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Regionalne obchody rozpo
częły się przed siedzibą Zarządu
Regionu Rzeszowskiego NSZZ
„Solidarność” przy obelisku
z  tablicą „Znanym i Nieznanym
Ludziom Solidarności w dowód
dumy i  pamięci”, gdzie złożono
kwiaty i zapalono znicze.
Tablica umieszczona została

w 2021 r. w 41 rocznicę powsta
nia NSZZ „Solidarność” oraz 40
rocznicę wprowadzenia stanu
wojennego na cokole pomnika
poświęconego pamięci Adama
Matuszaka, pierwszego prze
wodniczącego NSZZ „Solidar
ność” WSK PZLRzeszów.
Drugim punktem obchodów

była debata pokoleniowa „O So
lidarności, która zmieniła bieg
historii”, zorganizowana przez
Wojewodę Podkarpackiego
i Region Rzeszowski NSZZ „So
lidarność”. Odbyła się w sali ko
lumnowej Urzędu Wojewódz

kiego w Rzeszowie, a  jej mode
ratorem był dr  hab.  Dariusz
Iwaneczko, Dyrektor IPN Od
działw Rzeszowie.
Uczestnikami debaty byli

opozycjoniści, działacze NSZZ
„Solidarność” z lat 80tych ubie
głego wieku, reprezentujący
różne środowiska pracownicze.
Odpowiadali na pytania stu
dentów z  Koła Naukowego Po
wszechnej Historii Prawa Uni
wersytetu Rzeszowskiego.
Wśród zaproszonych na de

batę gości byli duchowni,
przedstawiciele władz pań
stwowych, samorządowych,
służb mundurowych i organiza
cji społecznych oraz najbardziej
zasłużeni działacze związkowi,
wyróżnieni na przestrzeni lat –
statuetką, medalem „Zasłużony
dla Regionu Rzeszowskiego
NSZZ „Solidarność”.

cd. str. II

Świętowaliśmy 42. rocznicę powstania „Solidarności”

Debata pokoleniowa. Na pytania studentów z Koła Naukowego Powszechnej Historii Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego
odpowiadali opozycjoniści, działacze NSZZ „Solidarność” reprezentujący różne środowiska pracownicze

Z ramienia NSZZ „Solidarność” kwiaty złożyli
Bogumiła StecŚwiderska Marek Hojło i Andrzej Filipczyk.

Instytut Pamięci Narodowej reprezentowali
Maria Rejman i Grzegorz Leszczyński z Oddziałowego

Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie
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cd. ze str. I

Uczestników i  gości powitała
Ewa Leniart, Wojewoda Podkar
packi, która podkreśliła, że de
bata ma charakter eksperymen
talny i  ma na celu skonfronto
wać poglądy i  refleksje działa
czy opozycji komunistycznej z 
młodymi ludźmi, żyjącymi
w  dzisiejszych czasach. Zda
niem wojewody młode pokole
nie powinno czerpać wiedzę
bezpośrednio od działaczy Soli
darności, bo: – Nic nie buduje
świadomości bardziej niż kontakt ze
świadkiem. (…) Takie doświadcze
nia są cenne i mogą być drogowska
zem na przyszłość – podsumowa
ła wojewoda.
Później głos zabrała Bogumiła

StecŚwiderska, Zastępca Prze
wodniczącego Zarządu Regionu
Rzeszowskiego NSZZ „Solidar
ność”, zwracając uwagę na fakt,
że: – Perspektywa postrzegania
tamtych czasów przez młodych lu
dzi jest zupełnie inna niż nasza. Jej
zdaniem właśnie to jest wartością
naddaną tej debaty.
Marszałek Województwa Pod

karpackiego, Władysław Ortyl
i Andrzej Szlachta, poseł na Sejm
RP w wystąpieniach nawiązywa
li  m.in. do swojej opozycyjnej
działalności w NSZZ „S”.
Debata podzielona była na pa

nele dyskusyjne. W  pierwszym
udział wziął poseł na Sejm RP
Adam Śnieżek, który reprezen
tował środowisko pracowników
największego w  regionie zakła
du, a zarazem centrum budzącej
się „Solidarności” – WSK PZL
Rzeszów.
Współtwórca komitetu zało

życielskiego rzeszowskiej „S”
podzielił się wspomnieniami
z  zakładowych protestów,
w których pracownicy domagali
się wolnych związków zawodo
wych, poprawy warunków pra
cy i zmian gospodarczych. Poseł

podkreślił, jak ogromną rolę
w  kształtowaniu „Solidarności”
miał wybór kard. Karola Wojty
ły na papieża i jego pielgrzymki
do Ojczyzny. – Tłumy ludzi na
nich zgromadzonych sprawiały
uczucie, że jesteśmy wielką wspól
notą i  że te władze komunistyczne
muszą ustąpić – wspominał A.
Śnieżek w rozmowie z Antonim
Myjakiem z  Koła Naukowego
PHP UR.
W  kolejnym panelu środowi

sko robotników reprezentował
Stanisław Hulek, działacz NSZZ
„Solidarność w  Zakładach Ma
gnezytowych w  Ropczycach.
Przypomniał  m.in. strajk
w  „Magnezytach”, inwigilację
SB, liczne próby zastraszania.
O  szczegóły dopytywał kolejny
student z Koła Naukowego PHP
UR – Kamil Nowak.
W  ślad za ruchem robotni

