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9 lipca 2021 r.  w sali kolumno-
wej Podkarpackiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Rzeszowie odbyła 
się uroczystość wręczenia odzna-
czeń państwowych Krzyż Wolno-
ści i Solidarności przyznanych 
przez Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej Andrzeja Dudę dzia-
łaczom opozycji demokratycz-
nej. W imieniu Prezydenta RP 
odznaczenia wręczył prezes IPN  
dr Jarosław Szarek. 

Uhonorowani zostali:
Wiesław Bek, Adam Biliński, 

Jan Chorzępa, Maria Chorzępa, 
Maria Ciołkosz, ks. Stanisław 
Czenczek, Józef Czerwonka, 
prof. dr hab. Bolesław Fleszar, 
Józef Frączek, Kazimierz Grze-
sik, Teresa Kida, Błażej Krajew-
ski, Andrzej Kubik, Eugeniusz 
Kut, Eugeniusz Maślanka, Mi-
chał Mikołajczak, Jan Nebesio, 
Adam Pęzioł, Stanisława Sroka, 

Tadeusz Stopyra, Ludwik Stręk, 
Franciszek Śmiałek, Elżbieta 
Wałczyńska, Stanisława Woś, 
Zbigniew Kazimierz Wójcik 

oraz pośmiertnie: 
Wiesław Giereś, Janusz Ku-

rowski, Kazimierz Pawlik, Jan 
Mieczysław Szymański, Józef 
Woś, Jan Zajdel.

Krzyż Wolności i Solidarności 
został ustanowiony przez Sejm 
w 2010 r. dla uhonorowania 
osób, które w latach 1956-1989 
„mimo zagrożenia bezpośred-
nimi represjami, zasłużyły się 
czynnie dla odzyskania przez 
Polskę pełnej niepodległości 
i suwerenności oraz dla obro-
ny praw człowieka i obywatela 
w PRL”. Krzyż Wolności i Soli-
darności jest symbolem wdzięcz-
ności dla tych, którym zawdzię-
czamy naszą wolność.

Odznaczeni Krzyżem Wolności i Solidarności

Z ramienia Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” w uroczystości udział wziął Andrzej Filipczyk, Członek Prezydium ZR

Podczas spotkania 29 lip-
ca 2021 r. w siedzibie Zarządu 
Regionu Rzeszowskiego NSZZ 
„Solidarność” przedstawiciele 
Organizacji Zakładowych NSZZ 
„Solidarność” działających w ad-
ministracji publicznej na tere-
nie województwa podkarpackie-
go poruszyli temat narastających 
problemów płacowo-kadrowych 
pracowników sfery budżetowej.

Efektem spotkania jest wspól-
ny sprzeciw wobec działań rządu 
w zakresie polityki płacowej w ad-
ministracji publicznej skierowa-
ny w formie listu do Prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Morawiec-
kiego. Związkowcy domagają się 

w nim zmiany działań rządu, któ-
re skutkują zubożeniem ich gru-
py zawodowej i co najmniej 12% 
wzrostu wynagrodzeń w 2022r. 
Ponadto oczekują wprowadzenia 
transparentnego i adekwatnego 
do rangi wykonywanych zadań, 
systemu wynagrodzeń w tereno-
wej administracji rządowej.

Zdaniem działaczy NSZZ „Soli-
darność”, zapowiedź kontynuacji 
w 2022 r. procesu zamrażania 
wynagrodzeń w państwowej sfe-
rze budżetowej, przy jednocze-
snym braku tworzenia funduszu 
nagród, godzi w powagę organów 
administracji rządowej i odbiera 
osobom tam zatrudnionym (cd. str. III)

Problemy płacowe pracowników
administracji publicznej
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Byli działacze Komisji Zakła-
dowej NSZZ „Solidarność” Rejon 
Dróg Publicznych w Rzeszowie 
przekazali do zasobów archiwum 
Regionu Rzeszowskiego sztandar 
swojej macierzystej organizacji.

Organizacja Zakładowa NSZZ 
„S” RDP w Rzeszowie w wyniku 
przekształceń gospodarczych 

8-9 lipca członkowie NSZZ „Solidarność” PZL-Mielec pełnili wartę 
przy grobie bł. Jerzego Popiełuszki w składzie: Marian Kokoszka, Mie-
czysław Kukła, Stanisław Dykas, Michał Majocha.

9-12 lipca odbył się Łańcucki 
Rajd Rowerowy Łańcut-Gdań-
sk-Łańcut na 1600 km trasę pod 
Patronatem Honorowym Staro-
sty Łańcuckiego Adama Krzysz-
tonia. Rowerzyści łańcuccy swoją 
jazdą uczcili 40 rocznicę Zjazdu 

Łańcuccy cykliści uczcili 
40 rocznicę Zjazdu Nadziei

Nadziei – I Krajowego Zjazdu De-
legatów NSZZ Solidarności.

