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Przewodniczący ZR 
o sytuacji w regionie i kraju

Rozmowa z Romanem Jakimem, przewodniczącym Zarzą-
du Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

Podziękowania z Pisarówki

Warto przypomnieć, że na terenie parafii w Pisarówce powstał 
pierwszy na Ukrainie Dom Obrony Życia, czyli Dom Samotnej Matki. 
Prowadzony jest przez Siostry Zakonne Kanoniczki Ducha Święte-
go i przez jego progi przewinęło się dziesiątki młodych kobiet, które 
zdecydowały się na urodzenie dziecka. W Domu Obrony Życia w Pisa-
rówce codziennie od godz. 10 do 13 odbywa się wystawienie Najświęt-
szego Sakramentu i modlitwa w obronie każdego dziecka poczętego, 
w którą może włączyć się każdy Chrześcijanin.

Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” prowadzi od 2007 roku 
ogólnopolską akcję pomocy Kościołowi katolickiemu i Polakom na 
Wschodzie. Prowadzona jest ze środków własnych Regionu Rzeszow-
skiego i wspierana finansowo przez struktury krajowe, regionalne, 
branżowe i zakładowe NSZZ „Solidarność” oraz osoby prywatne, sto-
warzyszenia, firmy i parafie z całego kraju. Pomoc udzielana jest oso-
bom świeckim, kapłanom i zgromadzeniom zakonnym.

Pomoc finansową można wpłacać na konto:

47 1240 1792 1111 0010 1374 3580
z dopiskiem „Pomoc Kościołowi na Wschodzie”

Każda, nawet symboliczna wpłata ma wielkie znaczenie dla tamtej-
szych mieszkańców, którym pomagają, pracujący w bardzo trudnych 
warunkach, polscy kapłani i siostry zakonne.

Pragnę serdecznie podziękować za pomoc finansową, którą 
otrzymałem za pośrednictwem ks. Jacka Uliasza. Jest ona szcze-
gólnie cenna ze względu na ograniczenia związane z epidemią. 
Niech Bóg szczodrze wynagrodzi Czcigodnym Dobroczyńcom 
z Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”. Życzę szczegól-
nej opieki Matki Bożej Niepokalanej dla Waszych Rodzin.

ks. Roman Kaźmierczak – proboszcz
Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny 

w Pisarówce diec. Kamieniec Podolski) na Ukrainie

Podopieczne Domu Samotnej Matki

Jakie są w naszym regionie skut-
ki społeczno-gospodarcze po wpro-
wadzeniu ograniczeń związanych 
z pandemią koronawirusa?

 - Niestety kryzys na wsku-
tek pandemii dotknął niemalże 
wszystkich gałęzi gospodarki 
i nie ominął również naszego 
województwa, w którym najwięk-
szym pracodawcą są przedsię-
biorstwa branży lotniczej. Wie-
le zakładów pracy, skorzystało 
z możliwości, które stworzył rząd, 
czyli zapisów kolejnych tarczy 
antykryzysowych. Zarządy spół-
ek wspólnie ze związkami zawo-
dowymi wynegocjowały warun-
ki obniżenia wynagrodzenia po 
to, aby zachować jak najwięcej 
miejsc pracy i uniknąć zwolnień 
grupowych. Jednak przedłuża-
jąca się i nasilająca w kolejnych 
miesiącach pandemia spowodo-
wała, że te działania nie do koń-
ca były wystarczające i wiele za-
kładów naszego regionu musiało 
jednak podjąć decyzję o zwolnie-
niach grupowych. Najbardziej od-
czuli to pracownicy sektora lotni-
czego i zakładów kooperujących. 
Co prawda niektórzy z pracow-
ników mogli skorzystać z przej-
ścia na emeryturę lub świadczeń 
przedemerytalnych, ale zdecy-
dowana większość z nich straci-
ła pracę. Te porozumienia, które 
podpisywaliśmy, dają szansę na 
powrót do pracy, ale będą reali-
zowane pod warunkiem, gdy po 
pandemii gospodarka zacznie 
się odbudowywać. A jedynym 
sposobem na zahamowanie pan-
demii jest społeczna dyscyplina 
i solidaryzm w ograniczeniach, 
które proponuje rząd.

Ale tak zwany strajk kobiet 
temu nie sprzyja, co więcej są 
chętni do podburzania społe-
czeństwa?

- To co się teraz dzieje na pol-
skich ulicach jest złe, bo osoby, 
które łamią reżim sanitarny, czy 

wręcz łamią prawo, na pewno 
mają wpływ na liczbę zacho-
rowań. Trudno mi zrozumieć, 
że robią to nieświadomie, tylko 
dlatego, że są podburzane do 
tego typu zachowań. Bardziej 
niepojęte dla mnie jest to, że 
w tych marszach biorą udział 
parlamentarzyści RP i UE, któ-
rzy stanowią prawo, a później 
sami je łamią i namawiają do 
tego innych. Dlatego trudno też 
oczekiwać od społeczeństwa, że 
będzie zachowywało się racjo-
nalnie. Cieszy fakt, że zdecydo-
wana większość społeczeństwa 
jest świadoma skutków nieprze-
strzegania obostrzeń, ograni-
czających rozprzestrzenianie 
się wirusa. Rozumiem problemy 
poszczególnych branż, które nie 
są wyjątkiem, bo dla wszystkich 
kryzys jest poważnym proble-
mem, ale obserwuję też działa-
nia rządu, który w jakiejś części 
chce zrekompensować skutki 
pandemii. Dlatego nie mogę zro-
zumieć zachowania właścicie-
li niektórych obiektów, którzy 
narzekają, że nie zarobią. Może 
powinni zadać sobie pytanie, co 
jest ważniejsze pieniądz, czy ży-
cie? Finanse można odbudować, 
życia nawet największe pienią-
dze nie zwrócą. Wiele rzeczy jest 
niezrozumiałych w zachowaniu 
niektórych, którzy swoje party-
kularne sprawy stawiają nad ży-
cie pozostałych.

cd. str. II
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Od wielu lat jesteśmy świadkami ataków różnych środowisk na 
osobę świętego  Jana Pawła II. Do  dewastacji Jego pomników do-
chodziło już wielokrotnie w przeszłości. Jednak w ostatnim czasie 
fala nienawiści wobec osoby Papieża-Polaka uległa wielkiemu na-
sileniu.

Pojawiły się nawoływania do likwidacji pomników, zmian nazw 
ulic, placów, a nawet usuwania  Jego imienia z publikacji. Działa-
nia te mają doprowadzić do zmiany wizerunku człowieka godnego 
najwyższego szacunku, w kogoś współwinnego odrażających prze-
stępstw. Zarzuty stawiane przez środowiska lewackie oparte są na 
manipulacji i rozpowszechnianiu kłamstw.

