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Wybierzmy Ewę Leniart
na Prezydenta Rzeszowa

Szanowni Członkowie i Sympatycy NSZZ „Solidarność” 
Mieszkańcy Rzeszowa !

Kiedy dookoła nas trwa niezwykle trudny czas pandemii, a my kon-
centrujemy się przede wszystkim na tym, jak zachować zdrowie swoje 
i bliskich oraz miejsca pracy – w Rzeszowie - 9 maja 2021 r. odbędą się 
przedterminowe wybory prezydenta naszego miasta. 

W trosce o przyszłość naszego Regionu, jako Zarząd Regionu Rze-
szowskiego NSZZ „Solidarność” zwracamy się do Państwa - Mieszkań-
ców Rzeszowa z prośbą o solidarny udział w przedterminowych wy-
borach prezydenta miasta Rzeszowa. 

Prosimy Was o poparcie Ewy Leniart. To osoba znana Wam wszyst-
kim, autentyczna, codziennie zaangażowana w działania, które za-
pewniają nam bezpieczeństwo. Przez lata pracy jako Wojewoda, 
a wcześniej jako dyrektor rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamię-
ci Narodowej z ogromnym zaangażowaniem podchodziła do swoich 
obowiązków, wielokrotnie udowadniając, że nawet w najtrudniej-
szych momentach życia jest w stanie zrezygnować ze swoich osobi-
stych ambicji i poświęcić się wykonywaniu zadań jej powierzonych.

Ewa Leniart potrafi otworzyć się na nowe środowiska społeczne 
i polityczne, których głos do tej pory nie był brany pod uwagę w Rze-
szowie. Będzie zarządzać miastem w porozumieniu z mieszkańcami 
oraz ze środowiskami, które chcą jego rozwoju.

 Ewa Leniart potrafi skutecznie zabiegać o środki finansowe i wie, 
gdzie należy ich szukać. Jest najlepszym kandydatem, który gwarantu-
je poszanowanie praw wszystkim Mieszkańcom Rzeszowa i rozwiązy-
wanie problemów w duchu społecznej solidarności. Jej zdecydowane 
działanie w trudnych sytuacjach gwarantuje skuteczne zarządzanie. 
Wrażliwość i słuchanie drugiego człowieka, pozwoli zbudować lepszą 
przyszłość dla nas wszystkich. 

Stolica naszego województwa zasługuje na zmianę, która spowo-
duje, że Rzeszów będzie zarządzany w zgodzie z oczekiwaniami 
mieszkańców. 

Zagłosujmy na Ewę Leniart, 
najlepszego kandydata na Prezydenta Miasta Rzeszowa!

Stanowisko nr 19/2097/2021 
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

O skutecznych działaniach 
NSZZ „Solidarność”

rozmowa z Romanem Jakimem, przewodniczącym
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

Kolejne sądy przywracają do 
pracy bezprawnie zwolnionych 
związkowców. To dobre sygna-
ły dla działaczy związkowych 
płynące z wymiaru sprawiedli-
wości, a pomimo to pracodawcy 
decydują się na łamanie konsty-
tucji i ustawy o związkach zawo-
dowych. Dlaczego?

- Należałoby cieszyć się, że sądy 
w Polsce wyrokami potwierdzają 
prawo pracowników do zrzesza-
nia się. Wyroki te potwierdza-
ją, że pracownicy prowadzący 
działalność związkową to nie są 
ludzie, którzy łamią dyscyplinę 
pracy, a są to działacze pracu-
jący w zakładzie pracy na rzecz 
poprawy bytu pracowników. 
Taka działalność, która ma na 
celu reprezentowanie członków 
związku, poprawy warunków 
pracy, płacy i bezpieczeństwa 
oraz tego wszystkiego co związa-
ne jest z zatrudnieniem, jest chro-
niona i pracodawcy powinni to 
respektować. Należałoby raczej 
zadać pytanie, czy pracodawców 
łamiących prawo można nazwać 
pracodawcami? 

Należy też podkreślić, że zde-
cydowana większość pracodaw-
ców upatruje w związku zawodo-
wym partnera i wspólnie szukają 
najkorzystniejszych rozwiązań, 
które są niezbędne do dobrego 
funkcjonowania firmy i zawo-
dowo lenia pracowników z wa-
runków płacowo-bytowych. To 
jest właśnie odpowiedzialność, 
która spoczywa zarówno na pra-
codawcy jak i na działaczach 
związkowych. 

Cieszę się, że sądy przywra-
cają do pracy działaczy związ-
kowych i mam nadzieję, że 
w większym stopniu zmobilizuje 
to pracowników do zrzeszania 
się w związek zawodowy, który 
może zawalczyć o to, żeby ich 
prawa pracownicze były prze-
strzegane. 

A jak wpłynąć na zagraniczne 
koncerny, które mają problemy 
z respektowaniem polskiego 
prawa?

- Nie do końca jestem przeko-
nany, że to pracodawcy zagra-
nicznych koncernów walczą ze 
związkami zawodowymi. Z do-
świadczenia wiemy, że to polscy 
przedstawiciele tych koncernów, 
czyli polscy prezesi, polscy dyrek-
torzy robią wszystko, żeby znie-
chęcić polskich pracowników do 
zrzeszania się w związek zawo-
dowy. Nie wiem czemu ma służyć 
ta niezgodna z prawem walka 
i czym ci polscy przedstawiciele 
chcą wykazać się przed zagra-
nicznym pracodawcą. Trzeba 
podkreślić, że NSZZ „Solidarność” 
ma podpisane porozumienia m.in. 
z dużymi sieciami handlowymi 
i pracownicy bez przeszkód mogą 
organizować się w związki zawo-
dowe, tylko trzeba chcieć i mieć 
odrobinę odwagi.

Od pewnego czasu w Brukseli 
toczy się dyskusja nad wpro-
wadzeniem regulacji w sprawie 
wdrożenia standardów doty-
czących minimalnego wynagro-
dzenia w Unii Europejskiej. Jest 
ona związana także z koniecz-
nością wzmocnienia rokowań 
zbiorowych, o co na gruncie pol-
skim od lat zabiega NSZZ „Soli-
darność”. Dlaczego te rozwiąza-
nia są dobre dla pracowników?

- Na gruncie krajowym „Soli-
darność” dość skutecznie zabie-
ga o uprawnienia dotyczące pła-
cy minimalnej i obecnie waha się 
ona w granicach 50% przecię-
tego wynagrodzenia. Gorzej jest 
niestety z układami zbiorowymi 
pracy, bo ani ze strony rządowej, 
ani ze strony pracodawców nie 
ma chęci do zawierania umów 
zbiorowych. 

cd. str. III
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prowadzeniu 27 marca czterogo-
dzinnego strajku ostrzegawczego, 
zapowiadając jednocześnie, że 
jeśli w tym czasie nie dojdzie do 
porozumienia z władzami, to 31 
marca „S” rozpocznie strajk gene-
ralny. Zażądano: przyznania przez 
władze PRL, że pobicie delegacji 
„S” było bezprawne i ukarania 
winnych; gwarancji dla działal-
ności „S”; abolicji dla osób prowa-
dzących w latach 1976-80 działal-
ność opozycyjną; prawa rolników 
do zrzeszania się w związki za-
wodowe; uchylenia ustawy o od-
płatności za strajk. Powołano 
Ogólnopolski Komitet Strajko-
wy, w skład którego wszedł m.in. 
przewodniczący rzeszowskiej „S” 
Antoni Kopaczewski. Ustalono, 
że w przypadku wprowadzenia 
przez komunistów stanu wyjątko-
wego należy niezwłocznie rozpo-
cząć strajk generalny.

