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Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”,  wspominając kolejną rocznicę powstania naszego związku, 
pragnie dać  wyraz szacunku tym wszystkim, niejednokrotnie nieznanym z imienia i nazwiska, bez których nie byłoby 
„Solidarności” i nie byłoby wolnej Polski. 

To  radosne świętowanie naznaczone jest czasem pandemii i wynikającymi z niej ograniczeniami. Jednak nawet ten 
fakt nie umniejszy prawdy, że  „Solidarność” wyrosła z  pragnienia  wolności i niezależności, z potrzeby przestrzegania  
praw człowieka,  z tradycji i nauki chrześcijańskiej. Wzmacniana była wiarą, która pozwalała narodowi przetrwać naj-
trudniejsze momenty  dziejów a ludziom osobiste tragedie. Pomimo cierpień, ofiar i upokorzeń zapoczątkowała wielkie 
zmiany polityczno-społeczne w Polsce i Europie.  

Dzisiaj żyjemy w wolnym, suwerennym i niepodległym państwie. Zawdzięczamy to - Wam - odznaczanym za zasługi 
dla chwały i rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej.  I choć wyzwania stawiane przed kolejnym pokoleniem Polaków  różnią 
się od tych, którym Wy stawialiście czoło, to wciąż   chcemy i musimy im  sprostać.   

Wygraliśmy batalie o wiek emerytalny, płacę minimalną, stawkę godzinową, wolne niedziele w handlu, pluralizm 
związkowy. Dzisiaj, wprowadzenie emerytur stażowych jest dla nas najważniejszym postulatem. 

Kolejne lata zależą wyłącznie od nas samych, jeśli tylko pozostaniemy SOLIDARNI, bo Solidarność to jedność serc, 
umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat.

Rzeszów, 31 sierpnia 2021 r.

Świętowanie Dnia Wolności 
i Solidarności przypadającego 31 
sierpnia w rocznicę powstania 
NSZZ „Solidarność” poprzedzi-
ło posiedzenie Zarządu Regionu 
Rzeszowskiego „Solidarności”, 
gościnnie w budynku Urzędu 
Wojewódzkiego. Członkowie ZR 
przyjęli okolicznościową uchwa-
łę, upamiętniającą wydarzenia 
sprzed 41 lat (treść powyżej).

Później nastąpiła uroczystość 
wręczenia odznaczeń państwo-
wych za zasługi dla niepodległo-
ści i przemian demokratycznych 
przyznanych przez Prezydenta RP 

Andrzeja Dudę. Odznaczenia z rąk 
wojewody Ewy Leniart otrzymali:
- za wybitne zasługi w działalno-
ści na rzecz przemian demokra-
tycznych w Polsce Krzyż Oficer-
ski Orderu Odrodzenia Polski: 
Maria Podolec;
- za wybitne zasługi na rzecz 
przemian demokratycznych 
w Polsce, w działalności społecz-
nej i związkowej Krzyż Kawaler-
ski Orderu Odrodzenia Polski: 
Kazimierz Grzesik, Andrzej 
Osnowski, Marian Pyra, Janusz 
Trybus, Hanna Wszołek;
- za zasługi na rzecz przemian 
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demokratycznych Złoty Krzyż 
Zasługi: Stanisław Olech, Wit 
Tybulczuk;
- za zasługi w działalności związ-
kowej Srebrny Krzyż Zasługi: 
Aleksander Jaworek, Urszula 
Malińska, Jan Noga, Zbigniew 
Opoń, Stanisław Piersiak, Adam 
Polak, Bolesław Rząsa, Adam 
Stynczyłów;
- za zasługi w dla Niepodległej 
Medal Stulecia Odzyskanej Nie-
podległości: Wojciech Buczak, 
Marek Drewnik, Roman Jakim, 
Jan Kot, Marian Krztoń, por. 
Tadeusz Lutak (czołgista, jeden 

z ostatnich żyjących uczestników 
kampanii wrześniowej 1939 r., 
skończył 104 lata), Adam Śnieżek, 
Tadeusz Trelka, Andrzej Zajdel.

W trakcie spotkania wręczono 
również odznaczenia związkowe. 
Rada Międzyregionalnej Sekcji 
Pożarnictwa NSZZ Solidarność 
Województwa Podkarpackiego 
postanowiła wyróżnić zasłużo-
nych mieszkańców Podkarpa-
cia. Z rąk Aspiranta Sztabowego 
w stanie spoczynku Leszka Pelca 
Odznakę Honorową Krzyż Stra-
żacki otrzymali: Roman Jakim, 
Bogumiła Stec-Świderska.
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Publikowane przez Głów-
ny Urząd Statystyczny tablice 
średniego dalszego trwania ży-
cia są kluczowym elementem 
przy wyliczaniu emerytur usta-
lanych według nowych zasad. 
Aktualne tablice średniego dal-
szego trwania życia, które obo-
wiązują od 1 kwietnia 2021 r.  
do 31 marca 2022 r., mają jed-
nak zastosowanie tylko do czę-
ści świadczeń.