Na tą okoliczność Burmistrz 
Miasta Łańcuta Rafał Kumek 
ufundował statuetkę okoliczno-
ściową rajdu, a starosta życzył bez-
piecznej jazdy i wiatrów w plecy.

zmieniła nazwę na Organizacja 
Zakładowa NSZZ „Solidarność” 
przy Przedsiębiorstwie Budowy 
i Utrzymania Dróg „Drogrem”, 
a w 2000 r. została „wchłonięta” 
przez Organizację Zakładową 
NSZZ „Solidarność” Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów 
Sp. z o.o. w Rzeszowie.

Sztandar „Solidarności” 
w zasobach archiwum ZR

Straż przy grobie 
Patrona „Solidarności”

22-23 lipca  członkowie NSZZ „Solidarności” PKS w Rzeszowie peł-
nili wartę przy grobie bł. Jerzego Popiełuszki w składzie: Andrzej Ko-
łodziej, Jan Warzocha, Stanisław Soboń, Zofia Soboń, Bogdan Włoch, 
Władysław Kłoda, Zbigniew Opoń.

28 czerwca w Filharmonii Pod-
karpackiej w Rzeszowie odbyła 
się uroczysta gala z okazji 70-le-
cia Polskiego Radia Rzeszów.

Wśród zaproszonych gości była 
Bogumiła Stec-Świderska, za-ca 
przewodniczącego Zarządu Re-

gionu Rzeszowskiego NSZZ „Soli-
darność”. Galę uświetnił koncert 
z udziałem między innymi Patrycji 
Markowskiej, Tomasza Szczepani-
ka, Małgorzaty Ostrowskiej, Raya 
Wilsona i zespołu Afromental.

ANIU - NASZE GRATULACJE!

70 lat Radia Rzeszów

W trakcie gali nagrodzono długoletnich pracowników rzeszowskiej 
rozgłośni, m.in. redaktor Annę Leśniewską, która pełni funkcję 

przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” (druga z lewej)

Na historyczny plac pod pomnikiem Poległych Stoczniowców cykliści 
z Łańcuta dojechali 12 lipca rano, gdzie spotkali się z przewodniczącym

 Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztofem Doślą, 
któremu wręczyli pamiątkową statuetkę. Fot. Jan Szewczyk.

Na ręce Romana Jakima, przewodniczącego ZR sztandar przekazali 
Władysław Kaczmarzyk (pierwszy od lewej), Adam Krzysztoń (pierwszy

od prawej) oraz Tadeusz Dulski (drugi od prawej)
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Region Rzeszowski organizu-
je wyjazd na PLP. Koszt przejaz-
du autokarem i ubezpieczenia 
dla członków „S” i ich najbliż-
szej rodziny wynosi 200 zł, a dla 
pozostałych – 210 zł. przy mini-
malnej liczbie 50 uczestników. 

Zapisy do 5 września br. w se-
kretariacie ZR, tel. 17 862 17 09 - 
po uprzednim dokonaniu wpła-
ty w kasie ZR lub na konto 96 
1240 1792 1111 0000 1973 9078 
z dopiskiem „pielgrzymka”.

Program pielgrzymki:
• wyjazd 18.09.2021 r. godz. 6:00 
sprzed siedziby ZR;
• przyjazd do Wadowic, zwiedza-
nie Muzeum św. Jana Pawła II;

• przyjazd do Częstochowy, za-
kwaterowanie Seminarium Du-
chownym, uczestnictwo w uro-
czystościach sobotnich;
• niedziela 10:00, spotkanie or-
ganizacji „S” z Regionu Rze-
szowskiego pod pomnikiem ro-
dziców JP II, wspólny przemarsz 
na mszę św. 

Organizacje „S” wystawiają  
poczty sztandarowych.

Szczegółowy program uroczy-
stości na Jasnej Górze dostępny 
na stronie internetowej ZR.

Koordynator wyjazdu 
Marek Hojło, tel. 608 676 501

W imieniu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” oraz Regio-
nalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie apelu-
jemy do członków NSZZ “Solidarność”, krwiodawców i wszystkich ludzi 
dobrej woli o podzielenie się, w ramach sierpniowej akcji, z osobami naj-
bardziej potrzebującymi swoim najcenniejszym darem – własną krwią.

Sierpień Miesiącem Honorowego Krwiodawstwa NSZZ „Solidarność” 
został ustanowiony przez XXII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Soli-
darność (Uchwała nr 12/2008) w dowód pamięci i szacunku dla Ojca 
Świętego Jana Pawła II. Włączając się w sierpniową akcję budujemy 
wspaniały pomnik naszego rodaka i wypełniamy Jego testament zawar-
ty w słowach: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez 
to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Z ramienia Regionu Rzeszowskiego NSZZ “Solidarność” akcję or-
ganizuje Joanna Turoń, kierownik ds. rozwoju związku. Kontakt: 
tel.501791555, e-mail: kr.rzesz@gmail.com

Za współpracę dziękujemy: OSP Czudec, Fundacji na Rzecz Kultury 
Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej, wolontariuszce Pani Joannie Pro-
cak, DK „Sokół” w Strzyżowie oraz OSP Harta.

cd. ze str. I

prawo do godnego wynagrodze-
nia za wykonaną pracę.