Przygotowania do strajku
W regionie rzeszowskim przy-

gotowania do strajku rozpoczęły 
się 20 marca. W dniu tym więk-
szość organizacji zakładowych 
„S” ogłosiło pogotowia strajko-
we, a Międzyzakładowy Komitet 
Założycielski „S” zadeklarował, 
że sięgnie po wszelkie dostępne 
środki i formy protestu by obro-
nić w Polsce praworządność. 24 
marca rzeszowski MKZ „S” prze-
kształcił się w Międzyzakładowy 
Komitet Strajkowy, a następnego 
dnia wszystkie komisje zakłado-
we w regionie przekształciły się 
w komitety strajkowe. Zorgani-
zowanie strajku na rzeszowskich 
wyższych uczelniach zadeklaro-
wali członkowie Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów.

Działacze rolniczej „S” mieli 
wspierać protestujących poprzez 
zapewnienie żywności strajkują-
cym załogom zakładów przemy-
słowych. Strajkować nie miały 
jedynie niektóre przedsiębior-
stwa, m.in. obsługujące rolnictwo 
i dbające o porządek w mieście.

W trakcie tych przygotowań do 
członków „S” docierały niepokoją-

ce informacje o działaniach władz 
PRL. Zatrudnieni w rzeszowskich 
przedsiębiorstwach więźniowie 
z Zakładu Karnego w Załężu in-
formowali członków „S”, że władze 
więzienne przygotowują w pośpie-
chu jeden z oddziałów na przyję-
cie znacznej liczby zatrzymanych. 
Od 16 marca w Polce i przy jej 
granicach trwały ćwiczenia wojsk 
Układu Warszawskiego „Sojuz 
81”, które 25 kwietnia przedłużo-
no bezterminowo. 27 marca gen. 
Wojciech Jaruzelski podpisał do-
kument „Myśl przewodnia stanu 
wojennego”.

Strajk ostrzegawczy

Celem wywarcia nacisku na 
władze, a zarazem sprawdzenia 
gotowości członków „S” do strajku 
generalnego, 27 marca 1981 roku 
w całym kraju przeprowadzo-
ny został czterogodzinny strajk 
ostrzegawczy. Strajk ten uzna-
ny został powszechnie za wielki 
sukces Związku. Na wezwanie „S” 
stanął cały kraj! Przez cztery go-
dziny (od 8 do 12) wstrzymana zo-
stała praca w niemal wszystkich 
przedsiębiorstwach przemysło-
wych i handlowych, w bardzo 
wielu urzędach, a także w więk-
szości szkołach i placówkach 
oświatowo-wychowawczych.

Trudny kompromis

Strajk ostrzegawczy pokazał 
władzom PRL siłę i determina-
cje członków „S” i udowodnił, że 
Związek jest w stanie przepro-
wadzić szybko i sprawnie wielkie 
ogólnopolskie akcje protestacyj-
ne. Pomimo to, komuniści pozo-
rowali tylko wolę kompromisu, 
nasilając w mediach propagan-
dę antyzwiązkową. W różnych 
częściach kraju dochodziło do 
prowokacji wobec działaczy „S”, 
m.in. bezpodstawnych zatrzymań 
przez funkcjonariuszy MO, pobić 
przez „nieznanych sprawców”, 
podpaleń mieszkań, a nawet osób!

Po kilku dniach bardzo trud-
nych rozmów, 30 marca 1981 roku 
przedstawiciele władz krajowych 
„S” zdecydowali się podpisać po-
rozumienie z rządem. Władze 
komunistyczne zobowiązały się 
do wyjaśnienia wydarzeń w Byd-
goszczy i ukarania winnych, 
a Związek odwołał zapowiadany 
na 31 marca strajk powszechny. 
Porozumienie to zostało 31 mar-
ca, po bardzo burzliwej dyskusji, 
ostatecznie zaakceptowane przez 
KKP „S”. Większość działaczy „S” 
uznało je za zbyt kompromisowe, 
bo było bardzo ogólnikowe i prak-
tycznie do niczego władz nie zo-
bowiązywało. Następnego dnia 
KKP odwołała gotowość strajko-
wą w kraju, jednak z wyłączeniem 
województwa bydgoskiego.

je-kl

Przed czterdziestu laty, na we-
zwanie „Solidarności” pracowni-
cy niemal wszystkich zakładach 
pracy w Polsce przeprowadzili 
czterogodzinny strajk ostrze-
gawczy, protestując przeciwko 
pobiciu przez ZOMO w Bydgosz-
czy trzech działaczy „S” i doma-
gając się ukarania winnych.

Strajk ostrzegawczy z 27 mar-
ca 1981 r. był największą akcją 
protestacyjną w dziejach Polski. 
Bezpośrednią przyczyną jego 
przeprowadzenia było wydarze-
nie z 19 marca 1981 r., znane pod 
nazwą „prowokacji bydgoskiej”.

Pobicie działaczy „S”
Podpisanie 19 lutego 1981 

roku porozumień rzeszowsko-
-ustrzyckich nie zakończyło 
walki o legalizację działalności 
rolniczej „S” (patrz „Infoserwis” 
nr 1/2 styczeń/luty 2021 r.). 16 
marca 1981 roku członkowie rol-
niczych związków zawodowych 
rozpoczęli strajk okupacyjny 
w budynku Wojewódzkiego Ko-
mitetu ZSL w Bydgoszczy, żąda-
jąc m.in. rejestracji rolniczej „S”. 
Dążąc do siłowego rozbicia ich 
protestu, władze PRL rozpoczęły 
przygotowania do operacji pod 
kryptonimem „Noteć”, w ramach 
której ściągnięto do Bydgoszczy 
znaczne siły ZOMO, m.in. z Po-
znania, Łodzi, Piły i Słupska.

 19 marca, podczas sesji Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej 
w Bydgoszczy, przedstawiciele 
pracowniczej i rolniczej „S” za-
mierzali przedstawić postulaty 
strajkujących. W trakcie sesji 
niespodziewanie ogłoszono za-
kończenie obrad, a na sali poja-
wił się prokurator, który zarzucił 
delegatom „S” prowadzenie na 
niej nielegalnego strajku okupa-
cyjnego. Następnie na salę wkro-
czył oddział ZOMO i usunął z niej 
siłą delegację „S”. Na zewnątrz 
budynku brutalnie pobito: Jana 

Rulewskiego i Mariusza Łaben-
towicza (z NSZZ „S”) oraz Micha-
ła Bartoszcze (z rolniczej „S”). 
Wszyscy trzej trafili do szpitala.

W mediach wydarzenie to 
przedstawiono jako interwen-
cję służb porządkowych mającą 
zapobiec okupacji przez „S” sali 
obrad WRN. Utrzymywano, że 
nikt nie został pobity, a obraże-
nia, których doznał Jan Rulewski 
są wynikiem wcześniejszego wy-
padku samochodowego.

Pogotowie strajkowe

Bezpodstawne pobicie dzia-
łaczy „S” spotkało się z natych-
miastową reakcją Związku. Do 
Bydgoszczy przybyli przedstawi-
ciele władz krajowych „S”, w tym 
przewodniczący Lech Wałęsa. 
Prezydium Krajowej Komisji Po-
rozumiewawczej „S” ogłosiło stan 
gotowości strajkowej dla wszyst-
kich struktur „S”. Nie czekając na 
tę decyzję, pracownicy części za-
kładów pracy w Polsce już wcze-
śniej spontanicznie zaczęli ogła-
szać pogotowia strajkowe. 23 i 24 
marca w Bydgoszczy odbyło się 
wyjazdowe posiedzenie KKP, pod-
czas którego zdecydowano o prze-

Stanął cały kraj

Okupacja siedziby Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego 
Stronnictwa Ludowego w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej
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dokończenie ze str. I

To wielka szkoda, bo one na ca-
łym świecie obowiązują i spraw-
dzają się. Cieszę się, że UE zajęła 
się tą sprawą, być może pozwoli 
to w jakiś sposób konstruktywnie 
podjąć działania nad zobligowa-
niem pracodawców do tego, żeby 
rozmawiać ze stroną społeczną 
na temat kształtowania warun-
ków pracy i płacy w oparciu nie 
tylko o kodeks pracy i ustawy, 
ale również o umowy zbiorowe. 
Chociaż obserwując w ostatnim 
czasie działania urzędników UE 
mam obawy, czy będzie to szybko 
i skutecznie.