Zgodnie z tablicami GUS na-
stąpił spadek dalszego śred-
niego trwania życia we wszyst-
kich przedziałach wiekowych. 
W tej sytuacji wyliczanie wy-
sokości emerytur jest korzyst-
niejsze niż w poprzednich la-
tach. Nie oznacza to jednak, że 
wszyscy skorzystają z nowych 
tablic i będą mogli liczyć na 
korzystniejsze przeliczenie 
świadczenia.

Publikowane przez Główny 
Urząd Statystyczny tablice śred-
niego dalszego trwania życia są 
kluczowym elementem przy wy-
liczaniu emerytur ustalanych 
według nowych zasad. Aktualne 
tablice średniego dalszego trwa-
nia życia, które obowiązują od 
1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 
2022 r., mają jednak zastosowa-
nie tylko do części świadczeń. 
Będą to emerytury ustalane we-
dług nowych zasad dla osób, któ-
re spełnią warunki do uzyskania 
emerytury (w szczególności wa-
runek wieku emerytalnego) mię-
dzy kwietniem 2021 a marcem 
przyszłego roku oraz osób, które 
warunki do emerytury ustalanej 
według nowych zasad już wcze-
śniej spełniły, ale dopiero teraz 
w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 

31 marca 2022 r. wystąpią o usta-
lenie tej emerytury. O przelicze-
nie emerytury będą mogły wy-
stąpić osoby mające już ustalone 
prawo do tzw. nowej emerytury, 
które mają okresy podlegania 
ubezpieczeniom emerytalnemu 
i rentowym po dniu, od którego 
przyznano tę emeryturę i zgła-
szają obecnie wniosek o tzw. do-
liczenie składek zapisanych na 
koncie ubezpieczonego po dniu 
ustalenia prawa do emerytury. 
W przypadku złożenia takiego 
wniosku w okresie od 1 kwiet-
nia 2021 r. do 31 marca 2022 r. 
przy obliczeniu kwoty dolicze-
nia składek zastosowane zosta-
nie średnie dalsze trwanie życia 
z aktualnych tablic. Taki wniosek 
może być złożony raz w roku lub 
po ustaniu ubezpieczenia.

Do ZUS wpływają jednak 
wnioski o przeliczenie dotych-
czasowych emerytur w związ-
ku z nowymi tablicami od:

• niepracujących emerytów 
z tzw. starego systemu (urodze-
ni przed 1 stycznia 1949 r.),

• niepracujących osób, które 
mają nową emeryturę (urodze-
ni po 31 grudnia 1948 r.) - to 
oznacza, że już wcześniej sko-
rzystały z jej obliczenia według 
różnych tablic średniego dal-
szego trwania życia.

Te osoby otrzymają odmowę 
przeliczenia. W ich przypadku 
zastosowanie nowych tablic 
średniego dalszego trwania ży-
cia jest niemożliwe.

Monika Wojak
Wykorzystano informacje ZUS

Prawnik
informuje Przeliczenie emerytury według średniej długości 

życia GUS nie zawsze jest uzasadnione

Mielecka „Solidarność” 
pamięci Żołnierzy Wyklętych

28 sierpnia 2021 r. przy budo-
wanym Pomniku Żołnierzy Wy-
klętych na Górze Cyranowskiej 
w Mielcu Stowarzyszenie Klub 
Historyczny „Prawda i Pamięć” 
zorganizowało sportowo-mu-
zyczne wydarzenie.

Najpierw uczestnicy mogli 
wziąć udział w Biegu Tropem 
Wilczym na dystansie 1963 me-
trów, symbolizującym rok śmier-
ci ostatniego żołnierza wyklęte-
go w Polsce, później  wysłuchać 
patriotycznego koncertu „Podróż 
przez historię Polski 1939 - 1989” 
w wykonaniu Norberta „Smoły” 
Smolińskiego. Wśród utworów 
były również upamiętniające 
walkę „Solidarności”.

W mieleckim wydarzeniu 
udział wziął Roman Jakim, prze-
wodniczący Zarządu Regionu 

Rzeszowskiego NSZZ „Solidar-
ność”, mówiąc do uczestników: 
- W tych dzisiejszych, dziwnych 
czasach pamiętacie o tych, którzy 
dali fundament dla wolnej Polski. 
Dzisiaj nadal nic nie zwalnia nas 
z dalszej walki o jej wolność.

Oficjalne odsłonięcie Pomnika 
Żołnierzy Wyklętych, składają-
cego się z 12 postaci z ppłk. Łu-
kaszem Cieplińskim na czele, 
planowane jest na marzec 2022 
roku. Monument finansowany 
jest z kwesty i dzięki wsparciu 
sponsorów, wśród których jest 
NSZZ „Solidarność” PZL Mielec.

Na zdjęciu: Roman Jakim, prze-
wodniczący  ZR i  Marian Ko-
koszka – przewodniczący Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ „Solidar-
ność” PZL Mielec.

red.

Zazwyczaj 6 sierpnia, w trzecim 
dniu Rzeszowskiej Pielgrzymki 
na Jasną Górę w miejscowości 
Jamy Wielkie odprawiane było 
Nabożeństwo za Ojczyznę, w któ-
rym udział brali przedstawiciele 
Regionu Rzeszowskiego NSZZ 
“Solidarność” wraz z pocztem 
sztandarowym. Tego dnia piel-
grzymi obdarowywani również 
byli od “S” kilogramami słodkich 
krówek.