czym, o  swoje prawa zaczęli
walczyć również rolnicy, którzy
zapragnęli organizacji repre
zentującej ich interesy. O kształ
towaniu się „Solidarności”
w  dyskryminowanym rolnic
twie indywidualnym mówił
w  następnym panelu Henryk
Cząstka, współorganizator Soli
darności Wiejskiej, odpowiada
jąc na pytania Sebastiana Śliwy
z  Koła Naukowego PHP UR. –
Są tacy, którzy tworzą historię i  są
ci którzy ją piszą. Jednak trudniej
jest pisać historię, kiedy żyją
oprawcy i  poszkodowani – podsu
mował swój udział w debacie H.
Cząstka.
O  represjach i  satysfakcji

z  zaangażowania się w  działal
ność wolnych związków zawo
dowych wspominał Mieczysław
Liber, przewodniczący komitetu
założycielskiego w  Fabryce Ma
szyn w Leżajsku, obecnie prezes
Stowarzyszenia Osób Represjo
nowanych w  Stanie Wojennym
Województwa Podkarpackiego.

Jego rozmówcą był Patryk Grad
z Koła Naukowego PHP UR.
Polonista Stanisław Alot

w  ostatnim panelu mówił
o udziale w działaniach solidar
nościowych nauczycieli pomi
mo, że nie mieli prawa do straj
ku. Współorganizator struktur
związkowych „S” w  szkołach
dawnego województwa rze
szowskiego ubolewał nad bra
kiem jakości nauczania we
współczesnej szkole. Szczegó
łów dociekał Bartłomiej Piwo
war również z tego samego Koła
Naukowego.
Do dyskusji dołączył ks.  Stani

sław Słowik, który przypomniał
o niezwykle ważnej roli kościoła
w kształtowaniu się „Solidarno
ści”. Wspominał obowiązki
duszpasterskie, które wypełniał,
jako kapelan w  rzeszowskim
Zakładzie Karnym w  Załężu.
Został zwolniony z  pracy, po

nieważ wspieranie i  motywo
wanie osadzonych w nim człon
ków NSZZ „Solidarność” nie
cieszyło się przychylnością
władz w okresie rządów komu
nistycznych. Zdaniem duchow
nego, bez działalności księ
ży, m.in. J. Popiełuszki, K. Janca
rza, czy kapelanów diecezji z  bp.
Ignacym Tokarczukiem, związek
nie rozwijałby skrzydeł. –
Z NSZZ „Solidarność” współpraco
waliśmy i współpracujemy do dzisiaj
– podkreślił ks. Słowik.
Głos zabrała również Teresa

Gajdek, pierwszy kierownik
Warsztatów Terapii Zajęciowej
przy Centrum dla Osób Niepeł
nosprawnych w  Rzeszowie, kil
kukrotnie dziękując księżom za
ich posługę i  wsparcie rodzą
cych się inicjatyw społecznych
w trudnych okresach historii.
Na zakończenie debaty Bogu

miła StecŚwiderska złożyła wy
razy uznania panelistom, dzię

kując współorganizatorowi,
wszystkim uczestnikom, mło
dym naukowcom oraz ducho
wym wobec których rzeszowska
„Solidarność” ma niewymierny
dług wdzięczności.

Podsumowując debatę, należy
podkreślić, że jej uczestnicy
wspominali spontaniczne strajki
w  zakładach pracy na terenie
naszego regionu, które były wy
nikiem  m.in. rosnącej inflacji,
podwyżek cen produktów za
równo w  sklepach jak i  na sto
łówkach zakładowych, nie
uczciwej wymiany gospodarczej
z  ZSRR, a  przede wszystkim
chęci zmiany ustroju.
Zwracali uwagę, że w tamtych

czasach, kiedy prasa podlegała
cenzurze, nie było telefonów
komórkowych, informacje prze
kazywane były z  ust do ust.
W  podziemnych strukturach

“Solidarności” powstawały za
lążki pierwszych wolnych me
diów. Przekazywanie wolno
ściowych inicjatyw odbywało
się we współpracy z Kościołem,
dzięki zaangażowaniu kapła
nów wiadomości docierały do
szerszego grona odbiorców. Po
mimo utrudnień w komunikacji,
nieprzespanych nocy, świado
mości ryzyka, jakie niosło za so
bą działanie związkowe, w pra
cownikach rosło poczucie
wspólnoty i  braterstwa, redago
wano pierwsze postulaty. Ża
den z uczestników dyskusji nig
dy nie żałował podjętych wtedy
instynktownie decyzji o  dołą
czeniu do strajku. Ludzie ży
wiołowo „zrzucali się” na po
trzeby tworzenia nowych orga
nizacji, bo głęboko w  sercach
mieli nadzieję na zmiany. Mieli
świadomość, że biorą udział
w tworzeniu historii.

cd. str. III

Świętowaliśmy 42. rocznicę powstania „Solidarności”

Ks. Stanisław Słowik o relacjach KościółSolidarność

Uczestnicy debaty w sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego
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cd. ze str. II

Wskazywali na fakt, że podpi
sanie porozumień doprowadziło
do powstania pierwszego
w  krajach bloku sowieckiego
niezależnego od władz, a  zara
zem legalnego związku zawo
dowego NSZZ „Solidarność”.
Dało to zalążek kształtowania
się społeczeństwa obywatelskie
go, a „Solidarność” stała się ru
chem społecznym, który przyjął
formę instytucji opozycyjnej,
doprowadzając do przemian, ja
kie miały miejsce po 1989 r.
w  Polsce, stając się równocze
śnie inspiracją dla całej Europy.
Trudno sobie wyobrazić jej
kształt, gdyby nie powstała Soli
darność. Nie byłoby upadku
ZSRR, nie runąłby mur berliń
ski, nie doszłoby do zjednocze
nia Europy!