Przekonują, że takie działania 
rządu w połączeniu z wysoką in-
flacją, wzrostem cen podstawo-
wych artykułów żywnościowych, 
usług czy stałych opłat zwią-
zanych z utrzymaniem gospo-
darstw domowych sprawią, że już 
i tak ciężka sytuacja materialna 
rodzin wielu pracowników tere-
nowej administracji rządowej, 
ulegnie dalszemu pogorszeniu.

Związkowcy przypomina-
ją, że administracja publiczna, 
a zwłaszcza ta terenowa, jest od 
lat jedną z najgorzej opłacanych 
grup zawodowych w szeroko po-
jętej sferze budżetowej, a wpływ 
na taką sytuację miało między 
innymi blisko dziesięcioletnie 
zamrażanie wynagrodzeń. Ich 
zdaniem chwilowe odmrożenie 
w latach 2019-2020 nie mogło 
zrekompensować wieloletnich 
zaniedbań w tym zakresie, a teraz 
te zaległości są tylko pogłębiane.

W piśmie skierowanym do pre-
miera zwracają również uwagę na 
fakt, że brak wzrostów wynagro-
dzeń nie wynika ze zmniejszenia 
liczby zadań, a wręcz przeciwnie. 
Na urzędników nakładane są 
nowe dodatkowe zadania, a jest to 
szczególnie widoczne w okresie 
walki z Covid-19. Czas pandemii 
pokazał, jak ważna jest sprawnie 
działająca administracja rządo-
wa, zwłaszcza ta terenowa. Dzię-
ki zaangażowaniu pracowników 
urzędów wojewódzkich, służb 
i inspekcji rząd mógł na wielu 
płaszczyznach skutecznie reali-
zować działania w zakresie jej 
zwalczania.

Korespondencję podpisali 
działacze NSZZ „Solidarność” 

z Urzędu Wojewódzkiego w Rze-
szowie, Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej, 
Wojewódzkiego Inspektoratu 
Transportu Drogowego, Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa w Rzeszo-
wie, Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Rzeszowie, Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad w Rzeszowie, Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie w Rzeszowie.

Uczestnicy spotkania wyrazili 
również wolę utworzenia Regio-
nalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Terenowej Admi-
nistracji Rządowej Województwa 
Podkarpackiego.

Problemy płacowe pracowników... 
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Region Rzeszowski 
NSZZ „Solidarność”

Rzeszów, ul. Matuszczaka 14
pn-pt w godz. 8-16
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Prawnik
informuje

Jak otrzymać świadczenie 
rehabilitacyjne z ubezpieczenia 

chorobowego

Świadczenie rehabilitacyjne 
przysługuje Ci, jeśli jesteś ob-
jęty ubezpieczeniem chorobo-
wym i z tego tytułu, że:
• jesteś pracownikiem,
• wykonujesz pracę nakładczą,
• jesteś członkiem rolniczej 
spółdzielni produkcyjnej lub 
spółdzielni kółek rolniczych,
• pracujesz odpłatnie na pod-
stawie skierowania do pracy, 
gdy odbywasz karę pozbawienia 
wolności lub jesteś tymczasowo 
aresztowany,
• pracujesz na podstawie umowy 
agencyjnej lub umowy zlecenia 
albo innej umowy o świadcze-
nie usług, albo współpracujesz 
z taką osobą, w tym pracujesz 
na podstawie umowy uaktyw-
niającej, np. jesteś nianią,
• prowadzisz pozarolniczą dzia-
łalność lub współpracujesz 
z taką osobą,
• jesteś duchownym,
• odbywasz służbę zastępczą.

Kiedy masz prawo do 
świadczenia rehabilitacyjnego
1. Jeśli spełnisz wszystkie te wa-
runki:
• wyczerpałeś okres pobierania 
zasiłku chorobowego oraz
• jesteś nadal niezdolny do pra-
cy oraz
• dalsze leczenie lub rehabilita-
cja rokują odzyskanie zdolności 
do pracy.
2. Jeśli:
• wykorzystałeś okres pobiera-
nia zasiłku chorobowego i
• starasz się o rentę z tytułu nie-
zdolności do pracy,
• a lekarz orzecznik ustalił, że 
dalsze leczenie lub rehabilita-
cja rokuje odzyskanie zdolności 
do pracy.

Na jak długo przysługuje 
świadczenie

Świadczenie otrzymasz na 
okres przywrócenia zdolności do 
pracy, najdłużej na 12 miesięcy. 
Może ono być przyznane jedno-
razowo lub w częściach. Lekarz 
orzecznik ZUS wydaje orzecze-
nie o przyznaniu świadczenia re-
habilitacyjnego.