Niestety pandemia zweryfiko-
wała rzeczywistość. Tego roku, 6 
sierpnia tradycyjne Nabożeństwo 
za Ojczyznę odprawione zostało 

w Kościele pw. Przemienienia 
Pańskiego w Ropczycach. Udział 
w nim wzięli także przedstawi-
ciele Regionu Rzeszowskiego 
i ropczycko-sędziszowskiej “So-
lidarności”: Marek Hojło, skarb-
nik ZR  oraz poczet sztandarowy 
w składzie – Józef Saj, Stanisław 
Wójciak i Tadeusz Piątkiewicz.

To już drugi z kolei rok, w któ-
rym, w związku z ograniczenia-
mi epidemicznymi, większość 
uczestników rzeszowskiej piel-
grzymki może ją odbyć w formie 
duchowego pielgrzymowania.

4 sierpnia Roman Jakim, prze-

Nabożeństwo za Ojczyznę 
nie w Jamach, a w Ropczycach

wodniczący ZR uczest-
niczył w kościele farnym 
w Rzeszowie we mszy 
św., którą rozpoczęła 44. 
Rzeszowską Pieszą Piel-
grzymkę, a 13 sierpnia 
witał rzeszowskich pąt-
ników na Jasnej Górze.

Rzeszowska piesza 
pielgrzymka odbywa 
się co roku, jednak ze 
względu na panującą 
w kraju pandemię od-
bywała się w formule 
14 sztafet. Każdego dnia 
inna sztafeta, składająca 
się z grupy 150 osób re-
prezentowała rzeszow-
ską pielgrzymkę na tra-
sie do Częstochowy. 

red. 
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Wśród gości, którzy przyjęli za-
proszenie na solidarnościowe ob-
chody byli m.in.: Adam Śnieżek, 
Poseł na Sejm RP; Ewa Leniart, 
Wojewoda Podkarpacki; Włady-
sław Ortyl, Marszałek Wojewódz-
twa Podkarpackiego; Dariusz 
Byszuk, Naczelnik Oddziałowego 
Archiwum Instytutu Pamięci Na-
rodowej w Rzeszowie; Barbara 
Kiełt, Okręgowy Inspektor Pracy; 
Jerzy Guniewski, Dyrektor Od-
działu Okręgowego Narodowego 
Banku Polskiego w Rzeszowie.

Obchody rocznicowe zakoń-
czyła tradycyjna msza św. w rze-
szowskim kościele farnym, na 
którą uczestników uroczystości 
zaprosił przewodniczący ZR. Na-
bożeństwo w intencji Ojczyzny 
i „Solidarności” celebrował ks. bp 
Edward Białogłowski w asyście 
kapłanów związanych z NSZZ „S”.

W kazaniu ks. Stanisław Sło-
wik powiedział m.in.: – Każde-
go roku, w ostatni dzień sierpnia, 
wszyscy wierni ideałom „Solidar-
ności” i jej etosowi przychodzicie tu, 
by z Bogiem świętować ten szcze-
gólny dzień wolności i solidarno-
ści. Dzień chwały, pamięci i reflek-
sji. Wywalczonego wtedy dzięki 
Bogu skarbu wolności należy bro-
nić przed zaprzaństwem, zdradą, 
lekceważeniem. (...) Tamten zryw do 
wolności pokazał to, co wielu wte-
dy zaskoczyło, więź między świa-
tem pracy a Krzyżem  Chrystusa. 
Pokazał także przymierze Krzyża 
z Orłem. Wiele wydarzyło się pod-
czas tych 41 lat. Dziełem „Solidar-
ności” jest przywrócenie godności 
niedzieli, bo jest to dzień święty, 
dzień Boży. Obecnie, zdaniem wie-
lu polityków,  jest to już niepotrzeb-
ne i należy je „opiłować”. Ale nie 
jesteśmy synami nocy, ani ciem-
ności. Nie śpijmy przeto jak inni, 
tylko czuwajmy. Bo dziś są nowe 
wyzwania i nowe potrzeby. (...) 
Pamiętajmy, że nieraz w polskich 
dziejach dochodził do głosu duch 
zaprzaństwa, duch serwilizmu wo-
bec silnych i możnych sąsiadów. 
Nieraz, pod byle pretekstem, wy-
noszono polskie problemy na ze-
wnątrz, by czynić z nich narzędzia 
zewnętrznego nacisku, agresywnej 
krytyki. A jaki w wymiarze polskich 
dziejów był tego efekt?  Jak najgorszy! 
Wydziedziczenie z narodowej pamię-
ci. „S” ma patrona, błogosławionego 
ks. Jerzego, którego zawołaniem było: 
Zło dobrem zwyciężaj. Wkrótce też 
zostanie ogłoszony błogosławionym  

Prymas Polski, kardynał Ste-
fan Wyszyński, który mówił: Nie 
oglądajmy się na wszystkie stro-
ny. Nie chciejmy zbawiać całego 
świata, kosztem własnej Ojczyzny. 
Nie chciejmy ratować wszystkich. 
Chciejmy patrzyć na ziemię ojczy-
stą. To dobrze, że dzisiaj coraz wię-
cej jest tego patrzenia na ziemię oj-
czystą, bo mamy prawo patrzyć na 
nasze sprawy, nasze potrzeby, pol-
skim spojrzeniem i rozpatrywać je 
wobec naszego rozeznania. To jest 
prawo każdego kraju , który w god-
ny sposób traktuje swoją niepod-
ległość i suwerenność. Trzeba nam 
tu rozwiązywać nasze problemy 
i pomagać tam gdzie wielka bieda. 
Robi to polski rząd, robi to Caritas 
Polska (...).