W Polsce i na całym świecie jesteśmy świadkami próby przepro-
wadzenia rewolucji obyczajowej. Celem tej rewolucji jest „wyzwo-
lenie” człowieka z wszelkich norm kulturowych, obyczajowych, 
godnościowych - zrównanie praw związków homoseksualnych 
z prawami małżeńskimi, w tym prawa do adopcji dzieci, prawa do 
aborcji na życzenie (a w przyszłości z pewnością eutanazji), czy edu-
kacji seksualnej już w wieku wczesnoprzedszkolnym.

Przeszkodą na drodze do stworzenia „modelu nowego człowieka” 
jest tradycyjna rodzina oparta na wartościach chrześcijańskich, 
która swoje oparcie ma przede wszystkim w Kościele Katolickim. 
Stąd próba zniszczenia Kościoła, a nie da się tego w Polsce zrobić 
bez zniszczenia świętości Jana Pawła II.  Przewidział to już Kard. 
Stefan Wyszyński, który przestrzegał: „Jeśli przyjdą zniszczyć ten 
Naród, zaczną od Kościoła, gdyż Kościół jest siłą tego Narodu”.

Bez Jana Pawła II nie byłaby możliwa „Solidarność”, której papież 
patronował od samego początku. W robotniczych protestach roku 
1980 widział nie tylko bunt przeciwko władzy w celu poprawy wa-
runków życia. W „Solidarności” dostrzegał symbol przemian, które 
miały zmienić - i zmieniły -„oblicze tej ziemi”; przemian dokona-
nych metodami pokojowymi z poszanowaniem godności każdego 
człowieka. Ideały, na których zbudowana została „Solidarność” za-
wsze były bliskie Jego sercu.

Apelujemy do członków i sympatyków naszego Związku o odważ-
ną i cierpliwą postawę w obronie pamięci i świętości naszego Papie-
ża. To jego pontyfikat obudził w nas „Solidarność”, która wywalczyła 
Polakom niepodległą i demokratyczną Ojczyznę.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
26.11.2020 r.

dokończenie ze str. I

Czy kobiety są w stanie obalić 
rząd zjednoczonej prawicy?

- Polska jest krajem demokra-
tycznym, a dowodem na to jest 
tzw. strajk kobiet, który trwa z na-
ruszeniem prawa. Co więcej, siły 
mające zadbać o bezpieczeństwo 
narodu nie interweniują, tak jak 
ma to miejsce w innych krajach, 
choćby we Francji czy Niem-
czech. To pokazuje, że cała ta le-
wacka grupa urzędników euro-
pejskich i nasza totalna opozycja 
nie ma racji mówiąc, że Polska 
nie jest krajem praworządnym, 
że łamane jest prawo i konstytu-
cja, po prostu bezczelnie kłamie. 
Nie ukrywajmy, to nie jest strajk 
kobiet, bo to jest jakaś zbieranina 
ludzi, którzy nie do końca wiedzą, 
dlaczego protestują, a rząd polski 
to toleruje. Trudno zatem zarzu-
cić mu niepraworządność, raczej 
powiedziałbym, że jest nad wyraz 
cierpliwy. Rządy innych krajów 
takiej tolerancji u siebie nie wy-
kazują i każdy rozumny to widzi… 

Komisja Europejska przedsta-
wiła projekt Dyrektywy w spra-
wie adekwatnych wynagrodzeń 
minimalnych w UE. To NSZZ 
„Solidarność” lobbował za takim 
rozwiązaniem. Dlaczego?

- Powiedzmy sobie uczciwie, 
że UE jako organizacja nie wpa-
dła na ten pomysł i rzeczywiście 
naciski NSZZ „Solidarność” na 
Europejską Konfederację Związ-
ków Zawodowych w kwestii usta-
nowienia adekwatnych wynagro-
dzeń minimalnych zaowocowały. 
Regulacje zawarte w projekcie 
mają na celu ucywilizować tę 
kwestię w krajach UE. Nie może 
być tak dalej, żeby w tym samym 
sektorze przemysłu, czy bran-
ży gospodarki, płace w krajach 
tzw. nowej UE były wielokrotnie 
niższe niż w krajach starej UE. 
To wykorzystują międzynaro-
dowe koncerny i lokują produk-
cję w krajach, gdzie mogą płacić 
pracownikom znacznie niższe 
wynagrodzenia za tę samą pra-
cę, którą wykonywałby pracow-
nik w ich macierzystym kraju. 
Przecież to nosi znamiona wy-
zysku i to w XXI wieku. Uważam, 
że wprowadzenie adekwatnych 
wynagrodzeń minimalnych jest 
dobrym kierunkiem, przyno-

szącym wymierne skutki, czyli 
eliminację nierówności oraz po-
prawę konkurencyjność państw 
UE. Mam nieodparte wrażenie, 
że wiodące kraje zapomniały, iż 
ideą UE są nie tylko biznes i go-
spodarka, ale również tworzący 
te dobra ludzie, którzy potrzebu-
ją bezpieczeństwa społecznego 
i socjalnego. 

Jeśli ten projekt wejdzie w ży-
cie, to niektóre kraje UE będą bar-
dzo niepocieszone…

- Cóż, w Polsce też słysza-
łem o pomysłach wprowadze-
nia minimalnego wynagrodze-
nia uzależnionego od poziomu 
rozwoju gospodarczego w po-
szczególnych regionach. Nie 
jest tajemnicą, że mamy regiony 
biedniejsze tzw. ścianę wschod-
nią, gdzie płaca mieszkańców 
w porównaniu z innymi częścia-
mi jest kilkukrotnie niższa. Pod-
stawowe zasady sprawiedliwości 
społecznej powinny spowodo-
wać, żeby wartość wynagrodze-
nia w poszczególnych sektorach 
gospodarki w całym kraju była 
porównywalna. Nie może być tak, 
że pracownik na przykład branży 
metalowej w województwie ścia-
ny wschodniej zarabiał mniej od 
pracownika tej samej branży np. 
w Wielkopolsce. Takie rzeczy nie 
powinny mieć miejsca w Polsce, 
jak i w każdym innym kraju UE. 
W analogicznych sytuacjach pła-
ca powinna być podobna, a obec-
nie znacznie się różni. Jesteśmy 
w jednej organizacji, dlatego po-
winniśmy w niej mieć takie same 
prawa, co obowiązki. Pamiętam, 
jak wstępując do UE, wszyscy 
liczyliśmy na to, że dzięki tej 
przynależności z biegiem cza-
su pracownikom będzie żyło się 
lepiej, że będą traktowani i wy-
nagradzanie tak jak inni człon-
kowie UE, że nasza suwerenność 
i wewnętrzne uregulowania będą 
szanowane i respektowane. Te-
raz już wiemy, że tak nie jest, że 
są siły, które chcą skłócić naro-
dy europejskie i chcą utrzymać 
Europę dwóch biegunów, starą 
wciąż bogatą i nową tę biedniej-
szą, która dla bogatej będzie fol-
warkiem. Na to naszej zgody nie 
ma, bo do takiej UE nie wstępo-
waliśmy.

red.