Jeśli nie zgadzasz się z tre-
ścią orzeczenia, możesz wnieść 
sprzeciw do komisji lekarskiej  
ZUS w ciągu 14 dni od dnia, kiedy 
je otrzymałeś. Sprzeciw ten może 
być wniesiony pisemnie lub ust-
nie  do protokołu. Z orzeczeniem 
lekarza orzecznika ZUS w ter-
minie 14 dni może również nie 
zgodzić się Prezes ZUS. W tych 
przypadkach będziesz wzywany 
ponownie na badanie lekarskie 
przed komisję lekarską  ZUS. 

Kiedy nie otrzymasz 
świadczenia

1. Nie otrzymasz świadczenia, je-
śli masz uprawnienia do:
• emerytury lub renty z tytułu 
niezdolności do pracy,
• zasiłku dla bezrobotnych,
• zasiłku przedemerytalnego,
• świadczenia przedemerytal-
nego,
• urlopu dla poratowania zdrowia,
• rodzicielskiego świadczenia 
uzupełniającego,
• nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego. 
2. Świadczenie nie przysługuje Ci 
także:
• za okresy, w których zachowu-
jesz prawo do wynagrodzenia na 
podstawie przepisów szczegól-
nych,
• w okresie urlopu bezpłatnego 
lub urlopu wychowawczego,
• w okresie tymczasowego aresz-
towania lub odbywania kary po-
zbawienia wolności,

• za cały okres świadczenia, jeśli 
niezdolność do pracy powsta-
ła w wyniku umyślnego prze-
stępstwa lub wykroczenia, co 
z stwierdza prawomocne orze-
czenie sądu,
• za miesiąc kalendarzowy, w któ-
rym wykonywałeś pracę zarobko-
wą albo wykorzystywałeś okres, na 
który świadczenie zostało przy-
znane, niezgodnie z jego celem,
• jeśli po wyczerpaniu zasiłku 
chorobowego wróciłeś do pra-
cy, w której masz ubezpieczenie 
chorobowe albo masz zapewnio-
ne prawo do świadczeń za okres 
choroby,
• podlegasz obowiązkowemu 
ubezpieczeniu społecznemu rol-
ników.

Wysokość świadczenia wynosi:

• 90% podstawy wymiaru zasił-
ku chorobowego za okres pierw-
szych 3 miesięcy (90 dni),
• 75% podstawy wymiaru zasiłku 
chorobowego za pozostały okres,
• 100% podstawy wymiaru zasił-
ku chorobowego, jeśli pobierasz 
świadczenie w czasie ciąży.

Jak uzyskać świadczenie 
rehabilitacyjne w okresie 

ubezpieczenia chorobowego
1. Wniosek złóż w terminie co 
najmniej 6 tygodni przed zakoń-
czeniem okresu pobierania zasił-
ku chorobowego. Jeżeli wniosek 
złożysz później, może to spowo-
dować jego rozpatrzenie już po 
zakończeniu pobierania zasiłku 
chorobowego
2. Roszczenie o wypłatę świad-
czenia przedawnia się po upły-
wie 6 miesięcy od ostatniego 
dnia okresu, za który świadcze-
nie może być przyznane. Jeśli 
nie zgłosiłeś wniosku o wypłatę 
świadczenia z przyczyn nieza-
leżnych od Ciebie, termin 6 mie-
sięcy liczy się od dnia, w którym 

Wszystko o świadczeniu rehabilitacyjnym
ustała przeszkoda uniemożli-
wiająca zgłoszenie roszczenia.
3. Termin na rozpatrzenie przez 
ZUS wniosku wynosi 60 dni od 
daty wpływu do ZUS komplet-
nego wniosku o świadczenie 
rehabilitacyjne, a w przypad-
ku badania przez komisję le-
karską 30 dni od daty wydania 
orzeczenia.
4. Świadczenie rehabilitacyj-
ne może być wypłacane przez 
ZUS lub przez płatnika składek. 
Informację o tym, przez kogo 
będzie wypłacane świadczenie, 
zawiera decyzja wydana przez 
ZUS. Jeśli świadczenie rehabili-
tacyjne będzie wypłacane przez 
ZUS, wypłata nastąpi w termi-
nie przewidzianym na rozpa-
trzenie wniosku (patrz pkt 3). 
Jeżeli świadczenie rehabilita-
cyjne będzie wypłacane przez 
płatnika składek, wypłata na-
stąpi w najbliższym terminie 
przyjętym dla wypłaty wynagro-
dzeń, nie później niż w ciągu 30 
dni od daty otrzymania decyzji 
ZUS przyznającej świadczenie.

Jeśli starasz się o świadczenie
 po ustaniu ubezpieczenia, złóż

oświadczenie o tym, że:

• nie pracujesz zarobkowo i nie 
masz na tej podstawie ubez-
pieczenia chorobowego albo 
prawa do świadczeń za okres 
niezdolności do pracy z powo-
du choroby,
• nie masz ustalonego prawa 
do emerytury lub renty z ty-
tułu niezdolności do pracy, 
nauczycielskiego świadcze-
nia kompensacyjnego, zasił-
ku dla bezrobotnych, zasiłku 
przedemerytalnego lub świad-
czenia przedemerytalnego,
• nie podlegasz obowiązkowo 
ubezpieczeniu społecznemu 
rolników.

inf.  ZUS

Zbieramy podpisy
za emeryturami stażowymi

pod projektem ustawy o emeryturach stażowych przygotowanym 
przez NSZZ „Solidarność”. Joanna Turoń i Karol Rzepka, pracownicy 
Działu Rozwoju Związku Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” 
dbają o możliwość złożenia podpisu w każdym zakątku regionu.Strzyżów, 22.07.2021 r. 