Z uwagi na padający deszcz 
i przenikliwe zimno dalsza część 
uroczystości rocznicowych nie 
odbywała się, tak jak zawsze, na 
dziedzińcu kościoła pod Krzyżem 
Misyjnym, tylko w kościele. Prze-
mawiając do zgromadzonych, 
przewodniczący Rzeszowskiego 
Zarządu Regionu NSZZ „S”, Ro-
man Jakim, powiedział m.in.: – 
Przyszliśmy podziękować Bogu za 
to wszystko, co przez te 41 lat się 
wydarzyło. Wspominając roczni-
cę powstania naszego Związku, 
chciałbym w imieniu rzeszowskiej 
„S” przekazać wyrazy szacunku 
wszystkim, bez których nie byłoby 
„S” i nie byłoby wolnej Polski. Żad-
ne podłe działania nikczemnych 
ludzi nie umniejszą prawdy, że „S” 
wyrosła z pragnienia wolności, po-
trzeby przestrzegania praw czło-
wieka, z tradycji chrześcijańskiej. 
Wzmacniana wiarą, przez lata 
dała przetrwać narodowi, mimo 
cierpień i ofiar. Od początku stała 
na czele wielkich zmian w Polsce 
i Europie. I choć dziś czasy są inne, 
to nadal wyzwaniem jest ochrona 
wartości, na których budowaliśmy 
nasz Związek. Razem z NSZZ „S” 
realizujemy plany i marzenia dla 
przyszłych pokoleń pracowników, 
dla ich dzieci. Dla chwały naszej 
umiłowanej Ojczyzny. Swoje wy-
stąpienie zakończył modlitwą za 
Ojczyznę ks. Piotra Skargi.

Pod koniec uroczystości kilka 
słów wygłosił do zgromadzo-
nych również ks. bp. E. Biało-
głowski. – Każda rocznica jest 
spojrzeniem wstecz, ale każda musi 
być także spojrzeniem wprzód i do 
góry.  Stłamszona „S” odrodziła się, 
bo podjęła ideały, z których wyro-
sła, a podstawowym stał się Krzyż.

Regionalne obchody rocznicy
 powstania NSZZ Solidarność

Najnowsze wydarzenia w naszej 
Ojczyźnie pokazują, że dla wielu 
młodych Krzyż nie jest już wiel-
ką wartością. Jeśli chcemy jeszcze 
przez wiele lat celebrować uroczy-
stości „S”, to muszą tu być także 
wasi synowie, córki, a może także 
wnuki, żeby coś z ideałów „S” zo-
stało zaszczepione w ich sercach. 

Bo jak nie będzie odwoływania się 
do ideałów, to trudno będzie podry-
wać społeczeństwo do heroizmu.

Po zakończeniu Mszy św. pod 
Krzyżem Misyjnym delegacje 
złożyły wieńce i zapalono znicze.

 je-kl
red.

Obrady Zarządu Regionu w sali kolumnowej
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Por. Tadeusz Lutak przyjmuje gratulacje od wojewody

Obecny i byli przewodniczący rzeszowskiej „Solidarności”
 składają kwiaty pod krzyżem milenijnym
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15 sierpnia 2021 r. na Kracz-
kowskich Błoniach odbyła się 
wyjątkowa uroczystość upamięt-
niająca 120 rocznicę poświęcenia 
przez ks. Stojałowskiego Krzyża 
oraz 40 rocznicę jego odbudo-
wy przez ludzi Solidarności. Or-
ganizatorami wydarzenia były: 
Parafia pw. św. Mikołaja Bisku-
pa w Kraczkowej oraz Starostwo 
Powiatowe w Łańcucie, a obję-
ły go swym patronatem: Insty-
tut Pamięci Narodowej Oddział 
w Rzeszowie, Region Rzeszowski 
NSZZ “Solidarność”, NSZZ RI “So-
lidarność”, Stowarzyszenie Osób 
Represjonowanych w Stanie Wo-
jennym Województwa Podkar-
packiego oraz Powiat Łańcucki.

Przemawiając podczas uroczy-
stości, Bogumiła Stec-Świderska 
powiedziała m.in.: – Jeśli bra-
kuje nam dziś jedności, uczmy 
się od Krzyża na nowo, że drugi 
człowiek to Twój brat, że jedność 
znaczy solidarność, poświęcenie, 
że miłość zaczyna się w rodzinie, 
ale też i w zakładzie pracy, w tru-
dzie na roli, okazywana pracow-
nikowi, ale i pracodawcy.

