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GRUDZIEŃ

Świątecznie
Czy Słyszysz, jak Aniołowie  śpiewają Panu w Niebie?
Nie Słyszysz, Wyłącz komputer to dźwięki dotrą do Ciebie;

Czy Widzisz, jak "Pierwsza Gwiazda" oświetla drogę wędrowcom?
Nie Widzisz, Zamknij oczy, ten widok dany jest dzieciom 
- małym dziewczynkom i chłopcom;

Czy Czujesz, jak pachnie igliwie, placek pieczony przez mamę?
Nie Czujesz, weź opłatek a wtedy cud się stanie;
Przez grube mury popłyną piękne i proste słowa;
Szczęść Boże Wszystkim na Świecie;
Ty Panie Nas w zdrowiu zachowaj.

Marek Dworak

Niech Święta Bożego Narodzenia obfitują w miłość i radość w gronie bliskich
a 2021 rok przyniesie spokój i wytchnienie członkom i sympatykom „Solidarności”

życzą w imieniu Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

Roman Jakim, przewodniczący ZRBogumiła Stec-Świderska, za-ca przewodniczącego

39 rocznica wprowadzenia  stanu wojennego

13 grudnia 2020 r. w 39. 
rocznicę wprowadzenia stanu 
wojennego o godz. 12.15 w Ko-
ściele Farnym w Rzeszowie 
odprawiona została msza św. 
w intencji Ojczyzny i ofiar sta-
nu wojennego. 

Przewodniczył jej ks. bp. 
Edward Białogłowski, który wy-
głosił kazanie. Powiedział w nim 
m.in.: - Podczas dzisiejszej niedzie-

li wspominamy trudne wydarzenie 
z naszej najnowszej historii. Prze-
żywamy bowiem 39 rocznicę wpro-
wadzenia stanu wojennego. Ta 
bolesna rocznica była bardzo trud-
nym doświadczeniem, ale skłania 
nas ona także do wspomnień o tym, 
co się wówczas wydarzyło. Dlatego 
za tych, którzy w tamtych dniach 
płacili wielkie ceny, ci którzy mają 
dziś wdzięczność w sercach po-

winni zapalić światełko pamięci 
i dołączyć modlitwę. Najpierw za 
tych, którzy polegli, bo choć jest to 
najnowsza historia, to do dziś hi-
storycy różnej maści, zwłaszcza ci 
którym nie bardzo zależy na praw-
dzie, nie potrafią dokładnie określić 
ile było bezpośrednich ofiar stanu 
wojennego. To są ci, którzy oddali 
życie, jak Polska długa i szeroka. 
W początkowej fazie nie pozwolo-
no nawet na to, żeby była za nich 
msza święta, aby trumna była, aby 
stanął krzyż, aby umieszczona zo-
stała tabliczka z imieniem i nazwi-
skiem. Feliks Konarski w Piosence 
„Czerwone Maki na Monte Cassi-
no” zamieścił słowa: „Czy widzisz 
ten rząd białych krzyży? Tak Po-
lak z honorem brał ślub.(…) Ta zie-
mia do Polski należy, choć Polska 
daleko jest stąd, bo wolność krzy-
żami się mierzy, historia ten jeden 
ma błąd.” Tymi słowami, upamięt-
nić można także tragedię sprzed 
pięćdziesięciu laty. Chylimy dzi-
siaj czoła, przede wszystkim przed 
tragedią polskich robotników, po-
ległych w Gdańsku, Szczecinie, 
Gdyni i w tylu innych miejscowo-
ściach, którzy zapłacili za naszą 

wolność najwyższą cenę. Kłaniamy 
się również dzisiaj tym, którzy nie 
zważając na zagrożenie, szykany, 
więzienie, walczyli o wolność, lub 
nieśli nadzieję, otuchę i pomoc ma-
terialną uwięzionym, internowa-
nych, poszkodowanym rodzinom 
zwalnianych z pracy, wygnanych 
i tym, którym przez lata trudno się 
było gdziekolwiek zatrudnić. Dzię-
kujemy dzisiaj za kościoły i pleba-
nie, które były przystanią i ostoją 
wolności w czas niewoli. Dziękuje-
my za błogosławionego ks. Jerzego 
Popiełuszkę, za jego życie i posługę, 
który złożył życie za wolność Ojczy-
zny, Kościoła i za sprawiedliwość 
społeczną. Dziękujemy kapłanom 
z kościoła farnego, w którym przez 
lata odprawiane były mszy o wol-
ność Ojczyzny. Jest wśród nas ks. 
prałat Stanisław Słowik. Nie wiem 
nawet, czy wszyscy działacze wie-
dzą, że to on uchronił sztandar 
Regionu. W tamtych czasach świą-
tynie pękały w szwach. Świątynie 
dawały także schronienie ludziom 
kultury. Warto pamiętać o progra-
mach, koncertach, o pomocy mate-
rialnej dla niezależnych artystów. 

cd. str. III

Msza św. celebrowana była przez bpa Edwarda Białogłowskiego, 
ks. Jana Szczupaka, proboszcza parafii farnej, ks. Władysława 

Jagustyna, proboszcza parafii Świętego Krzyża i ks. Stanisława 
Słowika, dyrektora Caritas
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Krwawa pacyfikacja 
protestów na Wybrzeżu

Mija 50 lat od dokonanej przez 
komunistów krwawej pacyfikacji 
robotniczych protestów w kilku 
miastach portowych Wybrzeża. 
W grudniu 1970 roku komuni-
styczni władcy PRL nie wahali 
się użyć czołgów i transporte-
rów opancerzonych do rozpra-
wy z doprowadzonymi wcześnie 
przez nich do skrajnej rozpaczy 
ludźmi. W ciągu kilku dni (15-18 
grudnia) od kul funkcjonariuszy 
Milicji (nazywającej się „Oby-
watelską”) i żołnierzy Ludowego 
Wojska Polskiego tylko według 
oficjalnych danych zginęło po-
nad czterdzieści osób, a tysiące 
innych zostało rannych. Bezpo-
średnim powodem protestów 
społecznych (strajków i mani-
festacji ulicznych), które objęły 
głównie miasta portowe (Gdańsk, 
Gdynię, Szczecin, Elbląg i Słupsk) 
było niespodziewane ogłoszenie 
12 grudnia (w sobotę wieczorem) 
przez pierwszego sekretarza 
KC PZPR Władysława Gomuł-
kę, wprowadzenia od 14 grud-
nia (czyli już od poniedziałku, 
a w niedzielę sklepy były nieczyn-
ne) drastycznych podwyżek cen 
żywości, w tym zwłaszcza mięsa.

Termin wprowadzenia podwy-
żek cen, tuż przed Świętami Boże-
go Narodzenia, pozwala na posta-
wienie tezy, że było to świadome 
i celowe działanie władz. Zaopa-
trzenie sklepów było w tamtych 
latach fatalne, a ceny żywności 
wysokie, jednak przed zbliżający-
mi się świętami „władza” z regu-
ły rzucała na rynek nieco mięsa, 
czasami nawet szynki, owoców 
cytrusowych i innych niedostęp-
nych wówczas „frykasów”, co po-
zwalało, po odstaniu kilku godzin 
w długich kolejkach, na urozma-
icenie nieco świątecznych sto-
łów. Jednakże rządzący krajem 
komuniści, zwłaszcza Władysław 
Gomułka, ostentacyjnie nie kry-

li swojego wrogiego stosunku do 
Kościoła, wiary i polskich tra-
dycji narodowych. W środkach 
masowego przekazu wyszydza-
no, bardzo mocno zakorzenioną 
w Polsce, tradycję spożywania 
Wieczerzy Wigilijnej i święto-
wania Narodzenia Pańskiego. 
Nic dziwnego, że wprowadzenie 
drastycznych podwyżek cen tuż 
przed Świętami Bożego Narodze-
nia uznane zostało powszechnie 
za prowokację komunistów, ma-
jącą na celu utrudnienie, o ile nie 
całkowite uniemożliwienie naj-
biedniejszym, spędzenie kilku 
dni świątecznych w sytości i mi-
łych nastrojach. Protest społeczny 
w grudniu 1970 roku miał zatem 
nie tylko podłoże ekonomiczne.