Kolbuszowa, 27.07.2021 r.
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Lekko śmiesznie, bardziej strasznie

Zamiast się zamartwiać, lepiej się pośmiać
Od czasu wygrania wyborów przez Zjednoczoną Prawicę, polski rząd i par-

lament stały się celem bezwzględnych ataków ze strony polityków opozycji 
totalitarnej i sprzyjających im mediów, ale także ze strony wielu organów i in-
stytucji Unii Europejskiej. Ataki te od pewnego czasu nabrały już charakteru 
prawdziwej wojny totalnej przeciwko rządowi Zjednoczonej Prawicy, który 
oskarżany jest niemal o  całe zło całego świata. Pretekstem do rozpoczęcia 
kolejnego ataku może być dosłownie wszystko. Ostatnio za pretekst posłuży-
ła sama zapowiedź zgłoszenia projektu ustawy porządkującej nieco kwestię 
polskiego rynku medialnego, poprzez stosunkowo niewielkie ograniczenie po-
siadania przez zagranicznych właścicieli (z wyłączeniem właścicieli z krajów 
UE) procenta kapitału w mediach. I  chociaż w  innych krajach UE ograni-
czenia takie są od wielu lat czymś zupełnie normalnym, rząd Zjednoczonej 
Prawicy z miejsca oskarżony został o przekształcanie Polski w kraj nieróż-
niący się niczym od  Rosji i Białorusi. I oczywiście, po raz kolejny, straszy się 
Polaków pozbawieniem należnych nam funduszy unijnych.

Ale ponieważ mamy obecnie sezon urlopowy uznałem, że zamiast w kolej-
nym felietonie straszyć czytelników tym co może, ale niekoniecznie musi się 
wydarzyć, lepiej zrobię jeśli przypomnę fragment „Szopki Noworocznej” z 2012 
roku, który po upływie ponad dziewięciu lat nic nie utracił na swojej aktu-
alności, chociaż w tamtym czasie Polską rządzili politycy z ugrupowań obec-
nej opozycji totalitarnej, a  partie konserwatywno-prawicowe znajdowały się 
w opozycji.

W „Szopce” tej opisałem jak Pastuszkowie, uczestnicząc w obrzędzie „dzia-
dów” (wzorowanym na obrzędzie opisanym w mickiewiczowskich „Dziadach”), 
przywoływali duchy różnych znanych osób. Wśród przywołanych przez nich 
duchów, pojawił się również duch gwiazdy telewizyjnej, w którym dopatrzyć 
się można podobieństwa do jednej z głównych gwiazd telewizyjnej stacji ko-
mercyjnej (oczywiście żyjącej i cieszącej się dobrym zdrowiem). Dla ułatwienia 
dodam, że stacja ta twierdzi, że serwuje widzom: „całą prawdę, przez całą 
dobę”. Zresztą sami przeczytajcie, porównajcie i oceńcie...

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

Redakcja: Monika Lubowicz,  tel. 17 850 14 42, serwis.rzesz@solidarnosc.org.pl  
Zdjęcia: Żaklin Kocaj-Szeliga oraz archiwa ZR.

Pastuszkowie (chórem)
Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,
Pewnie znowu ktoś przybędzie!

Pastuszek
Zjawia się kolejna mara,
Ni to młoda, ni to stara!
Ciało ogniem ma spalone,
A brwi całkiem już zwęglone.
Widać cierpi za swe czyny,
Bo robi głupawe miny,
Skręca się, wygina, wije,
Zarzuca włosy na szyje,
Nogę na nogę zakłada
I coś do nas chyba gada.

Mały Pastuszek
Marę tę zapamiętałem
Bardzo często ją widziałem,
Gwiazdą telewizji była,
Programy tam prowadziła!

Stary Pasterz
Pytam zatem grzeszną duszę,
Co srogie cierpi katusze,
Co za życia nabroiła,
Że do bram piekła trafiła?

Mara
Znacie wy mnie z telewizji,
Często byłam tam na wizji,
Audycje robiłam ślicznie,
Bo poprawne politycznie.
Wszyscy wielcy mnie chwalili
I wyróżnień nie szczędzili
Za mą niesłychaną dzielność
I dziennikarską rzetelność.