Historia Krzyża
Dla upamiętnienia rozpoczy-

nającego się dwudziestego wie-
ku, z inicjatywy ks. Stanisława 
Stojałowskiego (znanego gali-
cyjskiego działacza społeczne-
go, wydawcy pism dla ludności 
wiejskiej), na Kraczkowskich 
Błoniach ustawiony został dzie-
sięciometrowy Krzyż z surowego, 
niekorowanego dębu. Uroczy-
ste poświęcenie Krzyża, 20 paź-
dziernika 1901roku, było wielką  

120 rocznica postawienia Krzyża na Kraczkowskich Błoniach 
i 40 rocznica jego odbudowy, po zniszczeniu go przez armię sowiecką

W imię prawdy i sprawiedliwości

manifestacją patriotyczną. 
Uczestniczyli w niej m.in.: posło-

wie na sejm galicyjski, przedsta-
wi ciele samorządów wiejskich, 
tysiące mieszkańców Kraczko-
wej i okolicznych miejscowości, 
a także stacjonujący w Łańcucie 
huzarzy węgierscy. Od tego czasu 
kraczkowski krzyż stał się miej-
scem odbywania uroczystości re-
ligijno-patriotycznych.

W nocy, z 29 na 30 lipca 1944 r. 
żołnierze armii sowieckiej ścięli 
i porąbali Krzyż, a następnie uży-
li go jako opału w kuchni polowej. 

Postawienie nowego Krzyża
W okresie PRL, przez długie 

lata władze komunistyczne nie 
zezwalały na odbudowę Krzyża. 
Stało się to możliwe dopiero po 
sierpniu 1980 roku.

Nowy Kzyż, tym razem żelbe-
tonowy, postawiony został z ini-
cjatywy działaczy rolniczej „S” 
z Kraczkowej, dzięki ofiarności 
wielu osób. Poświęcony został 16 
sierpnia 1981 roku, a uroczystość 
ta była, podobnie jak osiemdzie-
siąt lat wcześniej, wielką mani-
festacją patriotyczną. Do Kracz-
kowej przybyli samochodami, 
furmankami i pieszo mieszkańcy 
licznych miejscowości, a wśród 
nich członkowie pracowniczej 
i rolniczej „S”.

25 lat później, w 105 rocznicę 
powstania Krzyża i 25 roczni-
cę jego odbudowy, na Krzyżu 
umieszczony został wizerunek 
Jezusa Ukrzyżowanego. Poświę-
cenia wizerunku dokonał 20 
sierpnia 2006 roku ks. bp. Ma-
rian Rojek.

je-kl

W imieniu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” udział 
w uroczystości wzięli Bogumiła Stec-Świderska, za-ca przewodniczącego 
ZR oraz poczet sztandarowy w składzie: Grzegorz Bar, Marek Uberman 

i Stanisław Wilczek. NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” rów-
nież wystawił poczet sztandarowy w składzie: Janusz Trybus, 

Roman Krzyśko i Władysław Wesół

W Sanktuarium bł. Władysława 
Findysza w Nowym Żmigrodzie 
23 sierpnia 2021 r. odbyły się 
uroczystości odpustowe ku czci 
bł. Władysława Findysza, kapłana 
i męczennika. Sumie odpustowej 
przewodniczył abp Edward No-
wak. W koncelebrze uczestniczy-
li: bp Jan Wątroba, bp Kazimierz 
Górny, ks. Wiesław Szurek, ks. 
Piotr Steczkowski oraz kapłani 
diecezjalni i zakonni.

W uroczystości udział wzięli 

Roman Jakim, przewodniczący 
Regionu Rzeszowskiego NSZZ 
„Solidarność” oraz poczet sztan-
darowy w składzie: Anna Dziadek, 
Paweł Szpunar i Stanisław Jakim 
(na zdjęciu).

Od 2005 roku wizerunek bł. 
W. Findysza widnieje na awersie 
sztandaru Regionu Rzeszowskie-
go „S”, który bierze udział w naj-
ważniejszych wydarzeniach reli-
gijno-patriotycznych.

red. 

Odpust w Nowym Żmigrodzie

W całym kraju, 1 sierpnia 
o godz. 17.00 zabrzmiały syreny 
alarmowe w 77. rocznicę wybu-
chu Powstania Warszawskiego.

W Rzeszowie uroczystości tra-
dycyjnie odbyły się przed Pomni-
kiem Pamięci Żołnierzy Armii 
Krajowej Podokręgu „Rzeszów” 
przy Placu im. Armii Krajowej 
w Rzeszowie. Udział w nich wzięli 
również działacze NSZZ “Solidar-
ność: Roman Jakim, przewodni-
czący Zarządu Regionu Rzeszow-
skiego oraz poczet sztandarowy 
w składzie: Ewa Hadała, Marian 
Sikora i Andrzej Filipczyk.

red. 