Jak to możliwe, że w sonda-
żach Polska 2050 zbliża się do 
Prawa i Sprawiedliwości. Skąd 
takie poparcie dla partii, która 
jest zbieraniną posłów ucieka-
jących z tonącego okrętu?

- Nasuwa się pytanie, czy son-
daże są naciągane, czy ci którzy 
w tych sondażach biorą udział 
mają amnezję i jest im już za do-
brze? Ostatnie lata pokazują, że 
rząd PiS, nawet w tych trudnych 
epidemicznych warunkach, za-
biega w sposób skuteczny o to, 
aby zdrowie i byt Polaków były 
na właściwym poziomie. Nie-
wątpliwie jest to bardzo trudne, 
ale niezaprzeczalnie tylko partia 
PiS wywiązuje się z tych zobo-
wiązań, które złożyła w kampa-
nii wyborczej, bo mamy obniżony 
wiek emerytalny, podwyższoną 
płacę minimalną i stawkę go-
dzinową, trwają rozmowy nad 
wprowadzeniem emerytur sta-
żowych, to wszystko się toczy 
i ma szansę na realizację. Skąd 
zatem biorą się takie wyniki dla 
partii, która jest zbieraniną po-
lityków z przeszłością? Nawet 
patrząc na lidera, który zmienia 
swoje poglądy z minuty na mi-
nutę, codziennie serwując nam 
różnorodne wynurzenia. To nic 
dobrego nie wróży. Skąd takie 
poparcie – nie wiem. Widocznie 
Polacy za mało zostali poobija-
ni w latach 2007-2015. Co nimi 
dzisiaj kieruje, że tęsknią za PO 
i spółką? Nie mogę zrozumieć.

Czy Ewa Leniart jest najlep-
szym kandydatem na Prezyden-
ta Rzeszowa?

- Obserwując kandydatów, któ-
rzy zarejestrowali komitety wy-
borcze, jestem przekonany, że tak. 
Dotychczasowa praca wojewody 
Ewy Leniart, i jako dyrektora 
IPN i urzędnika państwowego 
pokazała, że jest osobą bardzo 
wiarygodną, bardzo skutecz-
ną, zaangażowaną w niesienie 
pomocy mieszkańcom. Jestem 
przekonany, że również na płasz-
czyźnie samorządu sprawdzi się 
doskonale. Zarządzenie miastem 
wspólnie z mieszkańcami Rze-
szowa jest realne, bo Ewa Leniart 
potrafi otworzyć się na nowe śro-
dowiska społeczne i polityczne, 
których głos do tej pory nie był 
brany pod uwagę. Jest stąd. Tu-
taj pracuje, tutaj rozwija swoje 
życie zawodowe, zna realia, więc 
wie o czym mówi i wie czego chce. 
Posiada również umiejętność do-
boru zespołu ludzi wykwalifiko-
wanych, nieobciążonych „prze-
szłością”, świetnie radzących 
sobie w sytuacjach kryzysowych, 
dlatego ma w nich wsparcie. 

Jako pracodawca dba o pra-
cowników i ich szanuje. Potrafi 
rozwiązywać problemy oraz pro-
wadzić dialog z przedstawicela-
mi związków zawodowych. 

Jestem przekonany, że miesz-
kańcy „starzy” i nowo przyłącze-
ni do granic Rzeszowa, wybie-
rając Ewę Leniart, będą mieli 

realny wpływ na de-
cyzje rzutujące na roz-
wój miasta. Efekty jej 
dotychczasowej pracy 
wskazują, że jest oso-
bą wiarygodną, sza-
nującą prawo i będzie 
potrafiła skutecznie 
zarządzać naszym 
miastem w duchu soli-
darności społecznej.

O skutecznych działaniach... 
rozmowa z Romanem Jakimem, przewodniczącym ZR

Nagrodę Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność“, który był 
jednym z patronów honorowych konkursu,  otrzymała Maria Zima 

z Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach za interpretację 
wiersza Dariusza Malejonka „Jedna chwila” 

Finał konkursu „Zawsze Wierni”Finał konkursu „Zawsze Wierni”

Wynagrodzenia pracowników 
kultury na poziomie minimalnej
Przewodniczący Zarządu Re-

gionu Rzeszowskiego NSZZ „So-
lidarność” poparł działania Orga-
nizacji Związkowych, m.in.  NSZZ 
„Solidarność” Filharmonii Pod-
karpackiej im. Artura Malawskie-
go, Muzeum-Zamek w Łańcucie, 
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 
i zwrócił się do Marszałka Woje-
wództwa Podkarpackiego o prze-
kazanie odpowiednich środków 
finansowych dla podległych 
samorządowi instytucji kultu-
ry, które pozwoliłyby na prze-
ciwdziałanie spłaszaniu różnic 
w wynagrodzeniach, związanych 
ze wzrostem płacy minimalnej od 
1 stycznia 2020r. oraz 2021 r.

Zdaniem NSZZ „Solidarność” 
brak przeciwdziałania spłaszcze-
niu płac doprowadził do nieuza-
sadnionego zrównania wyna-
grodzenia poszczególnych grup 
zawodowych i sytuacji nie do 
zaakceptowania, w której pra-
cownik merytoryczny zarabia 
na poziomie pracownika gospo-
darczego. Podniesienie wynagro-
dzenia z mocy prawa do poziomu 
minimalnego, tj. 2800 zł w 2021 
r. pogłębiło jeszcze bardziej pro-
blem braku proporcji w wyna-
grodzeniach pracowników, które 
do tej pory podlegały takim regu-
lacjom płacowym.

Roman Jakim w piśmie skie-
rowanym do Władysława Ortyla 
podał przykład Filharmonii, któ-
ra jako jedyna instytucja kultury 
województwa podkarpackiego 
nie otrzymała dofinansowania 
na tego rodzaju podwyżki płac, co 
jest demotywujące i każące za po-
dejmowany wysiłek i zaangażo-
wanie. Ponadto pandemia pozba-
wiła możliwości realizacji innych 
projektów artystycznych, a tym 
samym pozyskania dodatkowych 
środków, co jeszcze bardziej 
w ostatnim roku zaniżyło pensje, 

dlatego przewodniczący zwrócił 
się o pilną interwencję i finan-
sowe zabezpieczenie stosownych 
wynagrodzeń dla pracowników. 

Niestety odpowiedź Marszał-
ka dotycząca podwyżek wyna-
grodzeń pracowników instytucji 
kultury podległych samorządowi 
województwa w pełni nie satys-
fakcjonuje NSZZ „Solidarność”. 
Zdaniem Romana Jakima dzia-
łania oraz decyzje podejmowa-
ne przez Zarząd Województwa 
powinny prowadzić do sprawie-
dliwego kształtowania wynagro-
dzeń pracowników, zgodnego 
z wymaganymi kwalifikacjami, 
a także specjalizacją. Przewodni-
czący podkreślił również, że za-
daniem NSZZ „Solidarność” jest 
stanie na straży bezpiecznych 
warunków pracy oraz godnej 
i sprawiedliwej płacy w każdym 
sektorze, dlatego ponownie po-
prosił Marszałka o rozwiązanie 
występujących problemów. 