Gdym wrogów króla dorwała
Tom ich zdrowo opieprzała,
Dając tym odczuć hołocie,
Że się podle tapla w błocie!
Pytając takiego drania
Przerywałam mu w pół zdania,
Ośmieszałam, wydrwiwałam,
I ze studia wyrzucałam.
Raz gdy wywiad prowadziłam
Straszliwie się rozłościłam,
Bo śmiał jakiś pastuch wstrętny
Przedstawiać swe argumenty.
Na zuchwalca się rzuciłam,
Mikrofonem go waliłam,
Więc się do ucieczki rzucił
I kamery dwie przewrócił.
Przewody się pozrywały,
Czym spięcie spowodowały.
W studiu zapadły ciemności,
A ja, w swej nieświadomości,
W druty pod napięciem wlazłam,
I tak w piekle się znalazłam.
Teraz w kotle pokutuję
I diabłów indoktrynuję.
Mówią do mnie: - Babo wściekła,
Tyś jest gwiazdą tego piekła!

Stary Pasterz (oburzony)
Tak się w kłamstwach zagubiłaś,
Że sama w nie uwierzyłaś!
Gdy ktoś nawet w piekle podły,
Darmo za nim wznosić modły!
A kysz! Duszo niegodziwa,
Nawet po śmierci kłamliwa!

Jerzy Klus

W kościołach dekanatu mie-
leckiego od 26 czerwca do 10 
lipca 2021 r. odbywała się pere-
grynacja Obrazu Matki Bożej 
Robotników „Solidarności” oraz 
relikwii błogosławionego ks. Je-
rzego Popiełuszki i repliki Krzy-
ża z Nowej Huty.

Działacze NSZZ „Solidar-
ność” z Oddziału Regionu Rze-
szowskiego w Mielcu czynnie 
uczestniczyli w uroczysto-
ściach związanych z nawiedze-
niem Obrazu.

Akt Zawierzenia 
Matce Solidarnej Miłości

Do Ciebie Matko i Twego Syna 
Jezusa Chrystusa dziś przycho-
dzimy z pokorą, by podziękować 
za wiarę naszych ojców i naszą. 
Matko Kościoła, Ty czuwasz nad 
nami i wspierasz na różnych dro-
gach życia Ewangelią i Słowem 
Boga. Przynosimy młodych pra-
gnących założyć rodzinę, którym 
świat ukazuje egoistyczną miłość 

cielesną i życie bez szacunku do 
siebie. Matko wspieraj tych, co 
według prawa Bożego pragną bu-
dować szczęście przyszłej rodziny. 
Matko Tobie zawierzamy nasze 
rodziny, dotknięte różnymi sła-
bościami i problemami. Uzdrów 
w nich miłość i naucz jak być za 
siebie odpowiedzialnym. Poleca-
my Ci Maryjo wszystkich ludzi 
pracy, aby czerpali z niej radość, 
satysfakcję i spełnienie. Niech 
cieszą się dobrobytem i błogosła-
wieństwem Syna Twego i Twoim. 
Niech wszyscy Ci, co pracę stracili 
lub jej poszukują osiągną swój cel 
za Twoim matczynym pośrednic-
twem. Matko Solidarnej Miłości 
spoglądająca na nas z tego wi-
zerunku, racz wysłuchać wołania 
serca naszego i wstawiaj się za 
nami u Twego Syna. Tobie powie-
rzamy siebie i tych, co na naszej 
drodze spotykamy, dziękując za 
wiarę, nadzieję i miłość, którymi 
nas obdarzasz przez Chrystusa 
Pana naszego. 

Amen.

Obraz MB Robotników 
Solidarności w Mielcu
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Latem 1981 roku w Filharmo-
nii Rzeszowskiej odbywały się 
obrady I Walnego Zjazdu NSZZ 
„Solidarność” Regionu Rze-
szowskiego, w trakcie których 
wybrane zostały pierwsze sta-
tutowe władze regionalnej „S” 
i podjęto wiele ważnych decyzji 
dotyczących spraw związko-
wych i pracowniczych.

Obrady pierwszego Zjazdu Re-
gionalnego przeprowadzone zo-
stały w trzech turach (pierwsza 
odbywała się w dniu 27 czerw-
ca, druga w dniach od 10 do 14 
lipca, a trzecia w dniach 29 i 30 
sierpnia). Wydawać by się mogło, 
że w sumie Zjazd trwał wyjątko-
wo długo, jednakże, biorąc pod 
uwagę fakt, że były to w ogóle 
pierwsze w dziejach PRL całko-
wicie wolne obrady związku za-
wodowego w naszym Regionie, 
na dodatek związku powstałego 
zaledwie przed kilkoma miesią-
cami, do tego zakładanego spon-
tanicznie przez tysiące pracow-
ników z różnych zakładów pracy, 
reprezentujących różne środo-
wiska i bardzo różne zawody, to 
ta pozornie wyjątkowa długość 
trwania obrad nie powinna dzi-
wić, tym bardziej, że w trakcie 
ich trwania należało rozstrzy-
gnąć wiele istotnych kwestii 
i rozwiązać bardzo wiele proble-
mów. Załatwienie tego wszyst-
kiego w trakcie jednej tury było 
praktycznie niemożliwe, biorąc 
pod uwagę choćby to, że w tam-
tym czasie w Regionie Rzeszow-
skim do NSZZ „S” należało około 
200 tysięcy pracowników!