W godzinę „W”

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.
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W sierpniu oddawaliśmy krew i zbieraliśmy podpisy 

28.07.2021 r. przy Placu Armii Krajowej w Mielcu

25 sierpnia w Strzyżowie przy Domu Kultury Sokół (na zdj.), 
a 29 sierpnia przy budynku OSP w Harcie

W ramach akcji charytatywnej Sierpień Miesiącem Honorowego 
Krwiodawstwa NSZZ „Solidarność” krew można było oddać w sie-
dzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Rzeszowie, Oddziałach RCKiK w Mielcu i Leżajsku oraz w specjal-
nym krwiobusie RCKiK.

Przy okazji akcji krwiodawstwa można było również złożyć podpis 
pod obywatelskim projektem przygotowanym przez NSZZ „Solidar-
ność” zakładającym możliwość przejścia na emeryturę po osiągnię-
ciu okresów składkowych 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

Joanna Turoń i Karol Rzepka, pracownicy Działu Rozwoju Związ-
ku Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” dbają o to, by zain-
teresowani mogli złożyć podpis do ostatniego dnia zbiórki, czyli do 
30 września br. Wspierani są przez przewodniczących „Solidarno-
ści” w oddziałach ZR. 

15 sierpnia przy Stadionie Miejskim w Kolbuszowej (na zdj.),
a 8 sierpnia przy Urzędzie Gminy Czudec

9-11.08.2021 r. na plantach w Łańcucie

3.08.2021 r. przy placu targowym w Leżajsku

2.08.2021 r. przed Urzędem Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie
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16 i 19.08.2021 r. na Rynku w Ropczycach

12.08.2021 r. przed Ratuszem w Sędziszowie Młp.

13 sierpnia 2012 r. przed Urzę-
dem Marszałkowskim Woje-
wództwa Podkarpackiego, Insty-
tut Pamięci Narodowej Oddział 
w w Rzeszowie zaprezentował 
wystawę „TU rodziła się opozycja. 

Między Czerwcem ’76 a Sierp-
niem ’80”, którą przygotował 
w 45. rocznicę protestów robot-
niczych z czerwca 1976 roku. To 
kolejna z cyklu wystaw „TU rodzi-
ła się Solidarność”. red. 

TU rodziła się opozycja

Andrzej Filipczyk, Członek Prezydium ZR na otwarciu wystawy. 

Fot. IPN Rzeszów

Cd. Zbieraliśmy podpisy 

Politykom opozycji totalnej, 
którzy rozpętali nagonkę na 
rząd Zjednoczonej Prawicy za-
rzucając mu, że rzekomo nisz-
czy wolne media i wprowadza 
monopol medialny, należy przy-
pominać, w jaki sposób trakto-
wali niesprzyjające im media 
w okresie, gdy to oni sprawowali 
rządy. Warto im także przypo-
mnieć, jak wyglądał rzeczywisty 
monopol medialny w czasach 
PRL. Doskonałą okazją do tego 
jest 40 rocznica ogólnopolskie-
go strajku drukarzy. 

W latach 1980-81, w okresie 
15-miesięcznej legalnej działal-
ności NSZZ „Solidarność”, często 
dochodziło do akcji protesta-
cyjnych sprowokowanych anty-
związkową działalnością władz 
PRL. Jednym z większych i waż-
niejszych protestów tamtego 
okresu były „Dni bez prasy” - 19-
20 sierpnia 1981 roku.

Wyrażając 31 sierpnia 1980 
roku formalnie zgodę na powsta-
nie i działalność niezależnych 
związków zawodowych, komu-
niści nie pogodzili się z utratą 
monopolu na sprawowanie wła-
dzy, w tym monopolu informa-
cyjnego, realizowanego poprzez 
podporządkowane PZPR środki 
masowego przekazu. Podpisując 
porozumienia gdańskie, zobo-
wiązujące ich do realizacji słyn-
nych 21 postulatów, komuniści 
formalnie zgodzili się (w punkcie 
3) by radio, telewizja i prasa słu-
żyły do wyrażania różnorodnych 
myśli, poglądów i sądów, jednak 
postulatu tego, podobnie jak in-
nych, nie zamierzali realizować.

Medialne ataki na „S”

Jawne wymigi-
wanie się władz 
PRL z realizacji 
podpisanych po-
rozumień musia-
ło prowadzić do 
ostrych konfliktów 
z „Solidarnością”, 
które potęgowały 
jeszcze medial-
ne ataki władz na 
Związek. Stąd też 
już na początku 
roku 1981 pojawił 
się pomysł zorga-
nizowania przez 
„S” bojkotu oficjal-
nej prasy, poprzez 
ogłoszenie 13 lu-
tego „dniem bez 
prasy”.

40 rocznica ogólnopolskiego strajku drukarzy

Dni bez prasy cz. I
Realizację tej akcji zawieszono 

po wystosowaniu przez premiera 
Wojciecha Jaruzelskiego apelu 
o „dziewięćdziesiąt spokojnych 
dni”. Jednakże partyjne media, 
nie zważając na obowiązywanie 
„spokojne dni”, coraz bardziej 
bezpardonowo atakowały Zwią-
zek.

7 sierpnia 1981 roku media 
opublikowały oświadczenie rzą-
dowe informujące o rzekomym 
zerwaniu przez Związek rozmów 
z rządem (m.in. w kwestii dostę-
pu „S” do środków masowego), 
choć faktycznie rozmowy te jedy-
nie zawieszono.