* * *
Zwieńczeniem obchodów była

uroczysta msza św. w  intencji
NSZZ „Solidarność” i Ojczyzny.
Odprawionej w kościele farnym
koncelebrze przewodniczył
bp  Jan Wątroba, ordynariusz
rzeszowski. Dyrektor Wydziału
Duszpasterstwa Rodzin diecezji
rzeszowskiej ks.  Nikodem Ryb
czyk wygłosił piękną homilię
o wartościach solidarności:
– (…) Dzisiejsza rocznica staje się

dogodną okazją, aby na nowo przy
pomnieć sobie ideę solidarności. Św.
Jan Paweł II, podczas III pielgrzym

ki do Polski w  1987 roku, mówił
w Gdańsku: „Solidarność – to zna
czy: jeden i drugi. A więc nigdy: je
den przeciw drugiemu. Nigdy jedni
przeciw drugim. I  nigdy brzemię
dźwigane przez człowieka samotnie,
bez pomocy drugich. Jeden drugiego
brzemiona noście”. A  zatem soli
darność, to przede wszystkim
wspólnota; to nigdy samotność. So
lidarność, to dostrzeganie w drugim
człowieku brata; to nigdy nienawiść.
Jakże aktualne i  potrzebne wydają
się być te właśnie słowa w  czasach,
które teraz właśnie przeżywamy
w  naszej ojczyźnie, kiedy jesteśmy
świadkami narastających podziałów,
złości, niezgody, walki.
(…) Od samego początku społecz

nemu ruchowi robotniczemu – „So
lidarność” towarzyszyła obecność
Matki Najświętszej, Jasnogórskiej
Królowej Polski. Jej obraz zawieszo
no na bramie drugiej stoczni gdań
skiej, gdzie rozpoczęła się walka
o  godność pracownika, a  właściwie,
to każdego człowieka. Później na
malowany został obraz Czarnej
Madonny na tle białoczerwonej pol
skiej flagi, która została nazwana
przez Ks. Jerzego Popiełuszkę Matką
Bożą Robotników Solidarności. Ob
raz ten peregrynował niedawno po
parafiach naszej diecezji rzeszow
skiej, przed którym modlili się
członkowie solidarności i inni wierni
prosząc w  intencji godnego życia
i  godnej pracy. Od 1983 roku trwa
pielgrzymka ludzi pracy do Sanktu
arium Matki Boskiej Częstochow

skiej. Jako członkowie Solidarności
na nowo powierzamy się dzisiaj pod
Jej obronę i prosimy o  Jej wstawien
nictwo za nami przed Bogiem.
Obchodząc 42. Rocznicę powsta

nia Solidarności nie możemy zapo
mnieć o  jej patronie, którym ogło
szonym przez Stolicę Apostolską
został bł. Ks. Jerzy Popiełuszko.
Każdy z  nas zna jego motto życio
we, które zaczerpnął z Pisma Świę
tego, a dokładnie z Listu św. Pawła
Apostoła do Rzymian: „Nie daj się
zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwy
ciężaj”. (…) Słowa, które tak bar
dzo ukochał bł. Ks. Jerzy Popiełusz
ko mocno wiążą się z innymi słowa
mi św. Pawła z  tego samego listu:
„Tam, gdzie wzmógł się grzech
jeszcze obficiej rozlała się łaska”.
Jako ludzie solidarności pytamy się
dziś samych siebie o  dobro, którym

mamy zwyciężać zło. Ile dobra oka
zujemy innym ludziom? Ile dobra
okazujemy tym, którzy przeciwko
nam zawinili? I wreszcie: ile dobra
okazujemy samemu Chrystusowi,
którego spotykamy w  każdym czło
wieku? Chrystus w  Ewangelii po
wie do nas: „Tak niech świeci wasze
światło przed ludźmi, aby widzieli
wasze dobre uczynki i chwalili Ojca
waszego, który jest w niebie”. „Nie
daj się zwyciężyć złu, ale zło do
brem zwyciężaj”.
Ceremonia odbywała się przy

asyście pocztów sztandarowych
wystawionych przez organizacje
NSZZ „Solidarność”: Regionu
Rzeszowskiego, Oddziału ZR
w  Ropczycach, WSK PZLRze
szów, Oświaty i  Wychowania
w  Rzeszowie, Rzeszowskiego
Zakładu Energetycznego, Zakła
dów Chemicznych OrganikaSa
rzyna, Zelmer w  Rzeszowie, Za
kładu Linii Kolejowych w  Rze
szowie, Urzędu Marszałkowskie
go w  Rzeszowie, Elektromontaż
Rzeszów oraz „Solidarności” Rol
ników Indywidualnych.