Wymiana korespondencji 
i spotkań trwa od stycznia br.  
Związkowcy z niecierpliwością 
liczą na rozwiązania, które zapo-
biegną spłaszaniu różnic w wy-
nagrodzeniach pracowników in-
stytucji kultury. Z doświadczenia 
w realacjach z władzami samo-
rządu, Przewodniczący ZR jest 
przekonany, że problemy zosta-
ną rozwiązane.

red.
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Okupacja po okupacji

Odrodzona w listopadzie 1918 
roku, po 123 latach niewoli, Rzecz-
pospolita Polska przetrwała tylko 
21 lat. We wrześniu 1939 roku hi-
tlerowskie Niemcy i bolszewicka 
Rosja dokonały kolejnego rozbio-
ru Polski, a w lutym 1945 roku, na 
konferencji w Jałcie, cztery wiel-
kie mocarstwa oddały ją jako łup 
wojenny Stalinowi. Utworzona 
w 1945 roku Polska Rzeczpospo-
lita Ludowa była oficjalnie pań-
stwem wolnym i suwerennym, 
lecz w rzeczywistości całkowi-
cie podporządkowanym ZSRR, 
a narzuceni jej przez sowietów 
komunistyczni władcy utrzy-
mywali się przy władzy jedynie 
dzięki stosowaniu bezwzględne-
go terroru i przejęciu całkowitej 
kontroli nad każdą dziedziną ży-
cia społecznego. Zaraz po wkro-
czeniu do Polski Armii Czerwo-
nej, najpierw sowieckie NKWD 
i Smiersz, a następnie polskie 
UB i KBW rozpoczęły krwawą 
rozprawę z polskim podziemiem 
niepodległościowym, w wyniku 
którego tysiące żołnierzy Armii 
Krajowej i innych formacji nie-
podległościowych zostało zamor-
dowanych lub wywiezionych do 
obozów w głębi ZSRR. Żołnierze 
Polskiego Państwa Podziemnego, 
którzy nie zostali ujęci lub zabici, 
prowadzili przez kilka lat nierów-
ną walkę partyzancką z siłami ko-
munistycznymi i wspierającymi 
ją oddziałami sowieckimi.

Walka bez broni i przemocy

Zdając sobie sprawę, że w zaist-
niałej sytuacji międzynarodowej 
walka zbrojna o niepodległość 
musi zakończyć się całkowitą 

porażką, dowódcy Armii Krajo-
wej podjęli decyzję o rozwiąza-
niu AK, a we wrześniu 1945 roku 
w największej konspiracji utwo-
rzyli Zrzeszenie „Wolność i Nie-
zawisłość” – organizację mającą 
dążyć do niepodległości i suwe-
renności Polski bez stosowania 
walki zbrojnej i przemocy. W do-
kumencie programowym „O wol-
ność obywatela i niezawisłość 
państwa” twórcy WiN wskazywa-
li na konieczność zapewnienia 
mieszkańcom Polski pełni praw 
obywatelskich, w tym m.in.: wol-
ności słowa, niezależności prasy, 
wolności przekonań, możliwości 
zrzeszania się w partie politycz-
ne, realizację „drogich każdemu 
Polakowi ideałów chrześcijań-
skich”, zapewnienie ochrony 
prawnej przed samowolą UB oraz 
doprowadzenie do opuszczenia 
kraju przez wojska sowieckie. 
Środkami do realizacji tych celów 
miały być m.in.: wydawania i kol-
portaż niezależnych wydawnictw, 
działalność oświatowo-wycho-
wawcza, informowanie rządów 
i opinii publicznej państw za-
chodnich o prawdziwej sytuacji 
w kraju, w tym o represjach wo-
bec wszystkich, którzy przeciw-
stawiają się sowietyzacji Polski.

Choć wszyscy założycielami 
WiN byli oficerowie AK, utwo-
rzona przez nich nowa struktura 
była organizacja cywilną. Dlatego 
też, zarówno Zarządem Głównym 
WiN, jak i jego zarządami tere-
nowymi, kierowali nie komen-
danci (jak w przypadku AK), tylko 
prezesi. Szczególną rolę w dzia-
łalności WiN odegrał Okręg 
Rzeszowski, składający się z Re-
jonów: Centrum (Rzeszów), Po-
łudnie (Krosno), Wschód (Prze-

myśl) i Północ (Mielec). Okręg 
Rzeszowski wchodził w skład 
Obszaru Południe.

Torturami i prowokacjami

Pomimo, że działacze Zrzesze-
nia WiN starali się kontynuować 
walkę o wyzwolenie Ojczyzny 
wyłącznie metodami pokojowy-
mi, komuniści od razu rozpoczę-
li ich bezwzględne zwalczanie, 
przy użyciu wszelkich możliwych 
środków, w tym najbardziej bru-
talnych. Wzorem okupantów 
niemieckich, polscy komuniści 
określali członków wszystkich 
organizacji antykomunistycz-
nych, w tym z założenia pokojo-
wego Zrzeszenia WiN, mianem 
bandytów, a tych, których udawa-
ło im się ująć traktowali znacznie 
gorzej niż pospolitych złoczyń-
ców. Aresztowanych członków 
WiN, podobnie jak członków 
wszystkich organizacji o cha-
rakterze niepodległościowym, 
czekało bestialskie śledztwo, 
z użyciem straszliwych tortur, 
a później parodia procesu, koń-
czącego się zazwyczaj wydaniem 
wyroku śmierci, wykonywanego 
przez strzał w tył głowy, a w naj-
lepszym przypadku skazaniem 
na długoletnie ciężkie więzienie. 
Nic zatem dziwnego, że w przy-
padku zagrożenia aresztowa-
niem, członkowie WiN zmuszeni 
byli niekiedy powracać do lasów 
i dołączać do działających tam 
nadal oddziałów partyzanckich 
AK, które nie usłuchały rozkazu 
dowództwa AK o zaprzestaniu 
walki zbrojnej i nadal walczyły 
z bronią w ręku. W zaistniałej sy-
tuacji, kierownictwo WiN-u nie 
mogło się od tych żołnierzy od-
ciąć, ani tym bardzie ich potępić. 
Objęło ich zatem patronatem 
i wspierało ich działania.

Brutalnymi działaniami, ale 
także przy użyciu różnorakich 
wymyślnych prowokacji, w tym 
operacji przeprowadzanych 
przez agentów UB udających 
działaczy WiN-u, udało się ko-
munistom skłonić niektórych 
członków WiN do współpracy. 
W efekcie tych działań, udało się 
im w stosunkowo krótkim cza-
sie aresztować prezesów i człon-
ków trzech kolejnych Zarządów 
Głównych Zrzeszenia WiN.

IV Zarząd Główny Zrzeszenia WiN

W styczniu 1947 r. utworzony 
został IV Zarząd Główny Zrzesze-
nia WiN, określany potocznie jako 
„rzeszowski”. Jego prezesem był 
bowiem ppłk Łukasz Ciepliński, 

w okresie okupacji niemieckiej 
dowódca rzeszowskiego Inspekto-
ratu AK, a później prezes Obszaru 
Południe WiN, a wszyscy członko-
wie Zarządu wywodzili się z rze-
szowskich struktur AK i byli bli-
skimi współpracownikami ppłk. 
Cieplińskiego. Zdaniem history-
ków, był to najbardziej heroicz-
ny okres działalności Zrzeszenia 
WiN, przypadł bowiem w okresie 
załamania się postaw społecznych 
po sfałszowanych przez komuni-
stów wyborach, nasilającej się fali 
represji, a jednocześnie UB, przy 
współpracy sowieckiego NKWD, 
zdołało już rozpracować struktury 
tej organizacji. 