Robotnicy protestowali prze-
ciwko podwyżkom, ale także 
przeciwko poniżaniu ich godno-
ści, a przede wszystkim w obro-
nie tradycji narodowych i reli-
gijnych. Wiele wskazuje na to, że 
decydując się na wprowadzenie 
podwyżek cen komuniści z góry 
liczyli się z możliwością prote-
stów społecznych, gdyż już 11 
grudnia (czyli przed ogłosze-
niem podwyżek) postawili w stan 
pełnej gotowości jednostki Mili-
cji, w tym ZOMO. Jeszcze wcze-
śniej, bo 8 grudnia, sprawujący 
wówczas urząd Ministra Obrony 
Narodowej gen. Wojciech Jaru-
zelski wydał rozkaz (nr 8884) na-
kazujący współdziałanie wojska 
i resortu spraw wewnętrznych 
w zakresie zwalczania wrogiej 
działalności, a 14 grudnia polecił 
szefowi Sztabu Generalnego WP 
wydać tajny szyfrogram, w któ-
rym nakazał dowódcom okręgów 
wojskowych użycie wojska do 
zadań specjalnych. Oznaczało to 
faktyczne włączenie sił zbrojnych 
do tłumienia protestów społecz-
nych. Gen. W. Jaruzelski nadzo-
rował później krwawą rozprawę 
z protestującymi robotnikami 
i ponosi pełną odpowiedzialność 
za jej skutki. Wprawdzie decy-

Polskie grudnie zja o strzelaniu do robotników 
podjęta została kolegialnie, na 
posiedzeniu Biura Politycznego 
KC PZPR (15 grudnia), tym nie-
mniej zapadła ona jednogłośnie, 
a obecny na posiedzeniu gen. Ja-
ruzelski nie był jej przeciwny. 

Za wyjątkowo nieludzką i per-
fidną zbrodnię, mająca najpraw-
dopodobniej charakter zemsty 
za protesty robotnicze w innych 
miastach Wybrzeża, uznać nale-
ży to, co wydarzyło się w Gdyni 
w słynny „Czarny Czwartek” - 17 
grudnia 1970 roku. Bo wpraw-
dzie w gdyńskich zakładach od 
15 grudnia strajkowali robotnicy 
i w mieście tym odbywały się pro-
testy, ale raczej pokojowe, o czym 
świadczy choćby to, że podczas 
nich nie została wybita ani jedna 
szyba. 16 grudnia przebywający 
na Wybrzeżu wicepremier, a za-
razem członek Biura Polityczne-
go PZPR, Stanisław Kociołek, we-
zwał robotników do zakończenia 
strajku, jednocześnie nakazując 
im stawienie się następnego dnia 
w pracy, pod groźbą kar. Jednak-
że, gdy następnego dnia robotni-
cy, stosownie do wydanego naka-
zu, udawali się do pracy w stoczni 
otworzono do nich ogień, zabija-
jąc kilkanaście osób.

Odpowiedzialni za tą zbrodnię 
nie zostali nigdy ukarani!

Wypowiedzieli Polakom wojnę 

Mija także 39 lat, od wprowa-
dzenia przez komunistów sta-
nu wojennego. W nocy z 12 na 
13 grudnia 1981 roku znów (tak 
jak w grudniu 1970, a wcześniej 
w czerwcu 1956 roku) na ulicach 
polskich miast pojawiły się czoł-
gi i transportery opancerzone. 
Więzienia zapełniły się interno-
wanymi działaczami „Solidar-
ności” i innych organizacji nie-
zależnych. Wprowadzono liczne 
rygory, które niekiedy były nawet 
znacznie ostrzejsze niż podczas 
okupacji hitlerowskiej (m.in. 
wyłączono wszystkie telefony, 
wprowadzono ścisłą cenzurę ko-
respondencji, zakazano opusz-
czanie miejsc zamieszkania, 
zawieszono wydawanie niemal 
wszystkich gazet), a za ich zła-
manie groziły drakońskie kary, 

do kary śmierci włącznie. Wszel-
kie protesty brutalnie tłumiono. 
16 grudnia podczas pacyfikacji 
strajku w Kopalni „Wujek” zabito 
9 górników, a kilkudziesięciu in-
nych zostało rannych. Znów pola-
ła się polska krew… 

Stan wojenny został wprawdzie 
oficjalnie z dniem 31 grudnia 
1982 roku zawieszony, a 22 lipca 
1983 roku całkowicie zniesiony, 
jednakże znaczna część wprowa-
dzonych wówczas rygorów obo-
wiązywało nadal, niektóre z nich 
przestały obowiązywać dopiero 
w 1989 roku. W okresie tym zgi-
nęło od kul ZOMO i w wyniku 
działań funkcjonariuszy SB po-
nad sto osób, w tym co najmniej 
7 księży.

Bezpośrednio odpowiedzial-
nym za tragiczne skutki stanu 
wojennego był ówczesny pierw-
szy sekretarz PZPR, a zarazem 
premier PRL, gen. Wojciech Ja-
ruzelski, który prace studyjne 
nad jego wprowadzeniem podjął 
już podczas fali strajków w sierp-
niu 1980 roku (prowadzono je 
w ramach tzw. Komitetu Obro-
ny Kraju i Sztabu Generalnego 
WP). Zaś 12 listopada 1980, czyli 
dwa dni po oficjalnej rejestracji 
NSZZ „Solidarność”, poinformo-
wał na posiedzeniu tzw. Komitetu 
Obrony Kraju o istnieniu zestawu 
aktów prawnych niezbędnych 
do wprowadzenia stanu wojen-
nego. Wkrótce potem, 5 grud-
nia na szczycie państw Układu 
Warszawskiego gen. Jaruzelski 
przedstawił koncepcję zlikwido-
wania „S” i całej polskiej opozycji, 
zabiegając o pomoc ZSRR w re-
alizacji tego planu.

Warto nadmienić, że w przed-
dzień 40 rocznicy wydarzeń 
z grudnia 1970 roku i 29 rocznicy 
z grudnia 1981 roku, ówczesny Pre-
zydent RP Bronisław Komorowski 
uhonorował gen. W. Jaruzelskiego, 
zapraszając go oficjalnie na po-
siedzenie Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego, co światowe media 
uznały za jego rehabilitację, a gdy 
w maju 2014 roku gen. Jaruzelski 
zmarł urządził mu pogrzeb pań-
stwowy z honorami wojskowymi, 
w którym B. Komorowski osobi-
ście uczestniczył.

Jerzy Klus

Pochód mieszkańców Gdyni z ciałem Zbigniewa Godlewskiego. Jego 
tragiczna historia utrwalona została w pieśni „Janek Wiśniewski padł”

Jeden z napisów antykomunistycznych wykonany w Leżajsku 
na murze klasztoru OO. Bernardynów
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5 grudnia w Rzeszowie w skle-
pach Frac oraz w trzech dużych 
sklepach sieci Społem rzeszow-
ska Caritas zorganizowała przed-
świąteczną zbiórkę żywności dla 
potrzebujących.

Do akacji włączyli się również 
członkowie NSZZ "Solidarność", 
przedstawiciele Zarządu Regio-
nu Rzeszowskiego oraz WSK 

PZL-Rzeszów, którzy prosili 
klientów placówek handlowych 
o konserwy, makarony, ryże, ole-
je, płatki, kawy, herbaty, słodycze 
itp. Z zebranych produktów Cari-
tas przygotuje paczki świąteczne 
dla najbiedniejszych.

Dziękujemy wolontariuszom, 
którzy nawet w trudnym okresie 
epidemii nie zawiedli!

Wspólnie z Caritas

Z okazji Barbórki, polskiego święta jednoczącego górniczą brać,
składam wszystkim pracownikom przemysłu wydobywczego

najserdeczniejsze gratulacje, podziękowania i życzenia.
Specjalne słowa kieruję do członków „Solidarności”

Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych Kruszgeo SA,
związanego z górnictwem odkrywkowym.
Dziękuję Wam za to, że jesteśmy razem.

Niech Święta Barbara zawsze nad Wami czuwa.
Szczęść Boże!

Roman Jakim, przewodniczący
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

4 grudnia-Święto Górników

Barbórkowa msza św. z udziałem Zarządu i pracowników Kruszgeo

Kto nie szanuje i nie ceni swojej 
przeszłości, ten nie jest godzien 
szacunku, teraźniejszości ani pra-
wa do przyszłości.

Józef Piłsudski

Ludzie „Solidarności” PGE Dys-
trybucja S.A. Oddział Rzeszów 
pamiętają o zmarłych pracowni-
kach i byłych pracownikach. 

Wzorem lat ubiegłych, w ostat-
ni piątek listopada (27.11.2020r.), 
w warunkach reżimu sanitarne-
go, ks. Jan Szczupak - duszpa-

sterz energetyków rzeszowskich 
odprawił mszę św. w kościele 
Farnym w Rzeszowie w intencji 
zmarłych energetyków. Wzię-
li w niej udział przedstawiciele 
energetyków z wszystkich Rejo-
nów Energetycznych. Organiza-
torem uroczystości był Oddział 
Terenowy Katolickiego Stowa-
rzyszenia Energetyków „Naza-
ret" w Rzeszowie we współpracy 
z Organizacją Międzyzakładową 
NSZZ „Solidarność" RZE.