Działaczy „S” oskarżano m.in. 
o arogancję, naruszanie zasad 
rokowań, jak również o działa-
nia godzące w interes państwa, 
społeczeństwa i narodu. Jed-
nocześnie uniemożliwiono im 
ustosunkowanie się w mediach 
do tych oskarżeń i sprostowanie 
za wartych w nich ewidentnych 
kłamstw.

W zaistniałej sytuacji, Krajo-
wa Komisja Porozumiewawcza 
„S” podjęła 12 sierpnia decyzję 
o przeprowadzeniu w dniach 19 
i 20 sierpnia ogólnopolskiej ak-
cji protestacyjnej, polegającej na 
wstrzymaniu w całym kraju dru-
ku i kolportażu gazet codzien-
nych. Decyzja KKP o przepro-
wadzeniu bojkotu prasy została 
entuzjastycznie przyjęta nie tyl-
ko przez drukarzy i kolporterów, 
ale także przez znaczną część 
dziennikarzy. Wsparła ją również 
Rada Główna Episkopatu Polski, 
apelując jednocześnie do rządu 
o powstrzymanie się „od jątrze-
nia i drażniącej propagandy”.

je-kl

Rysunek zamieszczony w „Rzeszowskiej 
Solidarności" z sierpnia 1981 r.
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Dzięki wsparciu m.in. firmy 
Kruszgeo S.A. w Rzeszowie oraz 
NSZZ „Solidarność” Kruszgeo 
S.A. udało się odsłonić w ukra-
ińskiej miejscowości Sławuta 
pomnik księdza Walerego Gro-
madzkiego*.

W Sławucie działa Polskie Sto-
warzyszenie Kulturalno-Oświa-
towe im. Ks. Romana Damia-
na Sanguszki, odwołujące się 
do polskiej tradycji i związane 
z działalnością rzymskokatolic-
kiej parafii przy kościele pw. św. 
Doroty. Z jego inicjatywy powsta-
ła idea upamiętnienia kapłana 
zwanego „Apostołem Syberii”.

Uroczystość odbyła się 15 sierp-
nia 2021 r. z udziałem darczyńców, 
a Oddział Piłsudczyków w Rzeszo-
wie z Dariuszem Ziębą na czele 
wystawił poczet sztandarowy. 

Odsłonięcie pomnika było cen-
tralnym punktem wyjazdu, który 
odbył się w dniach 14-16.08.2021 
i był kontynuacją pomocy udzie-
lanej Polakom na Ukrainie mię-
dzy innymi przez Sekcję Re-
gionalną NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty i Wycho-

wania w Rzeszowie, której prze-
wodniczy Bogusława Buda.

*Ksiądz Walery Gromadzki – 
Niezłomny Pasterz, zahartowany 
ubóstwem, niedolą własną i ludzi, 
oraz klimatem terenów za Uralem, 
nie stracił ducha apostolstwa, za co 
otrzymał tytuł – „Apostoł Syberii”. 
Urodził się w roku 1835 w powiecie 
Włodzimierskim (Wołyń) w rodzi-
nie ziemiańskiej, był synem Jana 
i Wiktorii z Niemcewiczów. W 1859 
ukończył seminarium duchowne 
w Żytomierzu i przyjął święcenia 
kapłańskie. Pracował jako wika-
riusz w Horochowie. Właśnie z tych 
terenów w roku 1861 został zesłany 
na Syberię za polskość, wiarę kato-
licką i miłość do swojej Ojczyzny, 
gdzie spędził całe 38 lat! 

W dokumencie Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych do Generał-
-gubernatora Zachodniej Syberii 
mówiło się, że ksiądz Gromadzki 
został skazany na Sybir przez jego 
wzrastający wpływ w polskich 
wspólnotach, gdzie o nim zaczęli 
mówić, jak o „polityku i kaznodzie-
ju”. Oprócz tego, księdza oskarżono  

Odsłonięcie pomnika Apostoła Syberii o to, że „zamieszkując w domu jed-
nego z hrabiów, uczył dzieci pra-
wosławnych z katolickiego kate-
chizmu, niedopuszczonego przez 
cenzurę”. A również  tym, jakoby 
swoje kazanie w kościele dnia 25 
marca  1861 roku skończył we-
zwaniem „wziąć się za broń”. W tej 
sprawie zostało skierowane polece-
nie aby księdza Gromadzkiego we-
dług własnego uznania gubernator 
skierował jako wikariusza  do „byle 
jakiego kościoła, czy kaplicy” w po-
wierzonym kraju pod skryty nadzór 
policyjny i miejscowego probosz-
cza. Z zakazem głoszenia kazań 
i oddalenia się od wyznaczonego 
jemu miejsca pobytu. Rów-
nież z kategorycznym zaka-
zem nauczania dzieci „byle 
jakiego wyznania wiary”.