Na przełomie lat 1947/48 wszy-
scy członkowie IV Zarządu Głów-
nego WiN zostali aresztowani 
i osadzeni w słynnym więzieniu 
mokotowskim. Po trwającym trzy 
lata brutalnym śledztwie, podczas 
którego stosowano wobec nich 
najstraszliwsze tortury, człon-
kowie IV Zarządu WiN stanęli 5 
października 1950 roku przed 
sądem wojskowym w Warszawie. 
Proces przeciwko nim komuni-
ści wykorzystali do celów propa-
gandowych, m.in. relacjonując go 
w prasie i audycjach radiowych. 
W relacjach z tych procesów, są-
dzonych działaczy WiN-u przed-
stawiano jako: pospolitych prze-
stępców, zdrajców Ojczyzny, 
współpracowników gestapo, 
podżegaczy wojennych, agentów 
wywiadu USA. 14 październi-
ka ppłk Ciepliński i sześciu jego 
współpracowników: Adam La-
zarowicz, Mieczysław Kawalec, 
Karol Chmiel, Józef Batory, Fran-
ciszek Błażej Józef Rzepka ska-
zanych zostało na karę śmierci. 
Oczekując na wykonanie wyroku, 
ppłk Ciepliński pisał z celi śmier-
ci wzruszające grypsy do swojej 
żony, Jadwigi, i malutkiego syn-
ka, Andrzejka, które przekazywał 
Ludwikowi Kubikowi, jedynemu 
spośród sądzonych członków IV 
ZG Zrzeszenia WiN, który otrzy-
mał wyrok dożywotniego więzie-
nia. Dzięki temu, grypsy te udało 
się później przemycić z więzienia 
i przekazać żonie Łukasza – Ja-
dwidze. Wyroki na ppłk. Ciepliń-
skim i sześciu jego współpracow-
ników wykonano w dniu 1 marca 
1951 roku, na sposób katyński. 
Zamordowanych bohaterów po-
chowano potajemnie w bezi-
miennej mogile. Ich doczesnych 
szczątków, mimo prowadzonych 
przez IPN poszukiwań, do dziś 
nie odnaleziono.

cd. str. VII

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

70 rocznica zamordowania przez komunistów siedmiu członków 
IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”

1 marca, w imieniu rzeszowskiej „S”, kwiaty pod pomnikiem członków 
IV ZG WiN złożyli R. Jakim i B. Stec-Świderska
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Rząd przyjął ustawę 
o przekształceniu OFE, 
która ma wejść w życie 
w połowie tego roku.

Od 1 czerwca do 2 sierpnia 
2021 roku uczestnicy Otwar-
tych Funduszy Emerytalnych 
(OFE) będą mieli czas na decyzję 
o ewentualnym przekazaniu fun-
duszy z OFE na nowe Indywidu-
alne Konto Emerytalne (IKE) lub 
przeniesieniu środków na konto 
w Zakładzie Ubezpieczeń Spo-
łecznych (ZUS). Po wejściu w ży-
cie ustawy będzie można złożyć 
deklarację wyboru ZUS. Wybór 
IKE nie wymaga żadnych aktyw-
ności – środki zostaną przekaza-
ne automatycznie.     

Środki zgromadzone na IKE 
będą prywatną własnością 
oszczędzającego i nie będą mo-
gły stanowić przedmiotu transfe-
ru do budżetu państwa. Zdaniem 
Tadeusza Kościńskiego, ministra 
finansów, funduszy i polityki re-
gionalnej sprawa jest prosta: było 
OFE, pieniądze były publiczne; 
będzie IKE, pieniądze będą pry-
watne. Tym samym rząd two-
rzy podstawy dla systemowego 
gromadzenia oszczędności na 
"jesień życia", a przy tym zatrzy-
muje szkodliwy odpływ kapitału 
z polskiej giełdy.

Zgodnie z projektem ustawy 
transfer środków nastąpi na po-
czątku 2022 roku. Wtedy Po-
wszechne Towarzystwa Emery-
talne obecnie prowadzące OFE 
staną się Towarzystwami Fundu-
szy Inwestycyjnych prowadzący-
mi specjalistyczne fundusze in-
westycyjne otwarte (SFIO), w które 
przekształcą się dzisiejsze Otwar-
te Fundusze Emerytalne.

Większość oszczędzających 
w OFE będzie miała wybór. Au-
tomatycznie do ZUS przekazane 
zostaną pieniądze zgromadzone 
w OFE przez osoby, które do paź-
dziernika 2022 r. osiągną wiek 
emerytalny. W przypadku tych 
osób, z uwagi na tzw. „suwak” 
(obecnie obowiązujące systema-
tyczne przekazywanie pieniędzy 
uczestników OFE do ZUS, roz-
poczynające się na 10 lat przed 
osiągnięciem przez nich wieku 
emerytalnego), większość środ-
ków z OFE została już przekazana 
do ZUS. Tak więc w ich przypad-
ku, na rachunkach w OFE zostały 
już niewielkie kwoty. Umożliwie-
nie pozostawienia ich na IKE, nie 
da dodatkowych zysków z uwagi 
na krótki czas potencjalnego in-
westowania tych środków.

Prowadzące IKE specjalistycz-

ne fundusze inwestycyjne otwar-
te, powstałe z przekształcenia 
OFE, będą inwestowały na ryn-
ku kapitałowym z odpowiednim 
określeniem poziomu ryzyka. 
Będzie też specjalny mechanizm 
przenoszenia aktywów do sub-
funduszu bardziej pasywnego, 
mniej podatnego na wahania 
rynku, w ciągu 5 lat przed osią-
gnięciem wieku emerytalnego.

Solidarna sprawiedliwość
Z tytułu przekształcenia wno-

szona będzie opłata odpowiada-
jąca wartości 15% aktywów netto 
OFE – równoważna efektywnej 
stopie opodatkowania emerytur 
wypłacanych z ZUS. Do jej zapła-
ty, w dwóch transzach będą zobo-
wiązane specjalistyczne fundusze 
inwestycyjne otwarte. Środki z tej 
opłaty trafią w 2022 r. w dwóch 
transzach do Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych i mogą być 
przeznaczone wyłącznie na ob-
sługę zobowiązań FUS. Natomiast 
pieniądze osób, które wybiorą 
ZUS trafią do Funduszu Rezerwy 
Demograficznej. W zarządzanie 
tymi środkami zostanie włączony 
Polski Fundusz Rozwoju SA.

Jasne zasady
Przekształcenie OFE w IKE 

pozwoli przekazać Polakom 
pieniądze zgromadzone przez 
nich w OFE. W ustawie zapisano 
wprost, że środki zgromadzone 
na IKE będą prywatną własno-
ścią oszczędzającego i nie będą 
mogły stanowić przedmiotu 
transferu do budżetu państwa. 
W OFE pieniądze były publiczne 
– przesądził o tym, w orzeczeniu 
z 2015 r., Trybunał Konstytucyjny. 
W IKE pieniądze będą prywatne, 
z ustawową gwarancją własności.

Rząd zakłada, że IKE staną się 
dla Polaków powszechnym spo-

Będzie wybór IKE lub ZUS - rząd przyjął projekt ustawy

sobem oszczędzania na emery-
turę i łącznie z Pracowniczymi 
Planami Kapitałowymi wpiszą 
się w jeden z filarów Strategii na 
Rzecz Odpowiedzialnego Roz-
woju, który ma wzmocnić finan-
sowe zabezpieczenie przyszłych 
emerytów, a jednocześnie budo-
wać kapitał dla rozwoju i zwięk-
szać możliwości inwestycyjne 
państwa. 