Danuta Solarz

Pamiętamy o zmarłych
Energetykach 

dokończenie ze str. I

Dziękujemy wszystkim kapła-
nom, którzy udzielali gościnności 
działaczom w tamtych czasach. 
Wielu z nich okazało się jednak 
zwykłymi zdrajcami, dla których 
nie ideały były największa war-
tością. Dziękujemy także za tych, 
którzy podnosili ducha narodu. 
Ks. Jerzy wciąż przypominał słowa 
Świętego Pawła: „Zło dobrem zwy-
ciężaj”, a Jacek Kaczmarski uczył 
piosenki: „Coś postanowił, niech 
się ziści. Niechaj się wola Twoja 
stanie. Ale mnie broń od nienawi-
ści i od pogardy ocal Panie”. Kiedy 
się wydawał, że wszystkie światła 
dla naszej Ojczyzny zgasły, Pan 
Bóg posłał Jana Pawła II, który 
w centrum Warszawy wołał: Niech 
zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze 
ziemi, tej ziemi.” I stał się cud. 

W dalszej części kazania ks. 
Biskup nawiązał do ostatnich 

wydarzeń w naszym kraju, mó-
wiąc m.in.: - Jesteśmy zdruzgotani 
stanem niektórych naszych rodzin. 
Tym, co się dzieje od co najmniej 
kilkudziesięciu dni. Ataki na Ko-
ściół, na kapłanów i domaganie 
się prawa do zabijania. To jest 
przerażające! Kościół nie kierował 
się nigdy wskazaniami Sejmu czy 
Senatu określającymi różne pra-
wa, bo dla Kościoła jest Dekalog. 
Bez formowania życia w oparciu 
o Boże prawa żadne, nawet najlep-
sze, reformy nie odniosą skutków. 
Budujmy na ideałach naszą przy-
szłość, a nie zawiedziemy się. 

Ze względu na reżim epide-
miczny tradycyjne spotkanie mo-
dlitewne pod krzyżem misyjnym 
miało charakter symboliczny. Za 
udział we mszy podziękował Ro-
man Jakim przewodniczący Za-
rządu Regionu Rzeszowskiego 
NSZZ „Solidarności”. 

Jerzy Klus

Przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji, 
organizacji i stowarzyszeń oraz działacze „Solidarności” 

indywidualnie złożyli kwiaty i zapalili znicze pod krzyżem misyjnym

39 rocznica wprowadzenia...
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Lekko śmiesznie, bardziej strasznie

Ojcowie wspólnej Europy 
przewracają się w grobach!
W  listopadowym felietonie („Gumowe standardy Unii Europejskiej”) pisa-

łem o „grillowaniu” naszego kraju przez urzędników UE, chcących szantażem 
wymóc na władzach Rzeczpospolitej Polskiej wycofanie się z zawetowania bu-
dżetu UE, z którym (w sprzeczności z  traktatami UE) powiązano tzw. „me-
chanizm praworządności”, umożliwiający wstrzymywanie niepokornym kra-
jom wypłacanie należnych im funduszy. Pisałem też, że za obowiązujące we 
wszystkich krajach Europy (a rzekomo łamane w Polsce) standardy demokraci 
i wolności urzędnicy UE uznali m.in.: reformę sądownictwa, szykanowaniem 
sędziów, prześladowanie osób LGTB, pacyfikowanie przez policję protestów, 
brak wolności mediów, ograniczenie prawa do aborcji itp., a lista ta wciąż nie 
jest zamknięta.

W poniższym felietonie, nie wdając się w jałowe rozważanie na ile zarzuty 
o braku praworządności i demokracji w Polsce są prawdziwe, skoncentruję się 
na tym, jakim zmianom uległy obowiązujące (ponoć od zawsze) w krajach UE 
standardy praworządności i demokracji w ciągu 70 lat, jakie upłynęły od po-
czątków tworzenia wspólnotowych struktur europejskich. 

Na początku przypomnę, że ojcami założycielskimi pierwszych struktur eu-
ropejskich byli ludzie głęboko wierzący, przy czym najważniejszymi z nich byli 
gorący katolicy. Alcide De Gasperi (z Włoch) - współzałożyciel Chrześcijańskiej 
Demokracji, pracował przez jakiś czas w Bibliotece Watykańskiej. Konrad Ade-
nauer (z Niemiec) – w młodości działał w organizacjach katolickich, Kościół 
nadał mu tytuł „Sługi Bożego”. A co do najważniejszego z nich, Roberta Schu-
mana (z Francji), wystarczy wspomnieć, że od 2004 roku toczy się jego proces 
beatyfikacyjny. Pragnęli oni stworzenie wspólnej Europy, opartej na wartościach 
chrześcijańskich, z  zachowaniem suwerenności i  odmienności tworzących ją 
krajów. Znamienne jest także to, że projektującemu w 1955 roku flagę wspólnej 
Europy Arsène Heitzowi (także gorliwemu katolikowi) za inspirację i wzór do 
projektu posłużyło dwanaście gwiazd otaczających głowę Matki Bożej.

W chwili tworzenia pierwszych wspólnych struktur (w połowie dwudziestego 
wieku) we większości państw europejskich, które przystąpiły do jej tworzenia 
istniała kara śmierci, zabijanie dzieci nienarodzonych (obecnie nazywane abor-
cją) było surowo karane, w wielu z nich karane były stosunki homoseksualne 
(niekiedy więzieniem) i  nikomu nawet nie śniło się, że można zalegalizować 
homoseksualne małżeństwa (z prawem do adopcji dzieci), czy tym bardziej eu-
tanazję (zabijanie osób chorych). 

Z  upływem lat oparta na wartościach chrześcijańskich wspólnota europej-
ska ulegać zaczęła zmianom. Zmieniały się nazwy (najpierw była: Europejska 
Wspólnota Węgla i Stali, później Europejska Wspólnota Gospodarcza, a obecnie 
mamy Unię Europejską), zmieniały się struktury i zakres ich funkcjonowania, 
ale najbardziej zmieniały się idee i wartości.

Zacznijmy od kary śmierci, którą w  Belgii zniesiono dopiero w  roku 1999 
roku, choć ostatni wyrok śmierci wykonano tam w  1950 roku. W  Holandii 
ostatni wyrok wykonano w roku 1952, ale karę zniesiono w 1982. We Francji 
gilotyna ścinała głowy do roku 1977, a zakazano ich ścinania dopiero w 1982. 
W RFN karę śmierci zniesiono wprawdzie zaraz po utworzeniu tego państwa, 
ale głównie dlatego by nie mogli być na nią skazywani licznie w tamtym czasie 
zbrodniarze hitlerowscy.

We Francji zabijanie dzieci nienarodzonych zalegano w 1975 roku, we Wło-
szech w 1978 roku, w Belgii w 1990 roku, w Niemczech w 1995 roku. Obecnie 
proceder ten legalny jest praktycznie we wszystkich państwach UE, choć w części 
z nich z pewnymi ograniczeniami (m.in. w Polsce).

Homo-związki szczególnie surowo karano w  krajach Wielkiej Brytanii. 
W Anglii i Walii karalność zniesiono w 1967 roku, ale w Szkocji w 1980 roku, 
a w Irlandii Północnej 1982 roku. Obecnie nigdzie nie są one karane, a co wię-
cej, homo-małżeństwa (z prawem do adopcji dzieci) istnieją już m.in.: w Ho-
landii, Belgii, Hiszpanii, Szwecji, Portugalii, Irlandii, Danii i Francji (a  także 
w Wielkiej Brytanii, która z UE wystąpiła). 

Eutanazja istnieje w Holandii, Belgii i Luksemburgu, a w innych państwach 
trwają dyskusje nad jej zalegalizowaniem.

Ojcowie-założyciele wspólnej Europy przewracają się w grobach, bo nie do 
takiej pogańskiej Europy dążyli!

Jerzy Klus

One nas tu wszystkich 
pozabijają!

Komuniści zawsze starali się 
możliwie jak najdłużej ukrywać 
przed światem, a zwłaszcza przed 
tymi, którymi rządzili, prawdę 
o wszelakiego rodzaju wydarze-
niach, jeśli jej ujawnienie mogło 
być dla nich niekorzystne. Nie 
inaczej było w grudniu 1970 roku.

Stąd też o tym, że w kilku mia-
stach polskiego Wybrzeża do-
szło w grudniu 1970 roku do pro-
testów pierwsi poinformowali 
świat kapitanowie zachodnich 
statków handlowych przybyłych 
do naszych portów z ładunkami 
towarów lub po ich załadunek, 
korzystając ze znajdujących się 
na statkach radiostacji. W ten 
sposób informacje o protestach 
trafiły do zagranicznych me-
diów. Natomiast Polacy, zwłasz-
cza zamieszkali w miastach 
oddalonych od Wybrzeża, do-
wiedzieli się nich z nadających 
w polskim języku rozgłośni za-
chodnich (głównie z „Radia Wol-
na Europa”), pomimo że rozgło-
śnie te były przez komunistów 
zagłuszane.

W tamtym czasie pracowa-
łem w rzeszowskim „Polamie” 
(nieistniejącym już od ponad 30 
lat), który był jednym z zakła-
dów wchodzących w skład tzw. 
kombinatu (czegoś w rodza-
ju komunistycznego koncer-
nu) pod nazwą „Unitra-Polam”. 
Wiodącym przedsiębiorstwem 
kombinatu były Zakłady im. 
Róży Luksemburg w Warsza-
wie. We wszystkich zakładach 
kombinatu „Unitra-Polam” pro-
dukowane były świetlówki, a do 
ich wytwarzania zatrudniano 
głównie kobiety.