Akompaniował Chór „Alba
Cantans” pod batutą Kornelii
Ignas i  kierownictwem prezesa
Czesława Knapika.
Po mszy zebrani udali się na

plac Janów. W  tym symbolicz
nym miejscu, pod krzyżem mi
lenijnym, gdzie gromadzili się
działacze zdelegalizowanej Soli
darności odbyła się dalsza część
ceremonii. Za zmarłych opozy
cjonistów i  członków NSZZ
„Solidarność” o  modlitwę po
proszono biskupa.
Później głos zabrała Bogumiła

StecŚwiderska, mówiąc m.in.:
(…) Siła Solidarności tkwi w  jej

chrześcijańskich korzeniach,
w  wierności ideałom Sierpnia.
Przed nami 40 Ogólnopolska Piel
grzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę
w tym roku pod hasłem „Księże Je

rzy – jesteśmy tu, aby wypełnić
Twój testament”. Jeśli nam czego
kolwiek brakuje, zamiast narzekać,
róbmy swoje – zło zwyciężając do
brem, bo Solidarność tworzą ludzie
o ugruntowanym systemie wartości
i mocnym kręgosłupie. Nasze zada
nia sięgają dalej, poza sprawy so
cjalne, tworząc wspólnotę odnowy
ducha narodowego. (…) Te 21 po
stulatów spisanych w nocy z 16/17
sierpnia w  Stoczni Gdańskiej 
w  2003 r zostało uznane przez
UNESCO za najważniejsze teksty
ludzkości o  nazwie Pamięć świata
w uznaniu szczególnych zasług ro
botników domagających się zmiany
systemowej w  bloku komunistycz
nym. Niektóre z nich jeszcze nie są
zrealizowane choćby 14 postulat,
o  który teraz walczymy – emerytu
ry stażowe, którego to tematu nie
odpuścimy na pewno.
Na zakończenie delegacje zło

żyły pod krzyżem kwiaty i  za
paliły znicze.

M. Lubowicz, S.Wiech
fot. Ż. KocajSzeliga

Świętowaliśmy 42. rocznicę powstania „Solidarności”

Od lewej: Kamil Nowak, Dariusz Iwaneczko, Stanisław Hulek

Rzeszowska Fara. Msza św. w intencji „Solidarności” i Ojczyzny

Organizatorzy wydarzenia dziękują wszystkim,
którzy przyczynili się do uświetnienia obchodówDary ołtarza przekazali członkowie NSZZ „Solidarność”
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Od 1 września zmieniają się li
mity zarobkowe dla rencistów
i emerytów, którzy nie osiągnęli
powszechnego wieku emerytal
nego. Do zawieszenia świadcze
nia dochodzi wówczas, gdy
przychód miesięczny przekro
czy 8003,20 zł.
Renciści i  emeryci, którzy nie

osiągnęli powszechnego wieku
emerytalnego, mogą pracować,
ale wysokość ich zarobków ma
wpływ na wypłatę świadczenia.
Dla tych świadczeniobiorców co
trzy miesiące ustalane są limity
przychodów. Ich wysokość zale
ży wprost od przeciętnego wy
nagrodzenia w  kraju w  po
przednim kwartale.
W drugim kwartale płace spa

dły, dlatego od 1 września limi
ty dla pracujących emerytów
i  rencistów również są nieco
niższe – o  kilkadziesiąt złotych.
Uważać powinny szczególnie te
osoby, których miesięczne za
robki były bardzo zbliżone do
dotychczasowego limitu.
Pierwszy próg przychodu wy

nosi 70 proc. przeciętnego wy

nagrodzenia. Od września bę
dzie to 4309,40 zł brutto. Mie
sięczne zarobki do tej kwoty nic
nie zmieniają w  wypłacanym
świadczeniu. Jeśli przychód
emeryta lub rencisty jest wyż
szy, to wypłatę świadczenia od
powiednio zmniejsza się za ten
miesiąc, w  którym doszło do
przekroczenia.
Drugi próg wynosi 130 proc.

przeciętnego wynagrodzenia –
od września to 8003,20 zł. Jeśli
pracujący emeryt lub rencista
przekroczy tę kwotę, ZUS za
wiesi wypłatę jego świadczenia
za dany miesiąc.
Nowe kwoty limitów obowią

zują we wrześniu, październiku
i listopadzie. Zmienią się znowu
od 1 grudnia.
Wysokością przychodów nie

muszą przejmować się emeryci,
którzy osiągnęli powszechny
wiek emerytalny (60 lat dla ko
biet, 65 lat dla mężczyzn). Oni
mogą pobierać świadczenia
i zarabiać bez ograniczeń.

