim śp. ks. infułata Stanisława MACA 
pierwszego proboszcza i budowniczego 

Rzeszowskiej Katedry
wyrazy szczerego współczucia

w imieniu Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
składa  Roman Jakim, przewodniczący ZR

Wydawca: Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”, ul. Matuszczaka 14, 
35-083 Rzeszów, www.solidarnosc.rzeszow.org.pl
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Zarząd Stowarzyszenia in-
formuje wszystkich członków 
Stowarzyszenia Osób Represjo-
nowanych w Stanie Wojennym 
Województwa Podkarpackiego, 
że znowelizowana ustawa o dzia-
łaczach opozycji antykomuni-
stycznej i osób represjonowa-
nych z powodów politycznych 
(o podwyższeniu emerytury lub 
renty inwalidzkiej lub z tytułu 
niezdolności do pracy) obowią-
zuje od 15 października 2020 r.

O podwyższenie emerytury 
lub renty inwalidzkiej lub z ty-
tułu niezdolności do pracy ubie-
gać się mogą osoby, które posia-
dają status działacza opozycji 
antykomunistycznej lub osoby 
represjonowanej z powodów 
politycznych i otrzymują aktu-
alnie świadczenie emerytalne 
lub rentowne niższe niż 2400 zł 
brutto miesięcznie.

Osoby które spełniają powyż-
sze warunki mogą zwrócić się 
do ZUS lub KRUS (w zależności 
skąd osoba pobiera świadcze-
nie) z wnioskiem o przelicze-
nie świadczenia: „na podstawie 
ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. 
o zmianie ustawy o działaczach 
opozycji antykomunistycznej 
oraz osobach represjonowanych 
z powodów politycznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 14 września 2020 r. poz. 1578) 
wnosząc o przeliczenie świad-
czenia”. We wniosku należy po-
dać numer świadczenia (emery-
tury, renty) oraz swoje dane.

Przygotowane dla państwa 
wnioski o przyznanie świadcze-
nia wyrównawczego, które nale-
ży wypełnić i złożyć osobiście lub 
wysłać listem poleconym do ZUS 
lub KRUS można odebrać w Za-
rządzie Regionu NSZZ „Solidar-
ność” w Sekretariacie lub u kol. 
Andrzeja Filipczyka.

Decyzje w sprawie świadczenia 
wyrównawczego wydają i świad-
czenia te wypłacają organy wy-
płacające emeryturę lub rentę.

W razie zbiegu prawa do 
świadczeń emerytalnych i ren-
towych, wypłacanych przez 
różne organy właściwe, decyzje 
w sprawie świadczenia wyrów-
nawczego wydaje i świadczenie 
to wypłaca Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych.

Postępowanie w sprawie 
świadczenia wyrównawczego 
wszczynane jest na wniosek 
osoby uprawnionej.

We wniosku o przyznanie 
świadczenia wyrównawczego na-
leży podać: imię lub imiona oraz 
nazwisko, datę urodzenia, numer 

PESEL albo innego dokumen-
tu, potwierdzającego tożsamość, 
dane teleadresowe: adres miej-
sca zamieszkania lub adres ko-
respondencyjny, numer telefonu 
lub adres poczty elektronicznej, 
nazwę banku i numer rachun-
ku bankowego lub nazwę spół-
dzielczej kasy oszczędnościowo-
-kredytowej i numer rachunku 
w spółdzielczej kasie oszczędno-
ściowo-kredytowej, na który ma 
zostać wypłacone świadczenie 
wyrównawcze.

Do wniosku, o którym mowa 
powyżej dołącza się:

• dokumenty potwierdzające 
nadanie statusu działacza opozy-
cji antykomunistycznej lub oso-
by represjonowanej z powodów 
politycznych,

(lub uwierzytelnioną przez no-
tariusza kserokopię za zgodność 
z oryginałem w/w decyzji Kie-
rownika UdsKiOR – za niewielką 
opłatą)

• dokument potwierdzający 
prawo do emerytury i renty za-
granicznej lub innego świad-
czenia zagranicznego o podob-
nym charakterze i ich wysokość, 
wystawiony przez zagraniczną 
instytucję właściwą do spraw 
emerytalno-rentowych – w przy-
padku osób uprawnionych do ta-
kich świadczeń.

Osoby zainteresowane załą-
czając decyzję o przyznanym 
statusie mogą zwrócić się do 
ZUS z wnioskiem o przelicze-
nie świadczenia: „na podstawie 
ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. 
o zmianie ustawy o działaczach 
opozycji antykomunistycznej 
oraz osobach represjonowanych 
z powodów politycznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 14 września 2020 r. poz. 1578) 
wnoszę o przeliczenie świadcze-
nia”. We wniosku należy podać 
numer świadczenia (emerytury, 
renty) oraz swoje dane.

Zasady przyznawania świad-
czenia wyrównawczego:

1. Prawo do świadczenia wy-
równawczego przysługuje osobie 
posiadającej potwierdzony sta-
tus działacza opozycji antykomu-
nistycznej lub osoby represjono-
wanej z powodów politycznych, 
która pobiera emeryturę lub ren-
tę inwalidzką albo rentę z tytułu 
niezdolności do pracy w kwocie 
niższej niż 2.400 zł brutto mie-
sięcznie.