Pamiętam, że grudzień 1970 
roku był wyjątkowo ciepły, w Rze-
szowie temperatury dochodziły 
10-12 stopni Celsjusza. Pracujące 
w zakładzie panie przygotowy-
wały się do zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia, planując za-
pewne, co należy kupić i groma-
dząc odpowiednie do tego środ-
ki pieniężne. Spotkał je niestety 
bolesny zawód, gdyż 12 grudnia 
towarzysz Gomułka postanowił 
zabawić się w Świętego Mikoła-
ja, czy raczej w Dziadka Mroza, 
podnosząc niespodziewanie w 
prezencie drastycznie ceny żyw-
ności. Plany pań na dokonanie 
zaplanowanych zakupów okazały 
się nieaktualne!

Nietrudno się zatem dziwić, że 
robotnice z „Polamu” nie kryły 

swojego oburzenia, m.in. obrzu-
cając nieparlamentarnymi wy-
zwiskami przywódców rządzącej 
krajem partii, nazywającą się, jak 
na ironię „Robotniczą”.

Ponieważ rzeszowski zakład 
funkcjonował dopiero od kilku 
miesięcy, celem dopilnowania 
prawidłowości produkcji przeby-
wali w nim prawie zawsze jacyś 
specjaliści z Warszawy. Pewnego 
grudniowego dnia (było to chyba 
15) przyszło mi pracować na dru-
giej zmianie. Przebywając w swo-
im pomieszczeniu słyszałem 
dochodzące z hali produkcyjnej 
gniewne pomruki pracujących 
w niej kobiet. Zajęty pisaniem, 
czy też przeglądaniem jakichś 
papierów, nie zwracałem na nie 
większej uwagi, zwłaszcza, że 
sam podzielałem oburzenie pań 
z powodu wprowadzenia pod-
wyżek cen żywności. W pewnej 
chwili wpadł nagle do mojego 
pomieszczenia specjalista z War-
szawy (chyba był to główny tech-
nolog), zwracając się do mnie 
spanikowanym głosem: „Czy sły-
szy pan te pomruki? Jak one się 
wydzierają. One nas tu wszyst-
kich pozabijają!” – rozglądał się 
przy tym po pomieszczeniu, jak-
by szukał w nim miejsca, które 
mogłoby stanowić bezpieczną 
kryjówkę. Ponieważ nie podją-
łem z nim rozmowy na temat 
zachowania się pań, a miejsca na 
kryjówkę nie znalazł, po chwili 
opuścił mnie i gdzieś wyszedł. 

Jego niesamowite zachowanie 
zdziwiło mnie. Czego się oba-
wiał? Przecież nic mu ze strony 
pracujących u nas kobiet nie 
groziło… 

Po powrocie do domu dowie-
działem się, że przed kilkoma 
godzinami „Radio Wolna Euro-
pa” poinformowała o protestach 
na Wybrzeżu, w których m.in. 
zginęło już kilku milicjantów, 
jak również o tym, że zamieszki 
obejmują kolejne nadmorskie 
miasta. Wiadomość ta pozwoli-
ła mi w pewnym stopniu zrozu-
mieć dziwne zachowanie specja-
listy z Warszawy. By móc objąć 
ważne stanowisko w wiodącym 
zakładzie kombinatu, trzeba 
było być funkcjonariuszem par-
tii, a ta tuż przed Świętami wpro-
wadziła drastyczne podwyżki 
cen żywności. Nie można przy 
tym wykluczyć, że pracownicom 
w Warszawie tak „zalazł za skó-
rę”, że miał prawo obawiać się 
ich gniewu.

Jerzy Klus

Wydarzenia grudnia 1970 r.
 widziane z Rzeszowa
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Umowa o zarządzanie PPK 
reguluje stosunki pracodawcy 
z instytucją finansową i jest pod-
stawą do zawarcia - w imieniu 
i na rzecz pracowników - umowy 
o prowadzenie PPK. 

Obowiązek zawarcia umowy 
o zarządzanie PPK ma każdy pod-
miot zatrudniający, czyli m.in. 
pracodawca lub zleceniodaw-
ca, który zatrudnia co najmniej 
jedną osobę zatrudnioną (np. 
pracownika lub zleceniobiorcę), 
w imieniu której jest obowiązany 
zawrzeć umowę o prowadzenie 
PPK. Podmioty, które nie są zo-
bowiązane do stosowania usta-
wy o PPK, a więc te, których nie 
dotyczy obowiązek zawierania tej 
umowy to: mikroprzedsiębiorcy, 
jeżeli wszystkie osoby zatrud-
nione złożą im deklarację o re-
zygnacji z dokonywania wpłat do 
PPK oraz osoby fizyczne, które 
zatrudniają, w zakresie niezwią-
zanym ze swoją działalnością 
gospodarczą, osobę fizyczną, 
w zakresie niezwiązanym z dzia-
łalnością gospodarczą tej osoby. 
Umowy o zarządzanie PPK nie 
muszą także zawierać podmioty 
zatrudniające, które - na dzień 
objęcia ich ustawą o PPK – ofero-
wały (i nadal oferują) pracowni-
kom Pracowniczy Program Eme-
rytalny (w PPE musi uczestniczyć 
co najmniej 25% załogi, a wpłata 
podstawowa wynosi co najmniej 
3,5% wynagrodzenia). Nie muszą, 
ale – jeśli tak zdecydują – mogą. 
Zależy to tylko od ich woli

Umowa o zarządzanie PPK jest 
zawierana z instytucją finansową 
w postaci elektronicznej, pozwa-
lającej na utrwalenie jej treści na 
trwałym nośniku. Lista instytucji 
finansowych dopuszczonych do 
prowadzenia pracowniczych pla-
nów kapitałowych, wpisanych do 
ewidencji PPK, dostępna jest na  
stronie www.mojeppk.pl. 

Obowiązek konsultacji

Instytucję finansową, z którą 
zostanie zawarta umowa o za-
rządzanie PPK, wybiera podmiot 
zatrudniający, w porozumieniu 
z działającą u niego zakładową 
organizacją związkową, a jeśli ta-
kiej organizacji u niego nie ma - 
w porozumieniu z reprezentacją 
osób zatrudnionych wyłonioną 
w trybie przyjętym w tym pod-
miocie. Wójt (burmistrz, prezy-
dent miasta), zarząd powiatu 
albo zarząd województwa może 
- w imieniu podmiotów zatrud-
niających, będących jednostkami 
organizacyjnymi danej jednostki 
samorządu terytorialnego (j.s.t.) 

Pracownicy mogą mieć wpływ 
na kształt umowy o zarządzanie PPK 

- dokonać wyboru instytucji fi-
nansowej, z którą te podmioty za-
trudniające zawrą umowy o za-
rządzanie PPK. Również w takiej 
sytuacji konieczny jest udział 
tzw. strony społecznej (wybór do-
konywany być powinien    w po-
rozumieniu z przedstawicielami 
zakładowych organizacji związ-
kowych działających w jednost-
kach organizacyjnych objętych 
wyborem albo – w razie braku or-
ganizacji związkowych - z przed-
stawicielami reprezentacji osób 
zatrudnionych). Należy też pod-
kreślić, że udział strony spo-
łecznej wymagany jest nie tylko 
w przypadku wyboru instytucji 
finansowej, z którą zostanie za-
warta umowa o zarządzanie PPK. 
Również zmianę takiej umowy 
pracodawca powinien uzgodnić 
z zakładową organizacją związ-
kową lub inną reprezentacją 
osób zatrudnionych, przy czym 
warunki zmiany umowy o za-
rządzanie PPK powinny wynikać 
z treści tej umowy.

Ustawa o PPK w art. 10 wymie-
nia elementy, jakie powinna regu-
lować umowa o zarządzanie PPK. 
Chodzi tu m.in. o warunki i tryb 
zawierania przez pracodawcę 
umów o prowadzenie PPK, wa-
runki gromadzenia środków i za-
rządzania nimi przez poszczegól-
ne fundusze zdefiniowanej daty, 
wysokość wpłat dodatkowych 
finansowanych przez pracodaw-
cę dla poszczególnych grup osób 
zatrudnionych czy sposób de-
klarowania wpłat dodatkowych 
finansowanych przez uczestnika 
PPK i sposób zmiany wysokości 
tych wpłat. Reszta zależy od woli 
stron. Pracodawcy powinni jed-
nak pamiętać, że umowa o zarzą-
dzanie PPK nie może zawierać 
warunków mniej korzystnych niż 
warunki prezentowane przez in-
stytucję finansową w portalu PPK 
w dniu zawarcia tej umowy.