Przewodniczący ZR o sytuacji...

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

Zorganizowani 
mają lepiej 

W obronie godności i dobrego
imienia św. Jana Pawła II 

W obliczu ataków różnych środowisk na osobę naszego Papieża,  
Prezydium Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” 
w pełni popiera apel Prezydium Komisji Krajowej skierowany do 
członków i sympatyków naszego Związku.
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NSZZ „Solidarność” ARiMR
za podwyżką płac

18 listopada br. NSZZ „Solidar-
ność” Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa zamie-
ścił na portalu www.petycjeon-
line.com petycję w sprawie pod-
wyższenia wynagrodzenia oraz 
zmiany niektórych elementów 
organizacji w Agencji. Adresowa-
na jest ona do Ministra Rolnic-
twa, Prezesa Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
obu Izb Parlamentarnych Rze-
czypospolitej Polskiej. Związ-
kowcy zbierają podpisy poparcia 
zarówno wśród pracowników 
Agencji jak i beneficjentów, któ-
rym służą od 26 lat. Podkreślają, 
że także w tym trudnym czasie 
pandemii ich biura są otwarte.

Petycja jest owocem wielo-
miesięcznej pracy w struktu-
rach związku i konsekwencją 
decyzji, podjętych na początku 
października tego roku przez 
Komisję Zakładową NSZZ „Soli-
darność” Pracowników ARiMR. 
Działacze przeanalizowali wiele 
problemów zgłaszanych przez 
członków związku oraz pracow-
ników ARiMR i wybrali 10 naj-
ważniejszych postulatów, które 
są też konsekwencją niereali-
zowania przez pracodawcę po-
stanowień dwóch porozumień 
kończących spory zbiorowe 
w latach 2016 i 2019.

Podstawowym celem, jaki 
przyświecał stronie związkowej 
podczas uzgadniania zapisu po-
rozumienia z 8 lutego 2019 r. 
dotyczącego powołania zespołu 
ds. wynagrodzeń, było wypra-
cowanie polityki wynagradza-
nia obejmującej ścieżkę awansu 
zawodowego, system podwyżek 
oraz system premii i nagród, któ-
ra w całości miała być motywacją 
do pracy zarówno obecnych pra-
cowników jak i przyszłych. Zespół 
rzeczywiście został powołany, ale, 
zdaniem związkowców, działania 
pracodawcy były bardziej marko-
waniem chęci porozumienia niż 
dążeniem do konstruktywnych 
ustaleń. Dlatego, brak rozmów od 
marca 2020 r., których oficjalnym 
powodem jest pandemia Sar-
s-Cov-2, jest dla NSZZ „Solidar-
ność” jasnym dowodem zerwania 
rozmów w tej kwestii.

Pracownicy ARiMR znają re-
alia w jakich funkcjonują Agencje 
Płatnicze w Polsce i w pozostałych 
krajach Unii Europejskiej. Wy-
nagrodzenia pracowników tych 
instytucji są dużo wyższe niż ich. 
Obecnie w całej Unii Europejskiej 
trwa dyskusja nad wprowadze-

niem płacy minimalnej, w którą 
postulaty „Solidarności” wpisują 
się idealnie. Wielu pracowników 
właśnie takiej wysokości pod-
wyżki będzie musiało otrzymać, 
aby osiągnąć poziom zakładanej 
przez UE płacy minimalnej.

Związkowcy domyślają się, że  
najwięcej kontrowersji budzić 
będą postulaty płacowe, ale ich 
dogłębna analiza wykazuje, że 
wynagrodzenia pracowników 
Agencji w przeciągu 15 lat od 
wejścia naszego kraju do Unii 
Europejskiej, znacząco straciły 
na realnej wartości. W roku 2005 
stosunek średniego miesięcz-
nego wynagrodzenia pracow-
ników Agencji do przeciętnego 
wynagrodzenia ogłaszanego co-
rocznie przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego, wynosił 
145%. Natomiast w roku 2019 ten 
sam stosunek wynosił już tylko 
104%. Spadek realnej wartości, 
średniego miesięcznego wyna-
grodzenia pracowników Agencji 
w ciągu tych 15 lat to 41%. Dla-
tego postulaty płacowe zawarte 
w petycji to przede wszystkim 
1500 zł podwyżki dla każdego 
pracownika oraz 1500 zł premii 
kwartalnej. Kwota tych żądań,  
w ocenie związku, rekompensuje 
straty poniesione przez pracow-
ników w okresie tych 15 lat. 

Nie bez znaczenia dla pracow-
ników Agencji jest też fakt, że 
pomimo trudnej sytuacji epide-
micznej i zamknięcia dla bene-
ficjentów większości urzędów, 
biura ARiMR są otwarte dla rol-
ników praktycznie przez cały 
okres pandemii, a wszystkie płat-
ności realizowane w terminie. 

- Służąc polskim rolnikom ocze-
kujemy na godziwe wynagrodzenie 
i warunki pracy. Prosimy o popar-
cie naszych postulatów i podpisa-
nia petycji dostępnej pod adresem: 
www.petycjeonline.com - apeluje 
Robert Gibała, przewodniczący 
KZ NSZZ „Solidarność” Pracow-
ników ARiMR.

10 listopada 1980 r. Sąd Naj-
wyższy zarejestrował Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy 
„Solidarność” – pierwszy w ko-
munistycznym bloku wschod-
nim niezależny od rządu i partii 
związek zawodowy. Na decyzję 
przed siedzibą sądu w Warsza-
wie czekały tłumy ludzi. Ogła-
szając decyzję sądu Lech Wałęsa 
ogłosił na schodach sądu: „Mamy 
wszystko, czego chcieliśmy”.

Droga do rejestracji choć za-
częła się już kilka dni po podpi-
saniu porozumień w sierpniu 
i wrześniu 1980 r. wcale nie była 
łatwa i groziła ponowną konfron-
tacją. Początkiem było spotkanie 
17 września w Gdańsku, gdzie ok. 
300 delegatów z całej Polski do-
gadało się jaką strukturę i cha-
rakter będzie miała organizacja. 
Statut pisali m.in. trzej prawni-
cy związani z opozycją: Jan Ol-
szewski, Andrzej Stelmachowski 
i Wiesław Chrzanowski.

22 września 1980 r. Krajowa 
Komisja Porozumiewawcza za-
twierdziła dokument. A dwa dni 
później Lech Wałęsa złożył statut 
NSZZ „Solidarność” w Sądzie Wo-
jewódzkim w Warszawie, który 
1 października zażądał wprowa-
dzenia zapisów, m.in. o kierow-
niczej roli PZPR. „Solidarność” 
zareagowała zorganizowaniem 3 
października w całym kraju go-
dzinnego strajku ostrzegawczego.