źródło: zus.pl

Ważne dla pracujących seniorów

Roman Jakim, przewodniczą
cy Zarządu Regionu Rzeszow
skiego NSZZ „Solidarność” 4
września wziął udział w  uro
czystości obchodów 42. rocznicy
powstania NSZZ Solidarność
oraz 40. rocznicy wydarzeń na
Moście Kamiennym w  Przemy
ślu, które rozpoczęła msza
święta w  Archikatedrze Prze
myskiej. Następnie uczestnicy
złożyli kwiaty pod pomnikiem
św. Jana Pawła II i  obeliskiem

bł. ks.  Jerzego Popiełuszki oraz
na KamiennymMoście.
31 sierpnia 1982 roku w wielu

polskich miastach wbrew woli
gen.  Wojciecha Jaruzelskiego
i WRON (Wojskowa Rada Oca
lenia Narodowego) Polacy po
stanowili uczcić drugą rocznicę
porozumień sierpniowych.
Również w  Przemyślu dzięki

manifestacji zorganizowanej
przez członków konspiracyjnej
Tymczasowej Komisji Koordy

Rocznica wydarzeń na KamiennymMoście w Przemyślu

Msza św. w Archikatedrze Przemyskiej

Manifestacja na Kamiennym Moście w Przemyślu, 1982 r.
Fot. www.przemysl.pl

nacyjnej NSZZ „Solidarność”
doszło do jedynej w okresie sta
nu wojennego tak wielkiej ma
nifestacji obywatelskiego prote
stu przeciw reżimowi gen.  Ja
ruzelskiego.
TKK została założona w  wa

runkach konspiracji w grudniu

1981 r. przez działaczy „Soli
darności” w  Przemyślu: Marka
Kamińskiego, Stanisława Try
balskiego, Stanisława Żółkiewi
cza, Zygmunta Majgiera, Ry
szarda Bukowskiego oraz Mie
czysława Zrajkę.

red.

Świętowaliśmy 42. rocznicę...Podsumowanie. W  ramach akcji charytatywnej „Sierpień
Miesiącem Honorowego Krwiodawstwa NSZZ Solidarność”
w  2022 roku 460 dawców i  związkowców oddało w  sumie
ok. 207 litrów krwi ( RCKiK w Rzeszów – 145 osób, Oddział
Mielec – 172 osoby, Oddział Leżajsk – 143 osoby).
W imieniu potrzebujących, bardzo dziękujemy Dawcom.

Teresa Gajdek o kształtowaniu postaw

Na zdjęciu m.in. chór Alba Cantans

Licznie zgromadzeni członkowie „S” na mszy św.
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23 sierpnia odbyło się spotka
nie przewodniczącego Krajowe
go Sekretariatu Banków, Han
dlu i  Ubezpieczeń NSZZ „Soli
darność” Alfreda Bujary oraz
wiceprzewodniczącego Dariu
sza Paczuskiego z minister pra
cy i  polityki społecznej Marleną
Maląg.
Efektem spotkania jest zapew

nienie minister o  wystąpieniu
do PIP o  zwiększenie liczby
kontroli w  sklepach w  zakresie
przestrzegania przepisów usta
wy o  ograniczeniu handlu
w niedziele. To realizacja postu
latu handlowej „Solidarności”
w  związku z  rosnącą liczbą
przypadków łamania prawa
w  sieciach handlowych. Nie
długo po uszczelnieniu przepi
sów ustawy o ograniczeniu han
dlu po raz kolejny sieci handlo
we zaczęły zabawę "w  kotka
i myszkę". Tym razem urządzają
w  swoich sklepach „wypoży

czalnie sprzętu sportowego”,
„kluby czytelnika” czy „wypo
życzalnie książek”, ale dzięki
interwencji handlowej „Solidar
ności” będzie więcej kontroli
w  tychże placówkach. Jeśli Pań
stwowa Inspekcja Pracy wyka
że, że proceder łamania ustawy
ma charakter uporczywy sieci
handlowe muszą liczyć się z ka
rami sięgającymi nawet 1 mln zł.
Minister zapewniła, że kontrole
w  sklepach naruszających prze
pisy będą przeprowadzane wie
lokrotnie w kolejne niedziele. To
bardzo ważne, bo wcześniej sie
ciom najzwyczajniej opłacało się
łamać prawo, gdyż do tej pory
czynności kontrolne PIP w  po
szczególnych sklepach były jed
norazowe, a  pojedyncze złama
nie ustawy było jedynie wykro
czeniem z niską karą finansową.

red.

Będzie więcej kontroli i wyższe
kary za handel w niedziele

Rada Krajowej Sekcji Oświaty
i  Wychowania NSZZ „Solidar
ność” podczas posiedzenia
w dniu 25 sierpnia 2022 r. oma
wiała sytuację związaną z  wy
nagrodzeniem nauczycieli.
Członkowie Rady krytycznie
odnieśli się do przedstawionej
propozycji
Ministerstwa Edukacji i Nauki

zwiększenia płac o 9% od stycz
nia 2023 roku.
Przyjęto stanowisko, w  któ

rym KSOiW domaga się zwięk
szenia płac o  co najmniej 5
punktów procentowych więcej
niż inflacja. Rada oczekuje od
resortu edukacji natychmiasto
wego rozpoczęcia prac nad
zmianą systemu wynagradzania
nauczycieli w  powiązaniu

z przeciętnym wynagrodzeniem
w gospodarce narodowej.
Ustalono, że przedstawiciele

KSOiW wezmą udział w  spo
tkaniu wszystkich central
związkowych zrzeszających na
uczycieli zaplanowanym na 30
sierpnia.
Rada KSOiW podjęła decyzję

o podjęciu rozmów i konsultacji
w środowisku nauczycieli i pra
cowników oświaty – członków
naszego związku – na temat
form protestu, na które są goto
wi w najbliższych miesiącach.
1 września KSOiW ogłosi ter

min i  przyjętą formę protestu
przeciwko pauperyzacji i  obni
żeniu prestiżu zawodu nauczy
ciela.

red.