2. Świadczenie wyrównawcze 
przysługuje w kwocie stano-
wiącej różnicę pomiędzy kwotą 
2.400 zł a kwotą pobieranej eme-
rytury lub renty.

3. Przez kwotę emerytury lub 
renty rozumie się wysokość po-
bieranej emerytury lub renty 
brutto lub sumę tych świadczeń, 
wraz z kwotą wypłacaną przez 
zagraniczne instytucje właściwe 
do spraw emerytalno-rentowych, 
z wyłączeniem dodatku pielę-
gnacyjnego oraz innych dodat-
ków i świadczeń wypłacanych 
wraz z tymi świadczeniami na 
podstawie odrębnych przepisów, 
przed dokonaniem odliczeń, po-
trąceń i zmniejszeń.

4. Kwota bazowa (2.400 zł) ule-
ga podwyższeniu w terminach 
i na zasadach określonych prze-
pisami ustawy z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych.

5. Prezes Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych ogłasza w formie 
komunikatu w Dzienniku Urzę-
dowym Rzeczypospolitej Polskiej 
„Monitor Polski”, co najmniej 
na 7 dni roboczych przed naj-
bliższym terminem waloryzacji, 
uwzględnianą od tego terminu 
przy obliczaniu wysokości świad-
czenia wyrównawczego kwotę 
bazową.

6. W razie przyznania, ustania 
lub ponownego obliczenia wy-
sokości pobieranych świadczeń 
emerytalnych lub rentowych, 
świadczenie wyrównawcze pod-
lega z urzędu ponownemu obli-
czeniu w taki sposób, aby łączna 
kwota pobieranych świadczeń, 
wraz ze świadczeniem wyrów-
nawczym, nie przekroczyła mie-
sięcznie kwoty bazowej (2.400 zł).

7. Wypłata świadczenia wyrów-
nawczego następuje wraz z wy-
płatą emerytury lub renty.

8. Na wniosek osoby uprawnio-
nej do świadczenia wyrównaw-
czego, zamieszkałej za granicą 
w państwie członkowskim Unii 
Europejskiej, państwie człon-
kowskim Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
lub w państwie, z którym Rzecz-
pospolitą Polską łączy umowa 
międzynarodowa w dziedzinie 
ubezpieczeń społecznych prze-
widująca transfer emerytur lub 
rent, świadczenie wyrównawcze 
wypłaca się z emeryturą lub ren-
tą, w państwie zamieszkania, na 
rachunek bankowy tej osoby za 
granicą lub w innej formie wska-
zanej przez organ emerytalny 
lub rentowy, w terminach i trybie 

ustalonym przez ten organ. Wy-
płata dokonywana jest w walucie 
wymienialnej.

Ulgi przy przejazdach środka-
mi komunikacji miejskiej oraz 
przy przejazdach w komunika-
cji krajowej środkami publicz-

nego transportu zbiorowego
Osobom uprawnionym przy-

sługuje ulga taryfowa w wysoko-
ści 50% przy przejazdach środ-
kami komunikacji miejskiej oraz 
51% na przejazdy w komunikacji 
krajowej środkami publicznego 
transportu zbiorowego, w tym 
kolejowego w 1 i 2 klasie pocią-
gów osobowych i pospiesznych 
oraz autobusowego w komunika-
cji zwykłej i przyspieszonej – na 
podstawie biletów jednorazo-
wych oraz kolejowego w 2 klasie 
pociągów innych niż osobowe 
i pospieszne – na podstawie bile-
tów jednorazowych.

Osoba uprawniona do ulgowe-
go przejazdu, korzystająca z prze-
jazdu w klasie 1, obowiązana jest 
do uiszczenia dopłaty w wysoko-
ści stanowiącej różnicę między 
należnością za pełnopłatny prze-
jazd w klasie 1 a należnością za 
pełnopłatny przejazd w klasie 2.

Dotacje na wykonywanie zadań 
opiekuńczych na rzecz działa-
czy opozycji antykomunistycz-
nej oraz osób represjonowa-

nych z powodów politycznych
Szef Urzędu do Spraw Komba-

tantów i Osób Represjonowanych 
może zlecić organizacjom poza-
rządowym na podstawie przepi-
sów ustawy z dnia 24 kwietnia 
roku o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. z 2020 r. poz.1057) wykonywa-
nie zadań opiekuńczych na rzecz 
osób uprawnionych.

Szczegółowe informacje na te-
mat dotacji udzielanych przez 
Szefa Urzędu znajdują się na 
stronie internetowej pod adre-
sem: http://www.kombatanci.gov.
pl/pl/urz%C4%85d/dotacje.html

Informację opracowano na 
podstawie nowelizacji ustawy 
o działaczach opozycji antyko-
munistycznej oraz osobach re-
presjonowanych z powodów po-
litycznych.

Prezes SOR w Stanie Wojennym
Województwa Podkarpackiego

Mieczysław Liber

Ważne dla działaczy opozycji i represjonowanych

Podwyższenie świadczenia
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Odkrywaj Podkarpackie, wejdź na: 

podkarpackie.eu