Ostatecznie 24 października 
Sąd Wojewódzki w Warszawie 

wpisał do rejestru związków 
NSZZ „Solidarność” jednocze-
śnie samowolnie wnosząc do sta-
tutu kilka poprawek, w tym o kie-
rowniczej roli partii. Sąd skreślił 
również zapis mówiący o prawie 
do strajku.

Na spotkaniu delegacji związku 
31 października z premierem Jó-
zef Pińkowski związkowcy zapo-
wiedzieli strajk generalny. Jed-
nak podczas spotkania otrzymali 
zgodę na odwołanie się do Sądu 
Najwyższego. W kilka dni póź-
niej zaczęły się negocjacje, które 
doprowadziły do porozumienia 
w sprawie rejestracji związku.

Ostatecznie Sąd Najwyższy 
uchylił poprawki wprowadzone 
24 października do Statutu „So-
lidarności”, z których najważ-
niejszą było prawo do strajku. 
Przedstawiciele „S” zgodzili się 
na dołączenie aneksu - posta-
nowień konwencji Międzyna-
rodowej Organizacji Pracy oraz 
fragmentu Porozumienia Gdań-
skiego, w którym Międzyzakła-
dowy Komitet Założycielski „So-
lidarności” uznawał kierowniczą 
rolę partii w państwie.

10 listopada Sąd Najwyższy 
zatwierdził statut NSZZ „Soli-
darność”, a po wpisaniu „S” do 
rejestru związków zawodowych 
Krajowa Komisja Porozumiewaw-
cza odwołała ogłoszoną 27 paź-
dziernika gotowość strajkową.

tysol.pl

W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego
13 grudnia br. (niedziela) o godz. 12.15 

w Kościele Farnym w Rzeszowie
odprawiona zostanie Msza św.

w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego
Uwaga! Ze względu na Covid-19, tradycyjne spotkanie modlitewne i uro-
czystość złożenia kwiatów oraz zapalenia zniczy pod krzyżem misyjnym 
nie odbędzie się, jednak zawsze możemy to uczynić indywidualnie.
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Kapłani wspierający NSZZ „Solidarność”
W 40-lecie NSZZ „Solidarność” Instytut Dziedzictwa Solidarności przygotował ogólnopolską wystawę poświęconą kapłanom, którzy 

wspierali rodzącą się „Solidarność”, a my na łamach „Infoserwisu” przypominamy zasłużonych dla „Solidarności” księży, którzy swoją posługę 
sprawowali na terenie Regionu Rzeszowskiego. Notki biograficzne księży na podstwie www.encysol.pl

Jan Kanty Bartnik OFM

(ur. 5 sierpnia 1934 w Biedaczo-
wie, zm. 28 grudnia 2004 w Prze-
worsku)

W 1950 wstąpił do nowicjatu 
Zakonu Bernardynów. Ukończył 
Wyższe Seminarium Duchowne 
oo. Bernardynów w Kalwarii Ze-
brzydowskiej. 3 maja 1959 przy-
jął święcenia kapłańskie poprze-
dzone złożeniem wieczystych 
ślubów zakonnych 17 marca 
1957.

W 1959 objął funkcję wikariu-
sza, a w 1960 syndyka klasztoru 
w Kalwarii Zebrzydowskiej, którą 
pełnił do 1963. W latach 1963-
1966 był wikarym w klasztorze 
w Opatowie. W 1966 mianowa-
ny gwardianem tego klasztoru. 
W 1969 objął funkcję ekonoma 
w Wyższym Seminarium Du-
chownym oo. Bernardynów 
w Kalwarii Zebrzydowskiej, którą 
pełnił do 1975. W czasie wizyta-
cji prowincji w 1975 był sekreta-
rzem wizytatora generalnego.

W latach 1975-1981 był gwar-
dianem i ekonomem klasztoru 
rzeszowskiego oraz probosz-
czem Parafii Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Rze-
szowie. Tu zastało go powstanie 
„Solidarności” i stan wojenny 
w 1981 r. Jako jeden z pierwszych 
pomagał internowanym i ich ro-
dzinom. Był twórcą i duchowym 
opiekunem Komitetu Pomocy 
Internowanym, Aresztowanym, 
Skazanym, Pozbawionym Pracy. 
Chronił działaczy „Solidarności” 
łącznie z przechowywaniem ich 
w klasztorze przed Służbą Bez-
pieczeństwa. W 1981 przestał być 
gwardianem klasztoru, pełniąc 
nadal funkcję proboszcza do 
1984. Zainicjował w klasztorze 
prace remontowo-budowlane, 
rozszerzenie zaplecza gospodar-

czego, przygotowanie sal dusz-
pasterskich. Ci, którzy go znali 
podkreślali i cenili jego mądrość 
życiową, roztropności, dobre ser-
ce, zmysł polityczny, sprawiedli-
wość i dyskrecję. Służył radą in-
nym kapłanom. 

Następnie przełożeni skie-
rowali go do Przeworska, gdzie 
w latach 1984-1993 był gwardia-
nem i ekonomem klasztoru oraz 
proboszczem Parafii św. Barba-
ry w Przeworsku. Przeprowa-
dził w konwencie przeworskim 
prace remontowe - wymieniono 
w klasztorze stropy i więźbę da-
chową oraz pokryto klasztor bla-
chą miedzianą. 1 stycznia 1987 
mianowany dziekanem dekanatu 
Przeworsk Wschodni oraz wizy-
tatorem religii na jego terenie. 
Został również członkiem Rady 
Kapłańskiej Archidiecezji Prze-
myskiej.

Zainicjował budowę klasztoru 
bernardyńskiego w Żurawicz-
kach. W 1993 został pierwszym 
gwardianem klasztoru i probosz-
czem Parafii Matki Bożej Różań-
cowej w Żurawiczkach. W 1999 
powrócił do Przeworska, posługi-
wał jako spowiednik i kaznodzie-
ja. W 2000 zakończył pełnienie 
funkcji dziekana. Stracił przytom-
ność, przygotowując się do odpra-
wienia Mszy 26 grudnia 2004. 
Zmarł dwa dni później w prze-
worskim Szpitalu Rejonowym.