Najważniejszą, a zarazem naj-
pilniejszą, sprawą było przepro-
wadzenie wyborów do statuto-
wych władz regionalnej „S”, gdyż 
dotychczas władzą regionalną 
był Międzyzakładowy Komitet 
Założycielski NSZZ „S” w Rzeszo-
wie (ciało tymczasowe), którego 
przewodniczącym był Antoni 
Kopaczewski.

Pierwsza tura WZD (27 czerw-
ca 1981 roku) poświęcona została 
niemal wyłącznie kwestiom pro-
ceduralnym. Powołano Komisję 
Wyborczą, podzielono Region 
na siedem podokręgów wybor-
czych (Rzeszów, Mielec, Kolbu-
szowa, Leżajsk, Łańcut, Ropczy-
ce i Strzyżów), ustalono zasady 
proporcjonalności rozdzielania 
mandatów do Zarządu Regionu 
pomiędzy podokręgi wyborcze. 
Ustalono liczebność nowych 
władz regionalnych (Zarząd 
Regionu – 60 osób, Prezydium 
ZR – 13, Komisja Rewizyjna – 9). 
Określono także zasady funkcjo-

nowania komisji koordynacyj-
nych i branżowych.

Podczas pierwszej tury zgło-
szono 7 kandydatów na prze-
wodniczącego Regionu, 158 na 
członków Zarządu Regionu i Ko-
misji Rewizyjnej oraz 90 dele-
gatów na Zjazd Krajowy. Minutą 
ciszy uczczono pamięć zmarłego 
18 kwietnia 1981 roku Antonie-
go Peszki, jednego z głównych 
założycieli „Solidarności” w Re-
gionie Rzeszowskim, nie tylko 
pracowniczej, ale także wiejskiej, 
a wcześniej działacza niepod-
ległościowego i więźnia okresu 
stalinowskiego.

Biorąc pod uwagę ogromne za-
interesowanie pierwszym WZD 
niemal wszystkich członków „S” 
w Regionie Rzeszowskim, dziwić 
może nieco to, że spośród wybra-
nych 573 delegatów, w pierwszej 
jego turze udział wzięło tylko 
491, a w dwu kolejnych turach 
jeszcze mniej.

Podczas drugiej tury WZD (od 
10 do 14 lipca 1981 roku) wy-
brane zostały statutowe władze 
regionalnej „S”. Spośród zgło-
szonych podczas pierwszej tury 
siedmiu kandydatów na prze-
wodniczącego Regionu, do wy-
borów przystąpiło ostatecznie 
trzech: Antoni Kopaczewski, Sta-
nisław Alot i Stanisław Łakomy. 
Przewodniczącym wybrany zo-
stał przytłaczającą większością 
głosów A. Kopaczewski, na któ-
rego zagłosowało 2/3 delegatów. 
Wybrano także 60-osobowy Za-
rząd Regionu, 9 osobową Komi-
sję Rewizyjną oraz 20 delegatów 
na Zjazd Krajowy NSZZ „S”. War-
to podkreślić, że blisko połowa 
członków nowo wybranego Za-
rządu Regionu posiadała wyższe 
wykształcenie, około 1/3 człon-
ków była robotnikami, a 6-ciu 
nauczycielami.

Przyjęto strukturę organiza-
cyjną wraz z zasadami wyboru 
i funkcjonowania władz regio-
nalnej „S”, ustalając zarazem, że 
Związek w Regionie Rzeszow-
skim funkcjonować będzie pod 
nazwą Międzyzakładowy Komi-
tet Robotniczy NSZZ „S”.

Powołano zespoły problemo-
we: ds. struktur Związku, ds. sa-
morządu robotniczego, ds. spraw 
społeczno-ekonomicznych, ds. 
oświaty, kultury i ochrony zdro-
wia. Zjazd zaakceptował projekt 
ustawy o przedsiębiorstwie spo-
łecznym i samorządzie pracow-
niczym (zaproponowany przez 
tzw. „Sieć” – złożoną z wiodących 
zakładów pracy), apelując do za-
łóg pracowniczych o dyskusję 
nad tym projektem oraz o two-

rzenie zespołów inicjatywnych 
dla powołania samorządów pra-
cowniczych.

Uznano ponowne aresztowa-
nie przez władze PRL członków 
KPN za naruszanie podstawo-
wych praw człowieka; prawa do 
wolności i głoszenia przekonań 
politycznych.

Podczas trwającej ponad mie-
siąc przerwie pomiędzy drugą 
i trzecią turą Zjazdu odbyło się 
posiedzenie nowo wybranego 
Zarządu Regionu (20 lipca 1981 
roku), w trakcie którego doko-
nano wyboru Prezydium MKR, 
wiceprzewodniczącymi wybrani 
zostali: Zbigniew Bortnik i Ta-
deusz Sowa, sekretarzem – Sta-
nisław Alot, a członkami: Tade-
usz Kensy, Zbigniew Sieczkoś, 
Andrzej Stachowicz, Paweł Sza-
łaj, Jarosław Szczepański, Kazi-
mierz Bogaczewicz, Władysław 
Chruszczyk, Marian Hady i Ste-
fan Rączy.