Pieniądze przekazane z OFE do 
IKE, w przeciwieństwie do tych, 
które trafią do ZUS, będą podle-
gały dziedziczeniu.

Na IKE nie będzie już prze-
kazywana żadna część składki 
emerytalnej, natomiast każdy 
posiadacz IKE będzie mógł do-
browolnie do niego dopłacać i te 
dopłaty będą mogły być wyco-
fane na dotychczasowych zasa-
dach. Jedynie kwota pochodząca 
z OFE będzie zawsze "znaczona" 
i jej wypłata będzie możliwa po 
osiągnięciu wieku emerytalnego.

Zdaniem „Solidarności”
 NSZZ „Solidarność” uznaje po-

trzebę zakończenia funkcjono-
wania OFE. Stanowisko to wynika 
z dotychczasowych działań skła-
dających się przede wszystkim 
na transfer większości środków 
z OFE na subkonto ubezpieczo-
nego w FUS oraz wprowadzenia 
dobrowolności odprowadzania 
części składki na OFE. 

Jednocześnie uważa, że efek-

tem zakończenia funkcjonowa-
nia OFE powinny być świadczenia 
dożywotnie, a więc z FUS. Należy 
bowiem założyć, że konta IKE bez 
dalszych stałych wpłat nie będą 
miały znaczenia dla poziomu 
świadczeń wypłacanych w wieku 
poprodukcyjnym. W dłuższym 
okresie czasu, w wielu przypad-
kach ich niewielki kapitał zo-
stanie „skonsumowany” przez 
opłaty pobierane przez podmioty 
zarządzające.

„Solidarność” nie zgadza się 
z projektowanym automatyzmem, 
że bez wyraźnej dyspozycji ubez-
pieczonego środki zgromadzone 
na OFE mają trafić na Indywidual-
ne Konta Emerytalne. Konieczna 
jest wymuszona decyzja ubezpie-
czonego. W tym celu niezbędna 
jest kampania informacyjna.

Związek zwraca też uwagę, że 
w momencie, gdy nieznane są 
szczegółowe założenia Nowego 
Ładu w zakresie nowych rozwią-
zań podatkowych, wysokości kwo-
ty wolnej od podatku oraz innych 
elementów mających bezpośred-
ni i pośredni wpływ na system 
emerytalny i długofalowe bezpie-
czeństwo socjalne ubezpieczo-
nych nie ma racjonalnej możliwo-
ści dokonania oceny całokształtu 
Projektu. Dlatego w tym kontek-
ście lepszym rozwiązaniem, zda-
niem NSZZ „Solidarność”, jest 
przeniesienie środków do ZUS.

red. na podst. www.gov.pl

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

Zorganizowani 
mają lepiej 

Uwaga na zmiany emisji audycji
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Z wielkim żalem przyjęliśmy informacje o śmierci naszego kolegi 
Józefa Grzesika, długoletniego przewodniczącego NSZZ „Solidarność” 

PZL-Mielec, członka Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Lotniczego i Rady 
Sekretariatu Metalowego oraz członka Zarządu Regionu Rzeszowskiego.

 Rodzinie i bliskim śp. Józefa GRZESIKA
wyrazy szczerego współczucia

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

Wojciechowi BUCZAKOWI
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci Brata Juliusza
w imieniu Członków Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

składa Roman Jakim, Przewodniczący ZR

Rodzinie i bliskim śp. Tadeusza KUZIARY
wyrazy szczerego współczucia

w imieniu Członków NSZZ „Solidarność” Muzeum-Zamek w Łańcucie
składa Bożena Lauzer, przewodnicząca KZ

Adamowi STYNCZYŁÓW
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci Mamy Heleny
w imieniu Członków Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

składa Roman Jakim, Przewodniczący ZR 

- Śp. Ks. Infułata Józefa Son-
deja poznałem w okresie, gdy 
wraz z rodziną zamieszkałem na 
terenie rzeszowskiej parafii pw. 
Chrystusa Króla, której on był 
proboszczem. Ks. Infułat miał 
w tamtym czasie miał zwyczaj 
osobiście udawać się z wizytą 
duszpasterską na nowo zamiesz-
kałe osiedla, by poznać swoich 
nowych parafian i zapraszać ich 
na różnego rodzaju spotkania or-
ganizowane przez Jego parafię. 
Od tamtego czasu, czyli od roku 
1971, z uwagi na coraz bliższe 
kontakty, nasza przyjaźń zaczę-
ła się pogłębiać. Przełomowym 
okresem, który w istotny sposób 
wpłynął na zacieśnienie się na-
szej przyjaźni było powstanie 
„Solidarności” i potem wprowa-
dzenie stanu wojennego. W tym 
trudnym czasie, gdy działacze 
„Solidarności” działający w kon-
spiracyjnym podziemiu znajdo-
wali się w potrzebie, mogli liczyć 
na wsparcie i pomoc Ks. Infułata. 
Udostępniał nam parafialne po-
mieszczenia na różnego rodzaju 
tajne spotkania władz „Solidar-
ności” tzw. Regionalnej Komisji 
Wykonawczej „S”, a nawet na taj-
ne spotkanie z delegacją włoskich 
związków zawodowych. Godził 
się też na przechowywanie i dys-
trybucję nawet dużej ilości papie-
ru i innych materiałów  potrzeb-
nych do drukowania wówczas 
wydawnictw podziemnej działal-
ności. Spotykał się też osobiście 
z różnymi działaczami opozycji 
i AK-owskimi, w których i ja też 
często uczestniczyłem, przeka-
zując nam swoje doświadczenie 
z okresu okupacji. Były to bardzo 
ważne dla nas wskazania.

Ponadto, doradzał w organizo-
waniu różnych rocznic solidar-
nościowych rocznic, szczególnie 
Solidarności Rolników Indy-
widualnych. Dokąd tylko mógł, 

uczestniczył we wszystkich uro-
czystościach rocznicowo-religij-
no-patriotycznych, wygłaszając 
przy tej okazji płomienne i patrio-
tyczne kazania i przemówienia. 

Posłannictwo kapłańskie Ks. 
Infułata było także dostrzeżone 
i dowartościowane przez ówcze-
snego biskupa, a potem arcy-
biskupa Ignacego Tokarczuka. 
Świadczy o tym, moim zdaniem, 
chociażby to, że właśnie w Jego 
parafii pw. Chrystusa Króla od-
bywały się spotkania – Nauki 
Społeczne Kościoła.

Wspomniane przeze mnie dzia-
łania Śp. Ks. Infułata to tylko 
mała część Jego wielkich zasług 
dla Kościoła i Polski. Był On 
przecież: wielkim krzewicielem 
miłości do Boga i Ojczyzny, peł-
nym pokory i przyjacielem ludzi, 
żarliwym czcicielem Matki Bożej 
i Św. Józefa, nieugiętym obroń-
com Krzyża, Ewangelii i Kościo-
ła, gorliwym spowiednikiem, 
kierownikiem duchowym, egzor-
cystą, wychowawcą, duchowym 
opiekunem wielu środowisk nie-
podległościowych i wzorem cnót 
moralnych. W okresie komuni-
zmu był inicjatorem, a zarazem 
osobą, dzięki której na terenie 
Rzeszowa wybudowano wiele ka-
plic-kościołów. 