Swoje życie ksiądz Walery 
Gromadzki poświęcił Bogu 
i ludziom, pełniąc posługę 
kapelańską w niełatwych 
warunkach Zachodniej Sy-
berii i Azji, oraz krótko na 
Wołyniu i Podolu. Wytrzy-
mywał nadzór policji i róż-
ne prześladowania. Według 
różnych archiwalnych do-
kumentów ksiądz Walery 
Gromadzki okazywał nie 
tylko pomoc duszpaster-
ską  zesłanym Polakom. Za 
czasów jego probostwa ko-
ściół był nie tylko centrum 
religijno-narodowym, ale 
i kulturalno-społecznym za 
sprawą założonej biblio-
teki. Większość Polaków, 

urodzonych na zasłaniu, zawdzię-
czały zachowanie swojej polskości 
właśnie tej bibliotece. Pod koniec 
swego życia pracował jako pro-
boszcz w Zasławiu (1911-1913) 
w klasztorze OO Bernardynów dla 
księży- więźniów, nie mających 
zezwolenia pełnić posługę kapłań-
ską. Późnej został zaproszony przez 
ks. Romana Damiana Sanguszko 
do Sławuty, gdzie najpierw został 
proboszczem sławutskiej parafii 
pw. Św. Doroty (1913-1915), a póź-
niej (1915-1917) zamieszkał w pa-
łacu książęcym przygarnięty przez 
rodzinę Sanguszków. 

red. 

5-6 sierpnia 2021 r. członkowie Organizacji Międzyzakładowej 
NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie 
pełnili honorową wartę przy grobie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w skła-
dzie: Bogusława Buda, Teresa Łebek, Dariusz Zięba, Józef Stalec oraz 
wolontariusz Piotr Buda.

Oświatowa warta przy grobie Patrona „S”

14 sierpnia 2021 roku, w wieku 71 lat, po długiej i ciężkiej cho-
robie, zmarł Zbigniew Idzik, zasłużony działacz „Solidarności”, 
do której wstąpił w 1980 roku. 

Przez długie lata był przewodniczącym Komisji Zakładowej 
NSZZ „S” w  Wytworni Filtrów w  Sędziszowie Młp., a  zarazem 
przewodniczącym sędziszowskiego Oddziału „S”. Kilkakrotnie 
wybierany był na członka Zarządu Regionu NSZZ „S”.

W  latach gdy pełnił funkcję przewodniczącego KZ „S” zmuszony był zmagać się 
z licznymi problemami wynikającymi z trwającego wówczas kryzysu gospodarczego, 
a zarazem wprowadzania bardzo trudnych dla pracowników zmian gospodarczych. 
W 2010 roku odznaczony został srebrną Miniaturką Pomnika Stoczniowców za zasłu-
gi dla Regionu Rzeszowskiego NSZZ “Solidarność”, a w 2020 r. za działalność społecz-
ną otrzymał od Prezydenta RP Srebrny Krzyż Zasługi.

Zgodnie z informacją zawartą w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Pamięci 
Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Zbigniew Idzik 
widnieje w katalogu osób “rozpracowywanych”: Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia 
[SOS] Rozpracowywany w związku z reaktywowaniem NSZZ “Solidarność” na terenie 
Wytwórni Filtrów “PZL” w Sędziszowie Małopolskim – IPN-Rz-044/887 (18127/II).

Rodzinie i Bliskim śp. Zbigniewa IDZIKA
wyrazy szczerego współczucia w imieniu 

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

Żegnamy Cię w imieniu rzeszowskiej Solidarności oraz  koleżanek  i kolegów  
z macierzystej  komisji zakładowej ze smutkiem ale i nadzieją, że znalazłeś 
łaskę u Pana, który powołał Cię do niebiańskiej służby po latach  wędrówki 
naznaczonych pracą i cierpieniem. 
Przez większość swojego życia z ogromnym zaangażowaniem zabiegałeś  
o uczciwe, godne i sprawiedliwe traktowanie każdego pracownika. Musiałeś 
zmagać się z licznymi problemami. I podołałeś wyzwaniu. Twoja działalność na 
rzecz pracowników i społeczności lokalnej została doceniona i bardzo się z tego 
cieszyłeś.  Tak  radosnego Cię zapamiętamy i takiego będzie nam brakowało.
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Podkarpackie – brama Unii Europejskiej, przestrzeń nowoczesnej gospodarki, nieskażonej 
przyrody i bogatej kultury. Innowacyjne technologie lotnictwa, informatyki czy motoryzacji 
sąsiadują tu z obszarami aktywnego wypoczynku, kulinarnych doznań i górskiej przygody.
Na odwiedzających nasz region czekają niesamowite i unikatowe atrakcje. Wśród nich Jezioro 
Solińskie, Bieszczadzka Kolejka Leśna, czy jeden z największych i najpiękniejszych w Europie 
skansenów – Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Architektonicznymi perełkami 
kulturowej mozaiki Podkarpacia są także drewniane świątynie wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Na szczególną uwagę zasługują podkarpackie zamki: w Łańcucie, 
Krasiczynie i Baranowie Sandomierskim, uznawane za jedne z najpiękniejszych w Polsce.
Czyste powietrze, zdrowa żywność oraz walory przyrodnicze czynią z regionu znakomitą 
przestrzeń do życia. Poznaj Podkarpackie i przekonaj się sam!

Podkarpackie - przestrzeń otwarta