Brak porozumienia

Jeżeli na miesiąc przed upły-
wem terminu, w którym podmiot 
zatrudniający jest obowiązany 
do zawarcia umowy o zarządza-
nie PPK, nie zostanie osiągnięte 
porozumienie, o którym mowa 
wyżej, podmiot zatrudniający 
samodzielnie wybiera instytu-
cję finansową. Taka sama zasada 
obowiązuje, gdy wspólnego (dla 
jednostek organizacyjnych danej 
j.s.t.) wyboru instytucji finanso-
wej dokonuje wójt (burmistrz, 
prezydent miasta), zarząd powia-
tu albo zarząd województwa.

cd. str. VI

Skutkami epidemii COVID – 19 
zostały też dotknięte niektóre oso-
by pobierające zasiłki z ubezpie-
czenia społecznego w razie choro-
by i macierzyństwa. Na wniosek 
pracownika możliwe jest wyrów-
nanie obniżonego zasiłku. Poniżej 
omówienie tego zagadnienia.

Przyczyna obniżenia
Temat ten należy rozpocząć od 

przepisu art. 40 ustawy o świad-
czeniach pieniężnych z ubez-
pieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa (ust. za-
siłkowa), który brzmi następują-
co: „W razie zmiany umowy o pracę 
lub innego aktu, na podstawie któ-
rego powstał stosunek pracy, pole-
gającej na zmianie wymiaru czasu 
pracy, podstawę wymiaru zasiłku 
chorobowego stanowi wynagrodze-
nie ustalone dla nowego wymiaru 
czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastą-
piła w miesiącu, w którym powstała 
niezdolność do pracy, lub w miesią-
cach, o których mowa w art. 36.”

W wyniku obniżenia wymia-
ru etatu na podstawie przepisów 
poszczególnych tarcz antykryzy-
sowych (przepisy art. 15g ust. 8, 
art. 15 gb ust. 1 pkt 1, art. 15zf ust. 
1 pkt 3 i art. 15 zzzzzo ust. 2 usta-
wy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID – 19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (ust. anty-
kryzysowej)), na postawie przepi-
su art. 40 ust. zasiłkowej mogło 
dochodzić do ponownego ustala-
nia podstawy wymiary zasiłku i 
obliczania go od niższej podsta-
wy. Co ciekawe Sąd najwyższy w 
wyroku z dnia 20 stycznia 2016 r., 
sygn. akt: II UK 206/15 uznał, że: 
„Podstawy wymiaru zasiłku z ubez-
pieczenia chorobowego nie ustala 
się na zasadach art. 40 ustawy z 
dnia 25 czerwca 1999 r. o świadcze-
niach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i ma-
cierzyństwa (jednolity tekst: Dz.U. z 
2016 r., poz. 372, ze zm.), gdy zmia-
na wymiaru czasu pracy w umowie 
o pracę lub innym akcie, na podsta-
wie którego powstał stosunek pracy, 
następuje w trakcie nieprzerwanego 
pobierania zasiłków tego samego 
lub innego rodzaju (art. 43 tej usta-
wy).” oraz, że „Ubezpieczona, która 
zgodziła się na obniżenie o połowę 
czasu pracy, ale wcześniej udała 
się na prawie dziewięciomiesięczne 
zwolnienie lekarskie z powodu cią-
ży, zachowuje prawo do zasiłku ma-
cierzyńskiego w pełnej wysokości.”

Podstawa wyrównania
Ustawodawca stworzył bezpo-

średnią podstawę do wyrówny-
wania obniżonych w powyższych 
sytuacjach zasiłków. Stanowi ją 
przepis art. 17 pkt 15 ustawy z dnia 
7 października 2020 r. o zmianie 
niektórych ustaw w celu przeciw-

działania społeczno – gospodar-
czym skutkom COVID – 19, który 
do ustawy antykryzysowej dodaje 
przepis art. 31zy13 w brzmieniu: 
„1. Przy ustalaniu podstawy wy-
miaru świadczeń pieniężnych z 
ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa przysłu-
gujących osobom, którym obniżono 
wymiar czasu pracy na podstawie 
art. 15g, oraz osobom, którym na 
podstawie art. 15zf wprowadzono 
mniej korzystne warunki zatrud-
nienia niż wynikające z umów o 
pracę, nie stosuje się przepisu art. 
40 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 
r. o świadczeniach pieniężnych z 
ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa, jeżeli:
1) obniżenie wymiaru czasu pracy 
lub wprowadzenie mniej korzyst-
nych warunków zatrudnienia na-
stąpiło w okresie wcześniej pobie-
ranego zasiłku oraz
2) między okresami pobierania wcze-
śniejszego i kolejnego zasiłku nie 
było przerwy albo przerwa była krót-
sza niż trzy miesiące kalendarzowe.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również 
do osób, którym obniżono wymiar 
czasu pracy na podstawie art. 15gb.
3. Przepis ust. 1 stosuje się również 
do osób, którym na podstawie art. 
15zzzzzo ust. 2 obniżono wymiar 
czasu pracy lub wprowadzono 
mniej korzystne warunki zatrud-
nienia niż wynikające z podstawy 
nawiązania stosunku pracy.” 

To właśnie ten przepis sta-
nowi podstawę do wyrównania 
uprzednio obniżonego zasiłku. 

Wniosek pracownika
Zgodnie z przepisem art. 25 

ustawy z dnia 7 października 2020 
r. o zmianie niektórych ustaw w 
celu przeciwdziałania społeczno 
– gospodarczym skutkom COVID 
– 19 „Podstawa wymiaru świad-
czeń pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i ma-
cierzyństwa, przysługujących oso-
bom, o których mowa w art. 31zy13 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach zwią-
zanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem CO-
VID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych, za okres przed dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy, 
podlega ponownemu przelicze-
niu, jeżeli świadczenie wypłacone 
na podstawie dotychczasowych 
przepisów jest niższe niż świadcze-
nie ustalone zgodnie z art. 31zy13 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach zwią-
zanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem CO-
VID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych. Przeliczenie podsta-
wy wymiaru świadczeń następuje 
na wniosek świadczeniobiorcy.”

Rafał Rzepecki

Wyrównanie zasiłków obniżonych 
z powodu COVID – 19



VI

Dorocie BEDNARSKIEJ-CYC 
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: Anna Chudzik oraz archiwa ZR.

INFOSERWIS NR 12/2020

Projekt dyrektywy został przed-
stawiony 28 października przez 
Komisję Europejską jako jeden 
z istotnych elementów wzmoc-
nienia społecznego wymiaru in-
tegracji i spotkał się z szerokim 
poparciem europejskiego ruchu 
związkowego, w tym 3 najwięk-
szych polskich central. Obok pro-
pozycji działań mających pomóc 
we wzroście płac minimalnych 
w państwach UE, w projekcie po-
jawiły się też ważne zapisy mają-
ce skłaniać rządy do wspierania 
rozwoju układów zbiorowych 
zwłaszcza na poziomie sektoro-
wym, w tych państwach w któ-
rych zasięg rokowań jest niższy 
od 70% a więc i w Polsce, która 
pod tym względem jest wyraź-
nym outsiderem w UE.

Podczas posiedzenia sejmo-
wej komisji do spraw UE w dniu 
9 grudnia, sekretarz stanu Iwo-
na Michałek poinformowała, że 
co prawda rząd polski nie jest 
przeciwny działaniom mającym 
na celu promowanie postępu go-
spodarczego i społecznego oraz 
pozytywnej konwergencji to jego 
stanowisko wobec projektu dy-
rektywy jest głęboko sceptycz-
ne. Dlatego RP będzie dążyć do 
tego, aby przyjęte na szczeblu UE 
ustalenia w możliwe niewielkim 
stopniu wpływały na regulacje 
krajowe.

Główne zastrzeżenia rządu do-
tyczą tego, że na skutek wprowa-
dzenia takiej dyrektywy:
* pojawiłby się mechanizm usta-
lania wysokości ustawowych wy-
nagrodzeń minimalnych w pań-
stwach UE (tj. katalog kryteriów, 
które należy uwzględnić);
* rząd musiałby monitorować 
i gromadzić znacznie bardziej 
rozbudowane dane dotyczące 
płac minimalnych i układów 
zbiorowych;
* na państwa członkowskie po-
siadające ustawową płace mi-
nimalną nałożone byłyby obo-
wiązki promowania rokowań 
zbiorowych (!)

– Wydaje się, że stanowisko pol-
skiego rządu wychodzi z błędnego 
przekonania, że celem dyrektywy 
jest ujednolicenie mechanizmu 

wprowadzania płacy minimalnej 
w państwach członkowskich. Nie 
jest to trafna diagnoza. Z tekstu 
propozycji wyraźnie wynika, że 
państwa w których płaca mini-
malna jest tworzona poprzez roko-
wania zbiorowe i państwa w któ-
rych uczestniczy w tym władza 
publiczna mogą zachować swoje 
odrębne systemy stosunków prze-
mysłowych – komentuje Barbara 
Surdykowska z Biura Eksperc-
kiego KK NSZZ Solidarność. –  
Dla NSZZ Solidarność omawiany 
projekt jest kluczowym elementem 
wdrażania Europejskiego filaru 
praw społecznych i przywracania 
właściwych proporcji w działa-
niach integracyjnych. Dotychczas 
widoczna była asymetria: domi-
nowały działania związane z inte-
gracją gospodarczą a brakowało 
działań związanych z integracją 
społeczną – dodaje ekspertka.