Reasumując, można powie-
dzieć, że był to człowiek-kapłan 
nieprzeciętny, wielkiego serca, 
ogromnego autorytetu i patrio-
tyzmu. Wzór do naśladowania, 
a dla ludzi w naszej parafii i nie 
tylko był tym samym, czym dla 
Polski był Śp. Ks. Kardynał Stefan 
Wyszyński – Prymas Tysiąclecia.

Biorąc pod uwagę tylko moją 
skromną wiedzę o nieodżałowa-
nym Ks. Infułacie jestem prze-
konany, że przyjdzie czas rozpo-
częcia starań o Jego beatyfikację 
i modlę się aby jak najszybciej 
tak się stało.

W 107 rocznicę urodzin i 6 śmierci 
ks. infułata Józefa Sondeja 

wspomina Marian Irzyk

Ks. Infułat otrzymał pamiątkową plakietkę, jako wyraz wdzięczności
za pomoc przy budowie Pomnika Ł. Cieplińskiego i Żołnierzy 

Wyklętych w Rzeszowie. Filharmonia Podkarpacka, 17.11.2013 r.

Zmarł Jan Płatek. W 1980 r. był delegatem do Rady Nadzorczej NSZZ „Solidarność” 
WSK „PZL-Mielec” oraz delegatem do Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ 
„Solidarność” w  Rzeszowie. W  1989 r. był współzałożycielem i  przewodniczącym 
NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Pomocy Fabrykacyjnych. W 1992 r. został wybrany 
przewodniczącym (etatowym) Komisji Zakładowej (później przemianowanej na Mię-
dzyzakładową) NSZZ „Solidarność” WSK „PZL-Mielec” i pełnił tę funkcję do 1997 r. 
Przewodniczył (wspólnie z B. Biernackim) Komitetowi Strajkowemu w czasie strajku 
załogi WSK jesienią 1992 r. i po negocjacjach z zespołem rządowym 20 XI podpisał 
protokół uzgodnień, na mocy którego zawieszono akcję strajkową od 23 XI. Ponadto 
w latach 1995-1999 był członkiem i sekretarzem Rady Nadzorczej WSK „PZL-Mielec”. 
Reprezentował MK NSZZ „Solidarność” w pracach nad restrukturyzacją WSK Mie-
lec oraz pracach przygotowawczych do utworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
w Mielcu. Konsekwentnie odmawiał podpisania porozumień w sprawach zwolnień 
grupowych z WSK. (źródło: http://encyklopedia.mielec.pl)

Rodzinie i bliskim śp. Jana PŁATKA
wyrazy szczerego współczucia

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

Andrzejowi DRZAŁOWI
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci Żony
w imieniu swoim i Członków NSZZ „Solidarność” WSK PZL-Rzeszów

składa Roman Jakim, Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej

Zmarł Władysław Andruszkiewicz. Od 1972 r. pracował w Przedsiębiorstwie Insta-
lacji Przemysłowych „Instal” w Rzeszowie. Członek NSZZ „Solidarność” od 1980 r. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w tajnych strukturach 
NSZZ „Solidarność”. W latach 1985-1989 był członkiem tajnej Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” w „Instalu” Rzeszów. Kierował grupą kierowców kolportujących 
wydawnictwa podziemne na terenie kraju i na budowach zagranicznych prowadzo-
nych przez „Instal” (Węgry, NRD, Czechosłowacja). W  latach 1984-1989 uczestni-
czył w akcjach rozrzucania ulotek na terenie Rzeszowa. Był aktywnym uczestnikiem 
Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy Kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Rzeszo-
wie (1984-1987) oraz Katolickich Tygodni Historycznych w  latach 1985-1988. Od-
znaczony Krzyżem Wolności i Solidarności podczas uroczystości w Rzeszowie 25 X 
2019 r. (źródło: IPN Oddział Rzeszów)

Rodzinie i bliskim śp. Władysława ANDRUSZKIEWICZA
wyrazy szczerego współczucia

w imieniu Członków Stowarzyszenia Osób Represjonowanych
w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego

składa Mieczysław Liber, prezes Stowarzyszenia
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Trudna walka o prawdę

Przez cały okres PRL, w pro-
pagandowych wydawnictwach 
i filmach Zrzeszenie WiN przed-
stawiane było jako organiza-
cja zbrodnicza, a jego działaczy 
określano mianem „bandytów”. 
Nie wahano się przypisywać im 
nawet najbardziej haniebnych 
czynów, w tym jawnej kolabora-
cji z okupantem hitlerowskim. 
Sytuacja uległa zmianie dopie-
ro po wielkiej fali strajków z lata 
1980 roku, które m.in. umożliwiły 
powstanie Niezależnego Samo-
rządnego Związku „Solidarność”. 
Choć „Solidarność” była formal-
nie jedynie związkiem zawodo-
wy, ale faktycznie także wielkim 
ruchem społecznego sprzeciwu, 
dążącym jednoznacznie do de-
mokratyzacji Polski i uniezależ-
nienia jej od ZSRR. W okresie 15 
miesięcy legalnego działania „S”, 
opozycyjni pisarze i historycy 
wygłaszali publicznie prelekcje, 
w których przypominali prawdzi-
wą historię Polski i przywracali 
pamięć o zamordowanych przez 
komunistów bohaterach narodo-
wych. Ukazywały się także liczne 
niezależne publikacje historycz-
ne poruszające tę bardzo niewy-
godną dla komunistów kwestię.

Rozpoczętej 31 sierpnia 1980 
roku pokojowej rewolucji „Soli-
darności” nie było w stanie prze-
rwać nawet wprowadzenie 13 
grudnia 1981 roku stanu wojen-
nego. Działacze zdelegalizowa-
nej „S” podjęli, wzorem swoich 
poprzedników z WiN, pokojową 
walkę o wyzwolenie Polski z nie-
woli komunistycznej. Mimo 
skrajnie trudnych warunków, 
będących naturalnym efektem 
działania w konspiracji, stara-
li się także w różnoraki sposób 
upamiętnić postacie zamordo-
wanych lub poległych żołnierzy 
i działaczy niepodległościowych, 
w tym ppłk. Łukasza Cieplińskie-
go i sześciu jego towarzyszy.

Na początku kwietnia 1986 
roku podczas odbywającego się 
w Domu Katechetycznym rze-
szowskiego kościoła farnego II 
Katolickiego Tygodnia Historycz-
nego (zorganizowanego przez 
działający przy rzeszowskim 

klasztorze oo. Bernardynów Ze-
spół Charytatywno-Społecz-
ny – złożony głównie z człon-
ków NSZZ „S”) prof. Jan Łopuski 
(podkomendny Ł. Cieplińskiego) 
wygłosił prelekcję poświęconą 
wojennej działalności Łukasza 
Cieplińskiego, a ks. Michał Ster-
nal (żołnierz, a zarazem kape-
lan AK, a później działacz WiN, 
przyjaciel i bliski współpracow-
nik Ł. Cieplińskiego) uzupełnił 
ją emocjonalnym wystąpieniem, 
w którym zrelacjonował jego po-
wojenną heroiczną działalność 
niepodległościową i ujawnił 
szczegóły męczeńskiej śmierci. 
Rok później, głównie z inicjatywy 
działaczy „S” z Zespołu Charyta-
tywno-Społecznego, na grobowcu 
rodziny Sicińskich (gdzie m.in. 
pochowany jest syn Łukasza – An-
drzej) wmurowana została tablica 
upamiętniająca płk. Cieplińskie-
go. A w 1988 roku w pierwszym 
numerze wydawanego przez 
rzeszowską „S” podziemnego 
kwartalnika społeczno-politycz-
nego „Ultimatum” zamieszczona 
została część jego grypsów wię-
ziennych, wybrana i opracowana 
przez Zbigniewa K. Wójcika. Po-
dobnych inicjatyw było więcej…

W wolnej Polsce

Nawet po ponownym odro-
dzeniu się wolnej Polski, wal-
ka o ujawnienie pełnej prawdy 
o działaczach Zrzeszenia WiN, 
jak również o żołnierzach innych 
organizacji walczących po zakoń-
czeniu wojny o wolność i suwe-
renność Ojczyzny, natrafiała na 
liczne przeszkody i utrudnienia, 
gdyż zarówno byli komuniści, jak 
i ich potomkowie, zainteresowani 
byli dalszym ukrywaniem przed 
społeczeństwem prawdy o zbrod-
niach okresu PRL. Stąd też, nawet 
tak oczywista sprawa, jak rehabi-
litacja bohaterów powojennego 
podziemia antykomunistyczne-
go, napotykała przez lata na licz-
ne przeszkody, a co więcej do dziś 
wielu polityków lewicy ośmiela 
się nadal nazywać ich bandytami.