Podczas posiedzenia Prezy-
dium ZR delegacja MKZ Jarosław 
przedstawiła stanowisko załóg 
tamtejszych zakładów pracy 
dotyczące połączenia się z rze-
szowskim MKR.

Trzecia tura WZD (29 i 30 
sierpnia 1981 roku) miała cha-
rakter bardziej uroczysty od 
dwóch poprzednich. Obrady 
otworzył przewodniczący An-
toni Kopaszewski, który oma-
wiając sytuację w kraju uznał 
za najważniejsze zadanie NSZZ 
„S” walkę o dostęp do środków 
masowego przekazu oraz spra-
wę samorządów pracowniczych. 
Niemal jednogłośnie podjęto 
uchwałę o przyłączeniu MKZ Ja-
rosław do Regionu Rzeszowskie-
go, tym samym do rzeszowskiego 
MKR weszło z MKZ – Jarosław: 
10 delegatów do Zarządu Regio-

nu, dwóch do Komisji Rewizyjnej 
oraz trzech delegatów na Zjazd 
Krajowy. Ponieważ jednemu 
z delegatów z Jarosławia (Paw-
łowi Ostrowskiemu) urodziły się 
podczas Zjazdu bliźnięta, dele-
gaci ufundowali dla nich ksią-
żeczki mieszkaniowe.

Zdecydowano o przeznaczeniu 
kwoty 69.725,00 zł (pozostałość 
z akcji dla ofiar trzęsienia ziemi 
we Włoszech) na pomoc charyta-
tywną w Regionie Rzeszowskim. 
Zobowiązano ZR do utworzenia 
gazety związkowej (w oparciu 
o bazę ukazujących się w Regio-
nie pism zakładowych), a Pre-
zydium ZR do wystąpienia do 
wojewody rzeszowskiego o po-
wołanie regionalnego dziennika 
z dodatkiem kulturalnym. A Pre-
zydenta Rzeszowa zobligowano 
o nazwanie jednej z ulic mia-
sta imieniem prof. Władysława  
Szafera.

Ostatniego dnia Zjazdu, pod-
czas uroczystej mszy św. w Ko-
ściele Farnym, ks. Infułat Jan 
Stączek poświęcił sztandar Za-
rządu Regionu. Poczet sztanda-
rowy tworzyli: Janusz Loegler, 
Józef Konkel i Michał Stręk. 
W wygłoszonym kazaniu ks. In-
fułat ukazał związek między ideą 
„Solidarności”, a wiarą. Po za-
kończonej mszy św, pochód ze 
Sztandarem Regionu udał się do 
Filharmonii Rzeszowskiej, gdzie 
Antoni Kopaczewski złożył na 
niego uroczystą przysięgę.

Warto dodać, że następne-
go dnia (31 sierpnia 1981 roku) 
w Kościele Farnym w Leżajsku 
ks. prałat Józef Wójcik również 
poświęcił sztandar MKZ NSZZ 
„S” – Leżajsk.

Jerzy Klus

Pierwszy Walny Zjazd NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszowskiego

W pierwszym rzędzie, drugi od lewej – Antoni Kopaczewski, 
trzeci – Zbigniew Bortnik. fot. OA IPN w Rzeszowie
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Chcesz aktywnego wypoczynku – przyjedź na Podkarpacie. Do wędrowania po Bieszczadach 

wystarczą wygodne buty, do odkrywania tajemnic Roztocza Wschodniego i szlaku Green Velo – zwykły 

rower. Wolisz konie? Dobrze trafiłeś.

Urozmaicony krajobraz Podkarpacia zadowoli różne gusta. W krótkim czasie z górskich kurortów 

można przenieść się na niziny, a formę wypoczynku dopasować do formy fizycznej.

Aktywny wypoczynek łatwo tu połączyć z poznawaniem cennych zabytków i ciekawej historii. Ciekawe 

tereny kryje Beskid Niski, Pogórze Przemyskie, Góry Słonne i Roztocze, Puszcza Sandomierska. W całym 

województwie podkarpackim stworzono ponad 90 tras pieszych, a ich łączna długość wynosi ponad 2800 

km.

Na Podkarpaciu przemierzyć można także setki kilometrów tras dla rowerzystów, w tym 459 km 

należących do Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, biegnącego przez pięć województw. 

Wiedzie od Narola i uzdrowiska Horyniec-Zdrój, przez Przemyśl, gdzie można wybrać wariant trasy przez 

Posadę Rybotycką z XV-wieczną cerkwią i Arłamów – niegdyś luksusowy ośrodek dla elit PRL, dziś miejsce 

treningów polskiej reprezentacji.

Czas na Podkarpackie

podkarpackie.eu