Ks. Jan Stączek

(ur. 3 lipca 1902 w Posadzie 
Jaćmierskiej k. Sanoka, zm. 11 lu-
tego 1989 w Rzeszowie)

Absolwent Wyższego Semina-
rium Duchownego w Przemyślu, 
w 1927 święcenia kapłańskie. 
Kolejno wikariusz w Strzyżowie, 
Przemyślu i Jarosławiu. Od IX 
1939 kapelan 144. szpitala po-
lowego w Przemyślu; po opusz-
czeniu terenów RP internowany 
wraz z WP na Węgrzech, od X 
1940 katecheta w Polskim Gim-
nazjum w Balatonboglár, od V 
1941 kierownik Katolickiego 
Duszpasterstwa nad Uchodźcami 
Polskimi na Węgrzech, uczestnik 
akcji ratowania Żydów. Po wojnie 
wrócił do Jarosławia. Od 1949 ad-
ministrator, następnie proboszcz 
parafii farnej św. Wojciecha i Sta-
nisława w Rzeszowie; w 1954 usu-
nięty ze stanowiska przez władze 
państwowe; od I 1957 ponownie 
proboszcz fary. 1959-1967 wi-
cedziekan, 1967-1983 dziekan 
Dekanatu Rzeszów I. W XII 1970 
odprawił mszę św. w intencji za-

mordowanych stoczniowców. Od 
1974 prałat papieski, od 1978 pro-
tonotariusz apostolski – infułat.

W 1980 rozpoczął budowę ko-
ścioła w Załężu k. Rzeszowa. I-II 
1981 wspierał strajk chłopski 
w siedzibie b. WRZZ w Rzeszo-
wie, zapewniając opiekę duszpa-
sterską jego uczestnikom.

Od XII 1981 organizował po-
moc materialną i duszpasterską 
dla internowanych w Załężu; od 
13 I 1982 wprowadził u fary co-
miesięczne Msze za Ojczyznę. 
W porozumieniu z podziemną 
„S” patronował rzeszowskim uro-
czystościom rocznicowym 3 V, 
31 VIII i 11 XI, po mszach u fary 

Światowy Dzień Ubogich ob-
chodzony był już po raz czwarty. 
Inspiracją do akcji charytatyw-
nej „Torba Miłosierdzia” były sło-
wa Papieża Franciszka, w których 
nawoływał chrześcijan i wszyst-
kich ludzi dobrej woli, do kon-
kretnych czynów miłosierdzia. 
Narzędzie, jakim jest „Torba Mi-
łosierdzia”, ma na celu nie tylko 
wsparcie ubogich, ale także uru-
chomienie w nas pokładów do-
bra. Z tej okazji przedstawiciele 
NSZZ „Solidarność” dołączyli do 
wolontariuszy Caritas Diecezji 
Rzeszowskiej i pomogli przygo-
tować podarunki dla najbardziej 
potrzebujących mieszkańców.

14 listopada przewodniczący 
ZR Rzeszowskiego, członkowie 
„Solidarności” z WSK PZL-Rze-
szów oraz Oświaty i Wychowania 
w Rzeszowie wraz z rodzinami 
rozwozili „torby miłosierdzia” z 
artykułami spożywczymi i środ-
kami czystości. Pomoc otrzymali  
przede wszystkim seniorzy, któ-
rzy często żyją samotnie.

Tegoroczna akcja przebiegała 
pod hasłem „Wyciągnij rękę do 

„Torby miłosierdzia” 

Pociechy członków „Solidarności”
 chętnie włączyły się w akcję 

niesienia pomocy

odbywały się manifestacje; 1985-
1988 w Domu Katechetycznym 
parafii farnej organizowano Ka-
tolickie Tygodnie Historyczne; 
13 V 1985 na fasadzie kościoła 
odsłonięto tablicę poświęconą 
płk. Leopoldowi Lisowi-Kuli, na 
pocz. 1987 przy parafii powstało 
Duszpasterstwo Kombatantów 
AK Podokręgu Rzeszów. Od IX 
1988 w Domu Katechetycznym 
działało jawne Biuro Informacyj-

no-Koordynacyjne RKW „S” Re-
gionu Rzeszowskiego, odbywały 
się spotkania przedstawicieli 
zakładowych struktur „S”, od II 
1989 także zebrania Komitetu 
Obywatelskiego przy RKW (póź-
niej Rzeszowskiego KO).

Ks. infułat Jan Stączek ma 
swoją ulicę w Rzeszowie-Załę-
żu, gdzie budował kościół i był 
pierwszym proboszczem.

ubogiego”. Nie byłaby możliwa, 
gdyby nie darczyńcy i wolonta-
riusze. W imieniu obdarowanych, 
gorąco dziękujemy.
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Chociaż zasadniczo celem Pra-
cowniczych Planów Kapitało-
wych jest oszczędzanie na czas, 
kiedy zakończymy naszą aktyw-
ność zawodową, a dokładniej 
kiedy osiągniemy wiek 60 lat, to 
ustawa o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz.U.2020.3142 tj.) 
daje możliwości wykorzystania 
oszczędności zgromadzonych 
w PPK także wcześniej. 

Wycofanie zgromadzonych
oszczędności przed 60 r. życia

Zgodnie z ustawą o PPK może-
my wycofać środki z PPK nieza-
leżnie od przyczyny. W tym celu 
należy złożyć wniosek o zwrot 
środków. W takim przypadku, in-
stytucja finansowa przekaże 30% 
środków pochodzących z wpłat 
sfinansowanych przez podmiot 
zatrudniający na rachunek ban-
kowy wskazany przez ZUS. Co 
ważne, informacja o tej kwocie 
zostanie zaewidencjonowana 
na koncie ZUS ubezpieczonego, 
jako jego składka na ubezpiecze-
nie emerytalne. Ponadto środki 
pochodzące z wpłaty powital-
nej i dopłat rocznych zostaną 
zwrócone w całości do Funduszu 
Pracy (wpłatę powitalną i dopła-
ty roczne sfinansowano z tego 
Funduszu). Natomiast uczestnik 
programu otrzyma: 70% środ-
ków pochodzących z wpłat sfi-
nansowanych przez podmiot 
zatrudniający, po uprzednim 
pomniejszeniu o należną kwotę 
podatku od zysków kapitałowych 
oraz całość środków pochodzą-
cych z wpłat sfinansowanych 
przez tego uczestnika, także po-
mniejszonych o podatek od zy-
sków kapitałowych.

Istnieje również możliwość wy-
płaty środków z PPK przed 60. ro-
kiem życia bez wskazanych wyżej 
pomniejszeń, przy czym ustawa 
o PPK przewiduje dwie takie sy-
tuacje.