Nauczyciele, a płaca

Odsłonięto Pomnik
Żołnierzy Wyklętych
Niezłomnych wMielcu

W  uroczystości, z  udzia
łem  m.in. wicepremiera Piotra
Glińskiego, wicemarszałka Sej
mu Ryszarda Terleckiego i  pre
zesa Instytutu Pamięci Narodo
wej dr.  Karola Nawrockiego,
NSZZ „Solidarność reprezento
wali Bogumiła StecŚwiderska,
zaca przewodniczącego Zarzą
du Regionu Rzeszowskiego
NSZZ „Solidarność” oraz Ma
rian Kokoszka, przewodniczący
Oddziału „Solidarności”
w Mielcu.
Pomnik powstał z  inicjatywy

mieleckiego Stowarzyszenia
Klubu Historycznego „Prawda
i  Pamięć”. Budowa ruszyła
w 2020 roku i była finansowana
przede wszystkim ze składek
mieszkańców, sympatyków
i  sponsorów. NSZZ „Solidar
ność” również dołożył cegiełkę
do budowy monumentu, który
stanął na Górce Cyranowskiej
przy Al. Niepodległości.
Autorem projektu pomnika

jest rzeźbiarz Józef Opala, który
w całej konstrukcji zawarł wiele
elementów symbolicznych. Na
monumencie ustawiono figury
przedstawiające płk. Aleksan
dra Rusina „Rusala”, mjr.  Hie
ronima Dekutowskiego „Zapo
rę”, chor. Wojciecha Lisa „Mści
ciela”, płk. Łukasza Ciepliń
skiego „Pługa”, Janinę Przy
siężniak „Jagę”, por. Leona Wa
natowicza „Borutę”, rtm. Witol
da Pileckiego „Witolda”,
ks.  Władysława Gurgacza „Se
ma”, ppłk. Waleriana Tumano
wicza „Jagodzińskiego”,
gen.  bryg. Augusta Emila Fiel
dorfa „Nila”, ppor. Anatola Ra
dziwonika „Olecha” oraz
mjr.  Dragana Sotirovića „Dra
żę”. Na pomniku upamiętniono
osoby związane z  Podkarpa
ciem, ale także Kresowiaków
oraz wszystkich Żołnierzy Nie
złomnych walczących o  wol
ność naszej ojczyzny.

red.

Jak emeryci Podkarpacką
Ruś Czerwoną odkrywali
Zgodnie ze starą tradycją

(z  XXI wieku), w  przedostatnią
sobotę sierpnia br. emeryci
(głównie nauczyciele) wyjechali
na Ruś Czerwoną, które Polskę
Mieszka I  tworzyła, przez ksią
żąt ruskich była Polakom zabie
rana, przez Kazimierza Wielkie

go została odebrana, ale dopiero
przez Króla Jadwigę AD 1387
siostrze Marii Węgierskiej zo
stała zbrojnie z  głowy wybita
(Król Jadwiga dowodził osobi
ście). Relacja z wyjazdu na
stronie internetowej ZR.

S. Alot Po wyjściu z Bazyliki Mniejszej w Przeworsku z Kaplicą Bożego Grobu

3 września 2022 r. w Mielcu odsłonięto największy w Polsce
monument upamiętniający bohaterów podziemia antykomunistycznego.

Prezydium ZR reprezentowali B. StecŚwiderska i M. Kokoszka
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Księża z Ukrainy w ZR

W  siedzibie Regionu Rze
szowskiego NSZZ „Solidar
ność” gościliśmy ks.  Romana
Kaźmierczaka, proboszcza pa
rafii p.w. Niepokalanego Poczę
cia Najświętszej Maryi Panny
w  Pisarówce (na zdj. po lewej)
i  ks.  dr.  Ryszarda Federczyka,
kapelana klasztoru sióstr Bene

dyktynek w  Żytomierzu. Od
wiedzili nas, by osobiście po
dziękować NSZZ „Solidarność”
za przekazywaną pomoc nie
zbędną do prowadzenia posługi
duszpasterskiej na terenie sze
ściu parafii w  diecezji Kamie
nieckoPodolskiej na Ukrainie.

red.

Obchody wybuchu
II wojny światowej

Jednostka Strzelecka 2020 im.
kpt.  Zygmunta Patryna ,,Sło
wik" w  Strzyżowie (na zdjęciu)
wzięła udział w obchodach upa
miętniających wybuch II wojny
światowej, których organizato
rem była Kancelaria Sejmu Rze
czypospolitej Polskiej.
Uroczystości odbyły się 1

września we Frampolu, który
niemieckie lotnictwo 13 wrze
śnia 1939 r. zrównało z  ziemią.
Liczący wówczas ok. 3 tysięcy
mieszkańców Frampol z  regu
larną zabudową, centralnie po
łożonym rynkiem i  ratuszem
stał się obiektem treningowym
dla sił powietrznych
nazistowskiego okupanta. Zrzu
cone na miasto bomby zapalają
ce i  burzące obróciły w  gruzo

wisko ponad 80 proc. zabudo
wań tego tętniącego życiem
miasteczka.
W  wydarzeniu udział wzięła

Marszałek Sejmu RP Elżbieta
Witek, wiceprezes Rady Mini
strów i  ministr obrony narodo
wej Mariusz Błaszczak, wice
prezes Rady Ministrów i ministr
aktywów państwowych Jacek
Sasin, posłowie i  senatorowie
oraz władze województwa lu
belskiego i  powiatu biłgoraj
skiego oraz samorządów gmin
nych.
Jednostce Strzeleckiej towa

rzyszyła Anna Dziadek, prze
wodnicząca Oddziału NSZZ
"Solidarność" w Strzyżowie.

red.