Rząd wskazuje, że nieakcepto-
walny jest zakres obowiązków dla 
państw członkowskich związany 
z monitorowaniem i gromadze-
niem danych dotyczących płacy 
minimalnej. Polska nie dysponu-
je większością danych, o których 
mowa w projekcie dyrektywy. 
Chodzi tu przede wszystkim o in-
formacje o wysokości zarobków 
u pracodawców zatrudniających 
do 9 pracowników.

– Niepokoi mnie to, że rząd 
państwa o jednym z najniższych 
zasięgów układów zbiorowych 
w Europie oznajmia oficjalnie, iż 
wzmocnienie promowania roko-
wań zbiorowych nie jest potrzebne 
ani właściwe. To jakaś niewyobra-
żalna aberracja – mówi Sławomir 
Adamczyk, reprezentant pol-
skich związków w komitecie ko-
ordynacji rokowań zbiorowych 
EKZZ. – Obowiązek wspierania 
przez władzę publiczną rokowań 
zbiorowych zawierają zarówno ra-
tyfikowane przez Polskę dokumen-
ty MOP jak i Rady Europy. Dyktu-
je to także zdrowy rozsądek, gdyż 
zwiększenie skali rokowań zbio-
rowych jest kluczowe dla wyjścia 
Polski z pułapki państwa o śred-
nim dochodzie – dodaje ekspert.

bs, tysol.pl

Rząd nie chce promować 
układów zbiorowych pracy
Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii przedstawiło stanowi-

sko dotyczące projektu unijnej dyrektywy na rzecz adekwatnych 
wynagrodzeń minimalnych w UE. Wynika z niego, że rząd nie widzi 
potrzeby wzmacniania rokowań zbiorowych w naszym kraju. 

Urszuli PSZONCE 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty

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

Hannie WSZOŁEK 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy

 oraz
Ryszardowi WSZOŁKOWI 

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty
w imieniu koleżanek i kolegów z ropczyckiej„Solidarności” 

składa Andrzej Czochara, przewodniczący Oddziału ZR

dokończenie ze str. V

Tego typu regulacja motywować 
ma strony do współpracy. Pozwa-
la też pracodawcy uniknąć ryzy-
ka związanego z niezawarciem 
umowy o zarządzanie PPK, w tym 
związanej z tym odpowiedzialno-
ści karnej (o czym poniżej).

Wezwanie z PFR

Podmiot zatrudniający po-
winien zatem zadbać o to, aby 
zawrzeć umowę o zarządzanie 
w terminie (o terminach tych pi-
saliśmy w TS w poprzednich ma-
teriałach o PPK, m.in. we wrze-
śniu). Jeśli tego nie zrobi, zostanie 
pisemnie wezwany przez Polski 
Fundusz Rozwoju do jej zawarcia 
– w ciągu 30 dni od otrzymania 
wezwania - z wyznaczoną insty-
tucją finansową, której funkcję 
pełni PFR TFI S.A. albo do prze-
kazania informacji o zawarciu 
umowy o zarządzanie PPK z inną 
instytucją finansową. W wezwa-
niu tym PFR poinformuje go też 
- taki obowiązek nakłada na nie-
go ustawa o PPK - o karze za nie-
dopełnienie obowiązku zawarcia 
umowy o zarządzanie PPK w ter-

minie, o której mowa w art. 106 
tej ustawy. Zgodnie z tym przepi-
sem podmiot zatrudniający (albo 
osoba obowiązana do działania 
w jego imieniu), który nie dopeł-
nia obowiązku zawarcia umowy 
o zarządzanie PPK w przewidzia-
nym przepisami terminie, podle-
ga karze grzywny w wysokości 
do 1,5% funduszu wynagrodzeń 
u danego podmiotu zatrudniają-
cego w roku obrotowym poprze-
dzającym popełnienie czynu za-
bronionego.

Więcej na temat PPK na www.
mojeppk.pl i pod nr telefonu 
800 775 775. Przypominamy też, 
że PFR Portal PPK sp. z o.o. or-
ganizuje szkolenia w zakresie 
wdrażania i późniejszego funk-
cjonowania Pracowniczych Pla-
nów Kapitałowych. Udział w nich 
może wziąć każdy zainteresowa-
ny, nie tylko przedstawiciele firm 
zatrudniających określoną liczbę 
pracowników. Szkolenia są nie-
odpłatne. Zachęcamy do rejestra-
cji na MojePPK.pl.

Ł.Skoczeń,M.Jankowska
Tygodnik Solidarność nr 49/2020

Pracownicy mogą mieć wpływ...

Świąteczne rabaty dla posiadaczy 
Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej 

Rabaty dotyczą sklepów: 30% rabatu na Gandalf.com.pl; 15% ra-
batu na Many Mornings; 12% rabatu na Chocolissimo; 10% rabatu 
na klocki.edu.pl; 47% rabatu na Calmean; 20% rabatu na Sadowni-
czy.pl; 25% rabatu na Elfi.pl

Warunkiem skorzystania ze zniżek jest zarejestrowanie na ht-
tps://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc

Już ponad 200 tysięcy członków jest w posiadaniu elektronicz-
nych legitymacji NSZZ „Solidarność”, dzięki którym mogą korzy-
stać z rabatów na stacjach LOTOS, a także z 10 proc. zniżki na ubez-
pieczenia w PZU, w ramach programu „Klub PZU Pomoc dla NSZZ 
Solidarność”. Dodatkową ofertę dla członków Klubu PZU Pomoc 
NSZZ „Solidarność” przygotował także Bank Pekao S.A.
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Z soboty na niedzielę, 
12/13 grudnia 1981 roku
Z Komendy Wojewódzkiej Mi-

licji (gdzie nas po zatrzymaniu 
przywieziono) przewieziono nas 
(oczywiście w towarzystwie mi-
licji) do Załęża (o godz. 4 z mi-
nutami 13.12.81). W budzie byli: 
prof. Roman Wyrzykowski, Adaś 
Rozum, Kaziu Bogaczewicz, Emil 
Pękala, Marek Jemioła, Zbyszek 
Muła, Wiesiek Filip, Wojtek Bała, 
Józek Smoła i ja (Bogdan Du-
chań). W drodze prof. Wyrzykow-
ski trochę zasłabł. Było bardzo 
ślisko . Prof. nie mógł iść o kulach. 
W połowie drogi do pawilonu 
trzeba było go wlec. W korytarzu, 
gdzie nas zebrano, byli jeszcze 
Jasiu Rak, Pycior z Jarosławia 
i Franciszek Perlak (z Woli Za-
rzyckiej), Dyka (z Szufnarowej). 
Wywnioskowaliśmy z tego, że 
rolników też zdjęto. Stąd wywoły-
wano po paru do cel. Do celi 404 
w pawilonie I oddział IV wzię-
to: Emila Pękalę, Zbyszka Mułę 
i mnie. Do celi weszliśmy o 5.05. 
Cela była pusta. Na zasłonce od 
ustępu wisiał koc, usiedliśmy 
na nim i próbowaliśmy zasnąć. 
Ok. 7.30 dołączono do nas Józka 
Smołę (z WSK) i Marka Jemiołę.

Niedziela, 13.12.81
Do celi dostarczono nam łóż-

ka i materace. Jeść dostaliśmy 
gdzieś ok. godz. 14. Kawa i chleb 
z margaryną. Mamy też głośnik 
- słuchamy przemówienia Ja-
ruzelskiego i modlimy się żeby 
ludzie nie wyszli na ulice. Popo-
łudniu dokwaterują nam Jurka 
Zacharko - szefa MKK z Zakopa-
nego. Jurek mówi, że do Rzeszo-
wa przywieźli cały Nowy Sącz 
i Nowy Targ. Jurek przyjechał 
bardzo zmarznięty. Wieźli ich 
w „konserwie” tzn. w karetce wię-
ziennej. Nikt nie wie co się dzieje 
poza komunikatami radiowy-
mi. Widziałem Stasia Łakomego 
(jeszcze na wojewódzkiej), Stasia 
Alota, Jarka Szczepańskiego. Sły-
szałem Władka Chruszczyka i Ja-
nusza Szkutnika. Byliśmy u leka-
rza. Z papierosami krucho. Nikt 
nie chce mówić co się dzieje na 
zewnątrz. Idziemy spać oczeku-
jąc poniedziałku. Wcześniej było 
przesłuchanie, ale pytano tylko 
o dane personalne.