Wkład własny potrzebny 
do uzyskania kredytu

Ustawa wychodzi naprzeciw 
potrzebom wsparcia budownic-
twa mieszkaniowego, w związku 
z czym uczestnik PPK, który nie 
ukończył jeszcze 45. roku życia 
i potrzebuje wkładu własnego 
w związku z zaciągnięciem kre-
dytu na zakup mieszkania czy 
budowę lub przebudowę budyn-
ku mieszkalnego, ale także zakup 
ziemi, może wypłacić do 100% 
środków zgromadzonych na jego 
rachunku PPK. Możliwość taka 
jest jednak obwarowana pewny-
mi warunkami: wypłacone kwoty 
muszą zostać zwrócone na rachu-
nek PPK nie później niż w ciągu 
15 lat od dnia ich wypłaty. Termin 
zwrotu środków na ten rachunek 
nie może rozpocząć się później 
niż 5 lat od dnia ich wypłaty. Za-
sady i terminy zwrotu środków 
określa się w umowie między 
uczestnikiem a instytucją finan-
sową, z którą zawarta jest umowa 
o prowadzenie PPK. Taką umowę 
o wypłatę można podpisać z każ-
dą instytucją finansową, w której 
mamy rachunek PPK, pod wa-
runkiem, że z wypłacanych środ-
ków finansowana będzie ta sama 
inwestycja. Po zawarciu umowy 
o wypłatę z daną instytucją finan-
sową, nie można zawrzeć z nią 
kolejnej takiej umowy. Oczywi-
ście to rozwiązanie jest dobre dla 
osób, które zdecydowały się na 

Dodatkowe możliwości związane z oszczędzaniem w PPK 
przystąpienie do PPK odpowied-
nio wcześnie, aby zgromadzić 
środki wystarczające na pokrycie 
lub uzupełnienie wymaganego 
wkładu własnego

Poważne zachorowanie

Przewidziano jeszcze jeden 
przypadek wypłaty środków 
z PPK przed osiągnięciem 60. 
roku życia bez negatywnych kon-
sekwencji finansowych (m.in. bez 
utraty środków z dopłat od pań-
stwa i bez obowiązku zapłaty po-
datku od zysków kapitałowych). 
W razie poważnego zachorowa-
nia uczestnika PPK, jego mał-
żonka lub dziecka, istnieje moż-
liwość wypłaty do 25% środków 
zgromadzonych na rachunku 
PPK. Zgodnie z definicją zawar-
tą w ustawie o PPK, poważnym 
zachorowaniem jest całkowita 
niezdolność do pracy (ustalo-
na przez lekarza orzecznika lub 
komisję lekarską ZUS na co naj-
mniej 2 lata), umiarkowany lub 
znaczny stopień niepełnospraw-
ności (ustalony przez zespół ds. 
orzekania o niepełnosprawności 
na co najmniej 2 lata), a także 
niepełnosprawność osoby, któ-

ra nie ukończyła 16 lat (ustalo-
na przez zespół ds. orzekania 
o niepełnosprawności). W takim 
przypadku, do wniosku o wypłatę 
trzeba dołączyć orzeczenie wy-
dane przez wskazany wyżej pod-
miot. Poważnym zachorowaniem 
jest także zdiagnozowanie jednej 
z chorób wymienionych w usta-
wie o PPK. Lista tych chorób jest 
inna dla osób dorosłych, a innych 
dla dzieci*. W przypadku choro-
by z tej listy, do wniosku o wy-
płatę środków z PPK dołącza się 
zaświadczenie lekarza medycyny 
potwierdzające daną diagnozę.

Pracownicze Programy Kapita-
łowe to nowa forma oszczędza-
nia, także dla osób, które mają 
świadomość, że w życiu natrafia-
my na problemy, których nie da 
się przewidzieć, a gromadzone 
oszczędności mogą dać poczu-
cie bezpieczeństwa finansowego 
w trudnych chwilach.

Więcej informacji na stronie 
www.mojeppk.pl – oficjalnym 
portalu Pracowniczych Planów 
Kapitałowych.

Agata Baranowska-Grycuk
Zespół Polityki Społecznej KK

Wszystkim, którzy swoje życie związali z kolejnictwem 
życzę, w imieniu rzeszowskiej „Solidarności”, dumy i sa-
tysfakcji z wykonywanej pracy. 

Specjalne słowa kieruję do całej braci kolejarskiej zrze-
szonej w NSZZ „Solidarność” naszego Regionu. Kolejarz 
to nie zawód jak wiele innych, a służba wykonywana z my-
ślą o podróżnych.

Niech Wasza patronka – św. Katarzyna Aleksandryjska, 
która była uosobieniem odwagi i  mądrości, nieustannie 
otacza Was i Wasze Rodziny ochronnymi ramionami.

Szerokich torów!
Roman Jakim, przewodniczący

Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

Życzenia dla Kolejarzy!
Od roku 1981 dzień 25 listopada jest corocznie obchodzonym 

polskim Dniem Kolejarza.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność”, 
kierując się zobowiązaniami wy-
nikającymi z art. 6 ustawy Karta 
Nauczyciela, stanowczo sprzeci-
wia się promowaniu przez orga-
nizatorów protestów agresywnych 
zachowań w przestrzeni publicz-
nej, mających demoralizujący 
wpływ na dzieci i młodzież - czy-
tamy w stanowisku przyjętym 
24 listopada 2020 r.

Szerzenie nienawiści przez 
niszczenie mienia, fizyczne ata-
kowanie i znieważanie osób, uży-
wanie wulgarnych słów, umiesz-
czanie nieprzyzwoitych napisów 

Oświatowa „Solidarność” 
nie akceptuje agresywnych zachowań

i rysunków w miejscach publicz-
nym, bezczeszczenie miejsc kul-
tu i dewastowanie pomników 
historii, zdaniem oświatowej „So-
lidarności”, to nie tylko działanie  
niezgodne z prawem i podlegają-
ce odpowiedzialności karnej, ale 
również rujnujące relacje mię-
dzyludzkie oraz dorobek kultu-
rowy wielu pokoleń Polaków. 

Nawoływanie zaś uczniów do 
udziału w organizowanych obec-
nie marszach i protestach to, 
w ocenie pedagogów zrzeszonych 
w „Solidarności”, wyraz skrajnej 
nieodpowiedzialności i działal-
ności społecznie szkodliwej.



VI

Markowi STYCE
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty

 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” 
Oświaty i Wychowania w Rzeszowie
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Zmarł Stanisław Sołek. Od 1980 w  „S”; członek KZ 
w Fabryce Maszyn w Leżajsku.

 

13 XII 1981 zabezpieczył i ukrywał (do 1988) dokumen-
tację KZ. Od IV 1982 łącznik pomiędzy tajnymi struktura-
mi „S” w Leżajsku i RKW w Rzeszowie. 1983-1989 współ-
organizator i  działacz Terenowej Komisji Wykonawczej 
w Leżajsku. 1982-1989 kolporter prasy i wydawnictw podziemnych na terenie 
pow. leżajskiego; w 1982 współpracownik redakcji biuletynu informacyjnego 
RKW „Solidarność Trwa”, w 1983 współpracownik pisma „Łącznik” (wydawa-
nego w Rzeszowie przez Jana K. Laskosza), 1984-1985 „Żądła” (wydawanego 
przez TKW w Leżajsku). W IV 1983 zatrzymany w związku z aresztowaniem 
J.K. Laskosza (ze względu na sytuację rodzinną areszt zamieniono na dozór 
milicyjny); zwolniony z pracy, po kilku mies. przywrócony przez Sąd Pracy 
w Rzeszowie. 1984-1988 wielokrotnie przesłuchiwany w zakładzie pracy, za-
straszano jego rodzinę. Współpracownik „S” w Stalowej Woli (przez Andrzeja 
Miąsika i Ewę Kubernę); współorganizator Duszpasterstwa Rolników i Dusz-
pasterstwa Środowiskowego przy klasztorze oo. Bernardynów w Leżajsku. Od 
X 1988 (z Mieczysławem Liberem) jawny działacz KZ „S” w FM, uczestnik 
reaktywowania struktur „S” na terenie ziemi leżajskiej. Do 2 III 1987 rozpra-
cowywany przez p. V RUSW w Leżajsku w ramach SOR krypt. Plac; od 8 IX 
1988 przez p. VI RUSW w Leżajsku w ramach KE krypt. Uparty.