Proces rehabilitacji ppłk. Cie-
plińskiego i jego współpracow-
ników z IV ZG Zrzeszenia WiN 
zainicjowany został przez wspo-
mnianego już wyżej ks. Michała 

Sternala, który w opubli-
kowanym 5 listopada 1989 
roku na łamach tygodnika 
„San” wywiadzie zaape-
lował o to do ówczesnego 
ministra sprawiedliwo-
ści, Aleksandra Bentkow-
skiego. W odpowiedzi na 
apel ks. Sternala, minister 
Bentkowski odtajnił akta 
procesowe działaczy IV 
ZR Zrzeszenia WiN, a nie-
które ich fragmenty opu-
blikował, wraz ze swoim 
komentarzem, w tygodni-
ku „San” z 4 marca 1990 
roku. Jednakże, dopiero 17 
września 1992 roku Sąd 
Warszawskiego Okręgu 
Wojskowego unieważnił 
wydane w 1950 roku wy-
roki na ppłk. Cieplińskiego 
i jego współpracowników z WiN.

W międzyczasie, podejmowa-
no liczne działania celem ich 
upamiętnienia. Wspomnę tylko 
o dwóch z Rzeszowa: w 1990 roku 
jedna z głównych ulic miasta 
otrzymała nazwę Alei Ciepliń-
skiego (w okresie PRL nazywała 
się ona 22 lipca!), a w 1996 roku 
Szkoła Podstawowa Nr 28 ob-
rała go sobie za patrona. Warto 
też wspomnieć, że jego imie-
niem nazwano m.in. jedną z ulic 
w Krakowie. Zarząd Regionu Rze-
szowskiego NSZZ „S” patronował 
także wystawieniu w Teatrze im. 
Wandy Siemaszkowej spektaklu 
poświęconego ppłk. Łukaszowi 
Cieplińskiemu: „O nim zapo-
mnieć nie wolno”.

5 maja 2007 roku, Prezydent 
Rzeczpospolitej Polskiej, Lech Ka-
czyński, odznaczył pośmiertnie 
ppłka Łukasza Cieplińskiego Or-
derem Orła Białego. Rok później, 
z inicjatywy ówczesnego przewod-
niczącego Zarządu Regionu Rze-
szowskiego NSZZ „Solidarność, 
Wojciecha Buczaka, powstało Sto-
warzyszenie Społeczny Komitet 
Budowy Pomnika ppłk. Łukasza 
Cieplińskiego, które wkrótce po-
tem rozpisało konkurs na projekt 
pomnika i rozpoczęło zbiórkę 
funduszy na jego budowę. 17 li-
stopada 2013 roku pomnik Łuka-
sza Cieplińskiego i sześciu jego 
współpracowników (autorstwa 
prof. Karola Badymy) został uro-
czyście odsłonięty i poświęcony.

Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych

Istotnym elementem przywra-
cania, a zarazem utrwalania, pa-
mięci o działaczach i żołnierzach 
powojennej konspiracji antyko-
munistycznej jest obchodzony 

każdego roku w dniu 1 marca – 
w rocznicę zamordowania człon-
ków IV ZR Zrzeszenia WiN – Na-
rodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych.

Proces jego ustanawiania roz-
począł śp. Prezydent RP, Lech 
Kaczyński, który udzielając po-
parcia inicjatywie Porozumie-
nia Organizacji Kombatanckich 
i Niepodległościowych, wszczął 
10 marca 2010 roku odpowiednie 
działania legislacyjne. Pragnął 
w ten sposób upamiętnić, nie 
tylko działaczy IV ZR Zrzeszenia 
WiN, ale także wszystkich żołnie-
rzy i działaczy organizacji nie-
podległościowych walczących po 
zakończeniu drugiej wojny świa-
towej o wolność i suwerenność 
Ojczyzny. Wskutek śmierci Lecha 
Kaczyńskiego, spowodowanej 
rozbiciem się na lotnisku pod 
Smoleńskiem samolotu z polską 
delegacją (udającą się do Katynia 
celem uczczenia polskich ofice-
rów zamordowanych tam w 1940 
roku przez sowietów), zamiar ten 
urzeczywistnił dopiero jego na-
stępca, Bronisław Komorowski, 
podpisując 9 lutego 2011 roku 
ustawę ustanawiającą 1 marca 
Narodowym Dniem Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych. 1 marca, tego 
samego roku, decyzją ówczesne-
go Ministra Obrony Narodowej, 
Tomasza Siemoniaka, siedmiu 
zamordowanych członków IV Za-
rządu Głównego Zrzeszenia WiN 
awansowano pośmiertnie na 
wyższe stopnie oficerskie: Łuka-
sza Cieplińskiego i Mieczysława 
Kawalca na pułkowników; Ada-
ma Lazarowicza na podpułkow-
nika; Józefa Batorego, Franciszka 
Błażeja i Józefa Rzepkę na majo-
rów; Karola Chmiela na kapitana.

Jerzy Klus

70 rocznica zamordowania członków WiN...

Małgorzacie MARĆ
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty
w imieniu koleżanek i kolegów z „Solidarności” składa

Bogusława Buda, przewodnicząca Oświaty i Wychowania w Rzeszowie

Danucie WNĘK
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy
w imieniu koleżanek i kolegów z „Solidarności” składa

Bogusława Buda, przewodnicząca Oświaty i Wychowania w Rzeszowie

Walerii ŁUSZCZKI
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Męża
w imieniu koleżanek i kolegów z „Solidarności” składa

Bogusława Buda, przewodnicząca Oświaty i Wychowania w Rzeszowie
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Chcesz pooddychać jodem? Jedź na Podkarpacie. Dobroczynnym pierwiastkiem nasycone jest 

powietrze w jednym z najsłynniejszych polskich kurortów Rymanowie-Zdroju. Zjeżdżają tu rodzice, chcąc 

podreperować zdrowie swoich pociech. Podkarpacka stolica dzieci to jedno z kilku modnych w regionie 

uzdrowisk. Bo jest przecież jeszcze Iwonicz-Zdrój, Horyniec-Zdrój, Latoszyn i Polańczyk. A komfortowe 

strefy wellness i spa znajdziecie też w każdym zakątku pełnego naturalnych bogactw regionu. 

Podkarpackie kurorty pomagają osobom z rozmaitymi dolegliwościami. Alergicy, chorzy na serce, 

z bólami nerek czy kręgosłupa piją wodę z mineralnych źródeł, zażywają leczniczych kąpieli, a przy okazji 

żegnają się ze stresem. Taką moc ma wyjątkowy mikroklimat, nieskażona przyroda i urokliwa architektura 

podkarpackich uzdrowisk.

Przyjedź po zdrowie na Podkarpacie.

podkarpackie.eu