Poniedziałek, 14.12.81
Wstajemy o różnych porach. Na 

śniadanie ok. 8 jest kawa i chleb 
z margaryną. Jemy razem. Pró-
buję nawiązać kontakt z sąsia-
dami. Dalej nie wiemy na jakim 

statusie się tutaj znajdujemy. 
Słuchamy komunikatów. Zasta-
nawiam się nad motywacjami 
tych ludzi?. Po obiedzie idzie-
my do prześwietlenia. W drodze 
powrotnej widzimy jak wywożą 
Stasia Łakomego, Heyna i Stasia 
Alota. Godzinę później zabierają 
Marka i Jurka. Nikt nie wie gdzie 
ich biorą. Każą zabierać ze sobą 
pościel. Wieczorem składamy 
wszystko do depozytu. Dostajemy 
miski, talerze, kubki. Jedzenia 
jest dużo, chociaż nienajlepsze, 
ale się nie dziwimy. Jurek zosta-
wił nam paczkę papierosów, więc 
jakoś wytrzymujemy. Dostaliśmy 
też kawałek mydła. Dalej nie wie-
my co się dzieje na mieście.

Wtorek, 15.12.81
Śniadanie jak zwykle. Rano pi-

szemy o widzenie się z Naczel-
nikiem[więzienia]. Józek zapisał 
się do lekarza. Chcemy wreszcie 
wyjaśnić status  internowanych. 
Międzyczasie przez radio jest 
komunikat, że traktują nas jak 
aresztowanych tymczasowo. Na 
rozmowę biorą najpierw Zbysz-
ka, potem Emila. Ze mną już nie 
chcą gadać. Aha - wcześniej przy 
składaniu rzeczy osobistych do 
depozytu widzimy na koryta-
rzu dużo milicji z bronią przy 
pasach i z bojowymi pałkami. 
Dzisiaj chodzą z palami i w heł-
mach Wygląda na to że się na 
coś gotują. Udało mi się przez 
okno porozmawiać z Januszem 
- siedzi z ludźmi z Targu, Niska 
i z jednym człowiekiem z Rze-
szowa (cela 405). Wiemy już, że 
w celi 403 siedzą Adam Ksztoń 
i Zbyszek  Woźniak, a w 401 Jarek 
Szczepański i Władek Chrusz-
czyk. Prawdopodobnie dołączyli 
do nich Witonia. Wreszcie do-
staliśmy papierosy ja i Zbyszek 
po 6 paczek, a Emil i Józek po 
jednej. Wszystkiego nie zjada-
my. Już teraz wiemy, że to się tak 
szybko nie skończy. Doszło do 
nas, że w innych celach rozpo-
czynają sie strajki głodowe. My 
postanowiliśmy napisać skargę 
do min. sprawiedliwości, ale i tak 
nie przyniesie to żadnego efektu. 
Dzisiaj na korytarzu nie ma poli-
cji Również przez głośnik leci tyl-
ko wewnętrzny program radio-
węzła. Ciągle nie mogę nawiązać 
kontaktu z 403. Czekam na do-
stęp do biblioteki. Pisać za dużo 
nie można, bo trudno powiedzieć 
jakie będą losy tego pisania. Wie-
czorem wyprowadzono nam na 
apelu - składanie raportu. Emil 
zameldował „czterech obecnych 

bezprawnie internowanych”. Na-
stępnym „ułatwieniem” jest skła-
danie w kostkę i wynoszenie na 
noc na korytarz wszystkich rze-
czy oprócz bielizny. Noc przebie-
gła spokojnie.

Środa, 16.12.81
Słuchamy I programu. Ciar-

ki po plecach przechodzą co się 
to wyrabia. Już wiemy ,że w 403 
są A. Krztoń, Zbyszek Woźniak 
Rogala z WSK i ktoś z Łowiska 
- przypuszczalnie Krasoń. Jest 
wyjątkowo spokojny dzień. Pi-
szemy wszyscy sprzeciw do min. 
sprawiedliwości. Zbyszek napisał 
list do domu. Ciekawe czy doj-
dzie. W dalszym ciągu nie mamy 
dostępu do biblioteki ani do 
spaceru . Wieczorem rewelacja, 
przynoszą nam trzy książki, ale 
niesamowicie marne. Parę minut 
później z dumną miną zdobyw-
cy strażnik dostarcza nam grę – 
chińczyka, czyli „Człowieku nie 
irytuj się”.  Oczywiście rozgrywa-
my pierwszy mecz.

Czwartek, 17.12.81
Na śniadanie dżem. Rano nie 

ma apelu więc śpimy trochę 
dłużej, tzn. ja ze Zbyszkiem, bo 
Emil jak zwykle wstaje o 5. Już do 
zwyczaju wchodzą nam wietrze-
nia celi.  Słuchamy I programu. 
Propaganda sukcesu działa jak 
za dawnych dobrych lat. Jednak 
zakłady stoją. Dzisiaj podali li-
stę „niektórych” internowanych 
z Solidarności. Nawet nie ma co 
tego komentować.

Wczoraj pierwszy raz podali na 
obiad mięso - kawałek wieprzo-
winy. Skórkę wywiesiłem dla si-
korek - już jedna przylatuje.

W dalszym ciągu brak nam 
szczoteczek do zębów i spacerów. 
Wszyscy nastawieni jesteśmy na 
dłuższy pobyt. Smutne to będą 
święta. Dzisiaj 11 rocznica Grud-
nia 70. Nawet tak świętej roczni-
cy te gnoje z radia nie potrafią 
uszanować.

Nawiązaliśmy kontakt z 304. Są 
tam Opiło Heniek z Krynicy, Ptak 
Andrzej ze Staszowa, Banat Zdzi-
siek z Rzeszowa i Zygmunt Bart-
kowski z Połańca. Są u nas od 13 
i 14 grudnia.12. Boją się trochę, 
trzeba będzie ich podtrzymać na 
duchu. Dzisiaj wysłałem list do 
domu. Przez cenzurę nic konkret-
nego pisać nie można, więc nawet 
nie jestem pewny czy list dojdzie. 
W rocznicę Grudnia dowiedzieli-
śmy się z radia o zamordowaniu 7 
górników z kopalni „Wujek” .To się 
w głowie nie mieści. Ich śmierć 

uczciliśmy minutą ciszy i tak bę-
dziemy robić codziennie. 

Piątek, 18.12.1981
Janusz Szkutnik mnie de-

nerwuje, nie nawiązując dalej 
kontaktów. Gramy w człowieku 
w „Nie irytuj się”. Znów pojawili 
się strażnicy z bronią i pałami. 
Rano napisaliśmy do naczelnika 
o możliwość uczestniczenia we 
mszy św., ale nie mamy nadziei 
na realizację tego. Józek napisał 
odwołanie od decyzji o interno-
waniu. Też bez nadziei na sku-
teczność. Codziennie na co naj-
mniej godzinę otwieramy okno 
i chodzimy po celi. Wytarłem na 
mokro podłogę i jest bardziej 
świeżo, a w ogóle to jest dzisiaj 
dzień czystości. Byliśmy w ką-
pieli. Dostaliśmy również czyste 
nowe kalesonki i więzienne ko-
szule – modne, ze stójką. 

cd. str. VIII

Zapiski więzienne Bogdana Duchania
(fragmenty wspomnień z pierwszych dni internowania w Areszcie Śledczym 

w Załężu, ułożone w formie kalendarium)

Bogdan Duchań. Od początku 
1981 r. był pracownikiem etatowym 
Międzyzakładowego Komitetu Za-
łożycielskiego NSZZ „Solidarność”, 
a następnie Międzyzakładowej Ko-
misji Regionalnej NSZZ „Solidar-
ność” w Rzeszowie. W 1981 r. był 
współorganizatorem strajku okupa-
cyjnego w gmachu byłej Wojewódz-
kiej Rady Związków Zawodowych 
w Rzeszowie. Podczas strajku zaj-
mował się drukiem ulotek, odezw, 
komunikatów i prasy. Następnie był 
sekretarzem Komisji ds. Realizacji 
Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyc-
kich. W końcu 1981 r. był współza-
łożycielem Klubu Rzeczypospolitej 
Samorządnej Wolność-Sprawiedli-
wość-Niepodległość w Rzeszowie. 
Był redaktorem serwisu informa-
cyjnego MKR w Rzeszowie. Od 1981 
r. był aktywnym członkiem Regio-
nalnego Komitetu Obrony Więzio-
nych za Przekonania. Internowany 
w Ośrodku Odosobnienia w Załężu-
-Rzeszowie w okresie od 13.12.1981 
r. do 29.04.1982 r. We wrześniu 
1982 r. wyjechał na stałe do USA, 
skąd wspierał finansowo działal-
ność podziemnej Regionalnej Komi-
sji Wykonawczej „S” w Rzeszowie. 
W 2019 r. odznaczony został Krzy-
żem Wolności i Solidarności.
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dokończenie ze str. VII

Jeszcze parę kąpieli i będziemy 
już całkowicie przebrani zgodnie 
z regulaminem. Byłem u lekarza. 
Była wieczorem wizytacja. Ogląda-
ją nas jak zwierzęta w ZOO. W ką-
pieli byliśmy z celą nr 406. Był 
tam Wiśniewski z Kolei, człowiek 
z Zakopanego i człowiek  z MPK, 
nazwisk nie zapamiętaliśmy.