II 1989 – 1990 członek jawnej RKW „S” w Rzeszowie jako przedstawiciel 
FM w Leżajsku; współorganizator i członek KO w Leżajsku. 1990-1998 wice-
przewodniczący KZ „S” w FM. 1990-1995 delegat na kolejne WZD Regionu 
Rzeszowskiego, członek ZR. W 2016 roku odznaczony przez Prezydenta RP 
Krzyżem Wolności i Solidarności. (źródło:encysol.pl)

Rodzinie i bliskim
śp. Stanisława SOŁKA

wyrazy szczerego współczucia
składają

w imieniu Członków Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ “Solidarność”
Roman Jakim, przewodniczący ZR

oraz
w imieniu Członków Stowarzyszenia Osób Represjonowanych 

w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego
Mieczysław Liber, prezes Stowarzyszenia

28 listopada 1918 roku Polki 
otrzymały równe z mężczyzna-
mi prawa wyborcze. Tego dnia 
Naczelnik Państwa Józef Piłsud-
ski podpisał dekret o ordynacji 
wyborczej do Sejmu Ustawo-
dawczego. Pierwsze głosowanie 
w wolnej Polsce ustanowił na sty-
czeń 1919 roku. 

Gdy w 1919 r. Polki po raz 
pierwszy poszły do urn, do Sej-
mu dostało się ich niespełna 2%. 
Obecnie mamy około 27% posła-
nek w Sejmie i około 24% kobiet 
zasiada w Senacie. 

Obywatelstwo kobiet w tam-
tych czasach nie było w Euro-
pie sprawą ani powszechną, 
ani oczywistą. Kobiety w Polsce 
otrzymały prawa wyborcze wcze-
śniej niż w Stanach Zjednoczo-
nych, Wielkiej Brytanii, Francji 
czy Szwajcarii. 

W kwestii praw wyborczych ko-
biet słynne stało się powiedzenie 
sławnego pisarza George'a Sha-
wa, laureata literackiej Nagrody 
Nobla, który rzekł: Dajcie ko-
bietom prawo głosu, a w pięć lat 
wprowadzą zabójcze podatki dla 
kawalerów. W jego rodzinnym 
kraju, czyli w Irlandii kobiety 
otrzymały to prawo w 1928 roku.

II Rzeczpospolita uprawniła 
kobiety do zajmowania stanowisk 
publicznych na równi z mężczy-
znami. Postanowienia dekretu 
z 1918 r. zostały utrzymane przez 

Marii Rzeźnikiewicz
          wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Córki Urszuli

składają
w imieniu Członków Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

Roman Jakim, przewodniczący ZR
oraz w imieniu koleżanek i kolegów ze strzyżowskiej „Solidarności”

Anna Dziadek, przewodnicząca Oddziału ZR

konstytucję marcową z 1921 r. 
Ustawa zasadnicza nie dopusz-
czała możliwości wprowadzania 
żadnych ograniczeń z powodu 
płci i w pełni uchyliła ograni-
czenia mężatki do sprawowania 
czynności prawnych i zdolności 
procesowych. Od 1929 r. zaczę-
ła obowiązywać zasada równo-
uprawnienia obojga małżonków 
w stosunkach osobistych.

W Europie kobiety po raz 
pierwszy mogły głosować w Wiel-
kim Księstwie Finlandii, która 
wprowadziła dla nich prawo wy-
borcze w 1906 roku. Finlandia 
była wówczas autonomicznym 
księstwem rosyjskim z własnym 
parlamentem. W 1918 roku pra-
wo wyborcze uzyskały również 
kobiety w Austrii, Niemczech 
i w Związku Radzieckim.

Dopiero w drugiej połowie XX 
wieku takie prawo otrzymały ko-
biety w Szwajcarii w 1971 roku, 
za wyjątkiem jednego z kanto-
nów, w którym mogą głosować 
od 1990 roku, następnie w 1976 
roku w Portugalii, a w 1984 - 
w Liechtensteinie. Dopiero w XXI 
wieku, w 2005 roku prawo wybor-
cze dostały kobiety w Kuwejcie.

Do dziś w Brunei kobiety nie 
mają praw wyborczych, ograni-
czone jest ono w Libanie, gdzie 
kobiety nie podlegają obowiązko-
wi wyborczemu. 

polskieradio24.pl

102 lata temu Polki 
otrzymały prawa wyborcze 

Rodzinie i bliskim śp. Jana FILIPA
wyrazy szczerego współczucia 

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

Rodzinie i bliskim śp. Władysława TOTONIA
wyrazy szczerego współczucia 

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

Andrzejowi NOWAKOWI
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Żony Małgorzaty

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

Tomaszowi SKOMRZE
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty

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

Wydawca: Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”, ul. Matuszczaka 14, 
35-083 Rzeszów, www.solidarnosc.rzeszow.org.pl

Redakcja (teksty i skład graficzny): Monika Lubowicz,  tel. 17 850 14 42, 
serwis.rzesz@solidarnosc.org.pl  Zdjęcia: Andrzej Płocica oraz archiwa ZR.
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Oświadczenie z 10 listopada 2020 r.
Zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych 

w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego 
 Wyrażamy najgłębsze oburzenie, obserwując całkowitą bezkar-

ność lewackiej hołoty, która znieważa publicznie symbole religii 
katolickiej, niszczy nasze kościoły, atakuje modlących się ludzi 
i patriotyczną młodzież, występującą odważnie w obronie naszej 
wiary i tradycji narodowych!

Nie jesteśmy w stanie pojąć tego, że wybrane przez nas władze 
Rzeczypospolitej Polskiej nie usiłują w najmniejszym stopniu prze-
ciwstawić się tym przestępcom-barbarzyńcom (czy raczej jaskiniow-
com), a polska policja, zamiast stać na straży prawa i porządku, co 
jest jej ustawowym obowiązkiem, nie tylko zachowuje bierność wo-
bec dziejącego się od dłuższego czasu bezprawia, ale niekiedy nawet 
broni tych bezczelnych przestępców – wspieranych bez reszty przez 
całą opozycję totalną, lewackie media i pseudo-autorytety moralne.