Potocznie określane mianem
„dyscyplinarki” rozwiązanie
umowy o  pracę bez wypowie
dzenia, a  więc ze skutkiem na
tychmiastowym, jest najbardziej
radykalnym trybem zakończe
nia stosunku pracy. Warto pa
miętać, że jest to uprawnienie
przysługujące obu stronom sto
sunku pracy. Poniżej o perspek
tywie pracownika wręczającego
„dyscyplinarkę” pracodawcy.

Podstawa prawna
Podstawą rozwiązania przez

pracownika umowy o  pracę
w  trybie natychmiastowym jest
przepis art. 55 § 11 kodeksu pra
cy (kp) „Pracownik może roz
wiązać umowę o pracę w trybie
określonym w § 1 (tj. bez wypo
wiedzenia) także wtedy, gdy
pracodawca dopuścił się cięż
kiego naruszenia podstawo

wych obowiązków wobec pra
cownika;”
Zgodnie z  przepisem art.  94

pkt 4 i  5 kp pracodawca jest
obowiązany w  szczególności
zapewniać bezpieczne i  higie
niczne warunki pracy oraz ter
minowo i prawidłowo wypłacać
wynagrodzenie. Zgodnie
z  przepisami art.  94 pkt 2b kp
i art. 943 § 1 kp pracodawca jest
obowiązany przeciwdziałać
dyskryminacji i  mobbingowi.
To oczywiście tylko kilka naj
częściej występujących w  prak
tyce powodów rozwiązania
stosunku pracy bez wypowie
dzenia przez pracownika. Dla
nauczycieli zatrudnionych na
podstawie mianowania istotny
może być wyrok Sądu Najwyż
szego z 13 czerwca 2018 r., sygn.
akt: III PK 59/17, wskazujący,
że „Nauczyciel mianowany

„Dyscyplinarka”
dla pracodawcy

może rozwiązać stosunek pracy
bez wypowiedzenia (art. 55 § 11

k.p.) z  powodu naruszenia
przez pracodawcę obowiązku
przeciwdziałania mobbingowi
w miejscu pracy.”
Należy pamiętać, że zgodnie

z  przepisem art.  55 § 2 kp
„Oświadczenie pracownika
o  rozwiązaniu umowy o  pracę
bez wypowiedzenia powinno
nastąpić na piśmie, z podaniem
przyczyny uzasadniającej roz
wiązanie umowy.” Należy rów
nież pamiętać o  stosowanej
z  odesłania normie dotyczącej
tego, że rozwiązanie umowy
w  tym trybie może nastąpić
w  okresie jednego miesiąca od
dnia powzięcia przez pracowni
ka wiadomości o  okoliczności
uzasadniającej jej rozwiązanie.
Zwlekanie ze złożeniem
oświadczenia woli pracodawcy
może więc spowodować póź
niejszy brak możliwości skorzy
stania z tego trybu.

Odszkodowanie, odprawa
Zgodnie z przepisem art. 55 §

11 kp w przypadku rozwiązania
przez pracownika umowy
o  pracę bez wypowiedzenia
z  powodu ciężkiego naruszenia
przez pracodawcę podstawo
wych obowiązków wobec pra
cownika, przysługuje mu od
szkodowanie w  wysokości wy
nagrodzenia za okres wypowie
dzenia. W  przypadku rozwią
zania umowy o  pracę zawartej
na czas określony odszkodowa
nie przysługuje w  wysokości
wynagrodzenia za czas, do któ

rego umowa miała trwać, nie
więcej jednak niż za okres wy
powiedzenia. Najczęściej pra
codawca odmawia jego wypłaty
i trzeba dochodzić go w drodze
postępowania sądowego.
Wskazać należy za wyrokiem

Sądu Najwyższego z  dnia 15
września 2021 r., sygn. akt:
I  PSKP 20/21, że „Pracowniko
wi, który rozwiązał umowę
o  pracę bez wypowiedzenia
z powodu ciężkiego naruszenia
przez pracodawcę jego obo
wiązków, wśród których znala
zło się naruszenie obowiązku
przeciwdziałania mobbingowi,
przysługują obydwa odszkodo
wania ryczałtowe z  art.  55 § 11

oraz z art. 943 § 4 k.p.”
Wskazać również należy za

uchwałą Sądu Najwyższego
z dnia 2 lipca 2015 r., sygn. akt:
III PZP 4/15, że „Rozwiązanie
umowy o  pracę przez pracow
nika na podstawie art.  55 § 11

k.p. z  powodu ciężkiego naru
szenia przez pracodawcę pod
stawowych obowiązków wobec
pracownika uprawnia pracow
nika do nabycia prawa do od
prawy pieniężnej, o  której mo
wa w art. 8 w związku z art. 10
ust. 1 ustawy z  dnia 13 marca
2003 r. o szczególnych zasadach
rozwiązywania z pracownikami
stosunków pracy z  przyczyn
niedotyczących pracowników
(jednolity tekst: Dz.U. z 2015 r.,
poz. 192 ze zm.), jeżeli przyczy
ny te stanowią wyłączny powód
rozwiązania stosunku pracy.”