Niedziela, 20.12.81
Oczywiście nasze prośby nie 

poskutkowały - jak grochem 
o ścianę. Nie mamy co czytać. 
Radio nadal nas indoktrynuje. 
Zaczynają się przesłuchania. Jó-
zef został wezwany. Powiedział 
mu porucznik, że będzie jesz-
cze przesłuchiwany przez grupę 
specjalistów. Skończyły się gry 
w „Człowieku nie irytuj się” - ade-
kwatną do naszej sytuacji. Dzisiaj 
dostaliśmy wreszcie proszek. 
Dzięki temu można było wyczy-
ścić zlew. Dowiadujemy się po-
woli z radia co się dzieje w kraju. 
Ciekawe czy stocznia da się roz-
bić. Ponoć jutro ma być wypiska. 
Całe szczęście, bo się nam papie-
rosy kończą. Postanowiłem napi-
sać drugi list. Może dojdzie.

Poniedziałek, 21.12.81
Do południa było smutno. Nie 

ma co czytać, radio ogłupia. Józef 
był u lekarza na pobraniu krwi. 
Mieliśmy nadzieję ,że go wezmą 
na zewnątrz. Niestety. Odpadła 
możliwość kontaktu ze światem. 
Wysłałem list do mojej siostry, 
może dojdzie. Dopiero popołu-
dniu zaczął się ruch. Najpierw 
dostaliśmy „Nowiny” z oświad-
czeniem Tadzia Sowy. Poza tym 
fragmentem o „niektórych” to 
jest całkiem znośne. Ale zastana-
wiam się po co to wszystko, prze-
cież i tak to nic nie pomoże. Ale 
zobaczymy, przyszłość pokaże. Po 
kolacji wielka radość w więzie-
niu wypiska. Kto był bez grosza, 
otrzymał „prezent” w wysokości 

150 zł. Kupiliśmy sobie papiero-
sy, herbatę smalec, cukier, papier 
toaletowy, zeszyty, chusteczki do 
nosa, zeszyty, koperty i cebulę, 
którą zajadamy. Ale i tak trzeba 
będzie ostrożnie z papierosami, 
bo następna wypiska dopiero 10 
stycznia. Jutro piszemy życzenia 
świąteczne dla pana naczelnika. 
Ostatnio, tzn. wczoraj i dzisiaj 
apele się odbywają o wiele wcze-
śniej niż w planie. Dalej trwają 
przesłuchania ale nas na razie 
nie ruszają.

Wtorek, 22.12.81
Dzisiaj był bardzo urozmaicony 

dzień. Po pierwsze, Józef obcho-
dzi swoje 33 urodziny. Odśpiewa-
liśmy mu uroczyście „Sto lat”. Po-
tem Józek poszedł po lekarstwa, 
na serce. O godz. 12.15 wzięli 
Emila na przesłuchanie. Pytali go 
tylko o organizowanie strajków. 
A po obiedzie mnie wezwano... po 
paczkę. Dostałem bardzo dużo 
rzeczy: bieliznę i żywność. Jeste-
śmy teraz zaopatrzeni na święta 
po same uszy. Najbardziej urado-
wało mnie, że poznałem pismo 
Bożeny - mojej siostry, też zaan-
gażowanej w działalność. Znaczy, 
że jej nie wzięli. Drugi wniosek, 
że listy od nas nie docierają jed-
nak do domów, bo w liście pro-
siłem, żeby nie przysyłać mi je-
dzenia. Im tam jest chyba gorzej 
niż nam. Jeszcze dzisiaj napiszę 
następny list - może dojdzie. 
Rozczarował mnie brak listu 
w paczce. Przypuszczam jednak, 
że był. Ale to się później wyjaśni. 
I jeszcze jedna dobra wiadomość 
- ponoć z naszego oddziału uwol-
niono 5 osób. Daj Boże, żeby to 
szybciej postępowało. Na koniec, 
przed kolacją wręczono nam de-
cyzje o internowaniu(choć po-
winniśmy je dostać przy areszto-
waniach) - mam bardzo ciekawą 
klauzulę, ciekawą i świadczącą 
o bezprawiu, bo w Porozumie-

niach Rzeszowskich był zapis 
o nieszykanowaniu za udział 
w strajku. Zabrano nam książki 
do wymiany. Jeżeli dostaniemy 
takie same to mam ich w nosie. 
Będę się starał o możliwość za-
kupu albo dostarczenie z domu 
podręczników. Pierwszy raz dzi-
siaj od 10 dni (dzięki domyślno-
ści siostry) wymyłem zęby, aż się 
inaczej poczułem. Opanowali-
śmy technikę grzania wody na 
kaloryferze. Tylko jeszcze nie 
robimy  wrzątku. Chociaż mamy  
już pomysł. Przed chwilą dostali-
śmy książki. Już chyba lepsze. Na 
jutro przygotowuję zestaw, który 
będę chciał dostać. Dzisiaj Józek 
na obiad dostał dietę. Zaczyna się 
jak w dobrym sanatorium.

Środa, 23.12.81
Eleganckie śniadanie. Jemy buł-

ki z kiełbasą i przegryzamy cebu-
lą. Emil coś źle się czuje - tak jak-
by łapała go grypa. Wysłałem rano 
list i zapotrzebowanie na książki. 
Jak to dobrze, że można się prze-
brać, a nie ciągle chodzić w tych 
samych ciuchach. Zaskakująca 
kąpiel. Wymyliśmy głowy szam-
ponem i czujemy się doskonale. 
Same wesołe wiadomości. Dzisiaj 
wyszli Płonka z 405 i Banat z 304. 
Ponoć z naszego oddziału wy-
szło ok. 10 osób. Emila o godz. 12 
wzięli na przesłuchanie, siedział 
do wpół do drugiej. Józek dostał 
paczkę żywnościową. Emil mówi, 
że nam „pupki pękną”. Jadamy 
ciasteczka - jak na wczasach. 
Przygotowujemy się do Wigilii. 
Będziemy mieć mszę św. - tzn. 
transmisję z pasterki w noc wigi-
lijną. Żeby jeszcze pozwolili nam 
spotkać się na korytarzu.

Czwartek, 24.12.81 – wigilia
Zaczynają się święta. Docho-

dzą do nas widomości o zwal-
nianiu. Cela 406 jest już praw-
dopodobnie pusta. Przesyłamy 
prezenty Adamom: Krztoniowi 

z 403 i Matuszczakowi z 401 pa-
pierosy, słodycze i opłatki. Na 
obiad dostajemy zupę, tak jak na 
kolację, a danie obiadowe będzie 
wieczorem na wieczerzę wigilij-
ną. Dowiadujemy się, że Tadziu 
Sowa sam zgłosił się na komen-
dę. Wyszedł równie Zbyszek 
Woźniak z 403 i Władek Chrusz-
czyk, z 401, co wszystkich zasko-
czyło. Sprzątamy celę. Ubieramy 
się „elegancko” i zasiadamy do 
stołu wigilijnego. Najpierw mo-
dlitwa. Łamiemy się opłatkiem. 
Życzymy sobie jednego - wolno-
ści. Modlimy się za najbliższych. 
W myślach i z nimi łamiemy 
się opłatkami . Po kolacji idzie-
my do okien, gdzie śpiewamy 
wspólnie kolędy. Najwspanialej 
brzmi jednak „ Boże coś Polskę”. 
Poczuliśmy się bardzo razem. 
Czekamy do północy. Radio gra. 
O północy rozpoczyna się msza 
pasterkowa. Zaraz po pasterce 
gaśnie światło. Radiowęzeł zło-
żył nam życzenia, a naczelnik 
aresztu zrobił to już wcześniej 
Myśmy życzeń mu nie wysłali, bo 
nie mogliśmy się zgodzić co do 
sformułowania. Zapomniałbym 
o pierwszym widzeniu. Miał je 
Emil. Dostał również paczkę, 
tak że jedzenia mamy aż nadto. 
Z Zelmeru siedzi tylko on. Przy-
puszczamy, że bezpieka rozma-
wia z rodzinami. Pod aresztem 
gromada matek i żon oczekują-
cych na widzenie. To chyba na-
stępny sposób na rozmiękcza-
nie ludzi. Wśród oczekujących 
chyba była Kopaczewska - żona 
przewodniczącego. Znaczy to, 
że Antek jest na Załężu. Chodzą 
plotki po mieście, że nas biją 
i wywożą. Próbujemy zrobić 
herbatę. Udaje się nam tylko za-
parzyć esencję. Zrobiliśmy sobie 
nóż. Na wigilijną kolację mieli-
śmy ryby konserwowe (z wypi-
ski) i słodycze.
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Zapiski więzienne...

Internowani w ośrodku odosobnienia na leczeniu szpitalnym

Pomimo rygorów więziennych w ośrodkach internowania kwitła 
nielegalna twórczość artystyczna. W Załężu wykonywano m.in. 
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