Niepokoi nas, że w okresie nasilającej się pandemii koronawiru-
sa, która każdego dnia zbiera śmiertelne żniwo, głównie wśród ludzi 
w podeszłym wieku, z których wielu straciło zdrowie walcząc o wol-
ną i suwerenną Polskę, politycy Zjednoczonej Prawicy tolerują jawne 
łamanie zasad sanitarnych przez lewackich zwyrodnialców, apelując 
zarazem o przestrzeganie tych samych zasad do pozostałych obywa-
teli. Jesteśmy zaskoczeni tym, że przedstawicie najwyższych władz 
Rzeczypospolitej usiłują podjąć z tymi ewidentnymi przestępcami 
merytoryczne rozmowy, chociaż z ich strony słyszą tylko najbardziej 
wulgarne wyzwiska i groźby, kwalifikowane przez kodeks karny jako 
„groźby karalne”. Czyż nie mają świadomości tego, że takie postępo-
wanie prowadzi do systematycznego spadku autorytetu konstytucyj-
nych władz Rzeczypospolitej Polskiej, a zarazem do coraz większego 
rozzuchwalenia lewackich awanturników, a także do wzmacniania 
się wspierających ich polityków opozycji totalnej?

Nie po to, jako ludzie opozycji niepodległościowej, walczyliśmy 
przez lata z systemem komunistycznym, za co spotykały nas praw-
dziwe represje: pobicia, uwięzienia, zwolnienia z pracy, a niektó-
rych nawet śmierć, by teraz patrzeć bezsilnie na barbarzyńskie 
niszczenie Kościoła Katolickiego i całego dorobku Rzeczypospoli-
tej – przez wnuków tych, którzy nas w okresie PRL gnębili!

Żądamy od polityków Zjednoczonej Prawicy bezwzględnego roz-
prawienia się z tymi z neomarksistowskimi bandytami, deklarując 
zarazem nasze pełne wsparcie dla zdecydowanych działań ze stro-
ny sił porządkowych. Oświadczamy, że pomimo podeszłego wieku 
i nienajlepszego już stanu zdrowia, skoro zachodzi taka potrzeba, 
gotowi jesteśmy jeszcze raz stanąć do walki w obronie Polski i pol-
skiego Kościoła. Tak nam dopomóż Bóg!

Mieczysław Liber, prezes SOR 

Świętowaliśmy 11 listopada

W ramach obchodów Święta Niepodległości, Marek Hojło w imieniu 
Członków Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ “Solidarność” złożył 
kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, Naczelnika Państwa 1918-
1922. Roman Jakim, przewodniczący ZR zaapelował do Członków i Sym-
patyków naszego Związku o wywieszenie 11 listopada flagi narodowej.

totalitarnej (od pewnego czasu zaczęli się określać mianem opozycji demokra-
tycznej) wzywają rząd do natychmiastowego zaakceptowania budżetu UE - wraz 
z bezprawnie połączonym z nim mechanizmem karania za łamanie zasad pra-
worządności. Na łamach przychylnym im mediów straszą Polaków, że zgłoszenie 
weta byłoby niewyobrażalnym skandalem, który zaowocowałby wykluczeniem 
naszego kraju z podziału funduszy, co w konsekwencji spowodowałoby wyjście 
Polski ze struktur UE. Ale przecież politycy opozycji totalitarnej od samego po-
czątku konsekwentnie działali wedle zasady: im gorzej dla Polaków, tym gorzej 
dla Zjednoczonej Prawicy - bo mają nadzieję, że pogorszenie się poziomu życia 
Polaków umożliwi im powrót do władzy!

Wyjaśnijmy, co urzędnicy UE i  liberalni oraz lewaccy europarlamentarzyści 
uznali za obowiązujące w Europie standardy demokratycznego państwa prawa 
oraz w jak pokrętny sposób próbują je interpretować. Żeby się o tym dowiedzieć 
wystarczy posłuchać licznych wypowiedzi wysokich urzędników UE poświęconych 
sytuacji w  Polsce, jak również wypowiedzi niektórych europarlamentarzystów, 
wygłaszanych podczas kolejnych debat poświęconych brakowi praworządności 
w Polsce, kończących się zawsze uchwalaniem rezolucji potępiających nasz kraj. 
Możemy się z tych wypowiedzi dowiedzieć, że naruszeniem standardów prawo-
rządności jest m.in.: reforma systemu sądownictwa, rzekome prześladowanie 
osób LGTB, pacyfikowanie przez policję protestów, brak wolności mediów, ograni-
czenie aborcji etc. A lista tych rzekomo łamanych w Polsce standardów demokraci 
i wolności systematycznie się wydłuża i trudno nawet przewidzieć, co wkrótce za 
obowiązujące, a łamane standardy mogą uznać.

Jerzy Klus

Lekko śmiesznie, bardziej strasznie

Gumowe standardy Unii Europejskiej
Koronawirus szaleje, gospodarka krajów europejskich się chwieje, a  wysocy 

urzędnicy Unii Europejskiej kontynuują beztroską zabawę w „grillowanie” Polski 
(także Węgier) twierdząc, że nasz kraj nieustanne łamie wszelkie standardy pań-
stwa demokratycznego. W ostatnim czasie groźby urzędników UE pod adresem 
Polski (i  Węgier) przybrały już charakter jawnego szantażu, gdyż w  bezczelny 
sposób usiłuje się nas zmusić do zaakceptowania bezprawnie wprowadzonego, 
bo sprzecznego z traktatami UE, mechanizmu karanie niepokornych krajów po-
przez pozbawianie ich należnych funduszy - za rzekome łamanie obowiązujących 
w Europie standardów praworządności i wolności. Jeśli dodamy do tego, że owe 
obowiązujące rzekomo w Europie standardy nie tylko nie zostały w dokumencie 
wprowadzającym mechanizm karania jednoznacznie wskazane, a jedynie w bar-
dzo enigmatyczny sposób określone, zaakceptowanie tego mechanizmu oznacza-
łoby godzenie się na arbitralne karanie Polaków za wszystko to, co urzędnicy UE 
uznali za łamanie standardów demokratycznego państwa prawa, a na to żaden 
odpowiedzialny rząd suwerennego państwa nie może się zgodzić. Nic zatem 
dziwnego, że polski rząd (podobnie jak węgierski) zagroził zawetowaniem bu-
dżetu UE, w przypadku powiązania go z mechanizmem karania krajów poprzez 
pozbawienie należnych im funduszy. 

Dziwić zatem może, że choć z mocy traktatów zgłoszenie weta przysługuje każ-
demu krajowi UE (część z nich z tego prawa korzystała) politycy partii opozycji 
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