Rafał Rzepecki
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Emisja audycji

Zorganizowani mają lepiej

w Radio Via 103,8 FM

we wtorki o godz. 19.15

oraz piątki o godz. 21.30

Krzysztofowi Sobolewskiemu
Posłowi na Sejm RP

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci TATY Józefa

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

Zbigniewowi Syczowi
Przewodniczącemu Komisji Indywidualnych

Członków NSZZ „Solidarność”
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci MAMY

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

2627 sierpnia 2022 r. członko
wie Organizacji Międzyzakła
dowej NSZZ „Solidarność” Pra
cowników Oświaty i Wychowa
nia w  Rzeszowie już po raz
czwarty pełnili honorową wartę
przy grobie bł. Jerzego Popie
łuszki, który znajduje się na
warszawskim Żoliborzu przy
kościele św. Stanisława Kostki.
Służba przy mogile Patrona "So
lidarności" trwa nieprzerwanie
od Jego śmierci, czyli od 1984
roku. Niemal każdego dnia
i  każdej nocy, niezależnie od
pogody, do grobu bł. Ks. Jerze
go przybywają delegacje z  róż
nych stron Polski, z różnych za
kładów pracy.
Oświatową organizację repre

zentowali: Bogusława Buda,
Iwona Malinka, Grażyna Skawi
na, Grzegorz Jamrozek oraz wo

lontariusz Piotr Buda. Na grobie
złożyli wiązankę kwiatów, za
palili znicze, modlili się o pokój
na świecie, zakończenie wojny
w  Ukrainie oraz za Związek
i  jego członków z  rodzinami,
a  także polecali problemy
oświatowe i  zawodowe. Dzię
kowali również za bł. Natalię
Tułasiewicz Patronkę Nauczy
cieli Polskich.
Dwudziestoczterogodzinne

czuwanie przy grobie Błogosła
wionego miało dla związkow
ców głównie znaczenie symbo
liczne i dowodziło trwania przy
wartościach, za które ks.  Jerzy
nie wahał się oddać życia.

Bogusława Buda
przewodnicząca KM „S”

POiW w Rzeszowie

Oświatowa „Solidarność”
pełniła wartę przy grobie

bł. J. Popiełuszki
Co roku, 23 sierpnia obcho

dzone jest wspomnienie litur
giczne bł. Władysława Findysza.
Od 2005 roku wizerunek du
chownego widnieje na awersie
sztandaru Regionu Rzeszow
skiego „Solidarności”.
Władysław Findysz urodził

się 13 grudnia 1907 r. w  Kro
ścienku Niżnym na Podkarpa
ciu. Święcenia kapłańskie przy
jął 19 czerwca 1932 r. w Przemy
ślu. W  1942 r. został probosz
czem w  Nowym Żmigrodzie.
W  czasie II wojny światowej,
a  także w  latach powojennych,
niósł ofiarną pomoc duchową
i  materialną wszystkim miesz
kańcom, bez względu na naro
dowość i wyznanie.
W  latach Soboru Watykań

skiego II włączył się aktywnie
w  dzieło „soborowych czynów
dobroci”, apelując z ambony i za
pośrednictwem listów o  odno
wienie życia religijnego. Odpo
wiedzią władz komunistycz
nych na gorliwą działalność
duszpasterską ks. Findysza były
liczne prześladowania.

17 grudnia 1963 r. za rzekome
„zmuszanie do praktyk religij
nych” został skazany na dwa
i  pół roku pozbawienia wolno
ści. W  więzieniu znęcano się
nad nim fizycznie i psychicznie.
Władze z  premedytacją unie
możliwiły mu poddanie się
uprzednio zaplanowanej opera
cji na nowotwór przełyku.
Z  więzienia został zwolniony
warunkowo w  stanie skrajnego
wycieńczenia. Zmarł po kilku
miesiącach, 21 sierpnia 1964 r.
Został ogłoszony błogosławio
nym 19 czerwca 2005 r. w War
szawie jako męczennik za wiarę,
ofiaręwładzy komunistycznej.
W  parafii pw. śś. Apostołów

Piotra i  Pawła w Nowym Żmi
grodzie, gdzie jest Sanktuarium
bł. Władysława Findysza, co ro
ku w  dniu wspomnienia litur
gicznego błogosławionego – 23
sierpnia, odprawiana jest uro
czysta msza św. odpustowa
z  udziałem przedstawicieli
NSZZ „Solidarność”.

red.

Ofiara komunizmu
– wspomnienie

bł. Władysława Findysza

Roman Jakim, przewodniczący ZR i Bogumiła StecŚwiderska,
zaca przewodniczącego ZR oraz poczet sztandarowy ZR w składzie:

Anna Dziadek, Zbigniew Cupryś i Marian Sikora wzięli udział w uroczystej
mszy św. odpustowej w parafii w Nowym Żmigrodzie, której przewodniczył

bp Jan Wątroba, ordynariusz rzeszowski.
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