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Uroczystości 1213 grudnia w rocznicę 1981 roku

12 grudnia 2022 r., w  wigilię
41. rocznicy wybuchu stanu wo
jennego, w Filharmonii Podkar
packiej im. Artura Malawskiego
w  Rzeszowie odbył się V Kon
gres Osób Represjonowanych,
Działaczy Solidarności i  Kom
batantów.
Poprzedzony został uroczystą

mszą św. w  rzeszowskiej Farze,
w  intencji Ojczyzny, ofiar stanu
wojennego, działaczy podziemia
antykomunistycznego, którą
koncelebrował bp  rzeszowski
Jan Wątroba, a  homilię wygłosił
ks.  prałat Stanisław Słowik. Ko
ściół wypełniła licznie przybyła

młodzież z wielu podkarpackich
szkół z  pocztami sztandarowy
mi, działacze Solidarności, re
presjonowani, przedstawiciele
władz z  Ewą Leniart Wojewodą
Podkarpackim i  Władysławem
Ortylem Marszałkiem Woje
wództwa Podkarpackiego oraz
licznie zebrani samorządowcy.
Po mszy św. tradycyjnie zło

żono wieńce i  znicze pod Krzy
żem Milenijnym. Następnie
uczestnicy wraz z  pocztami
sztandarowymi przeszli w  po
chodzie do sali koncertowej Fil
harmonii Podkarpackiej.
„Bardzo się cieszę, że po raz ko

lejny przyjęli Państwo zaproszenie
na wyjątkowe spotkanie w  gronie
Kombatantów, Działaczy Solidar
ności i  Osób Represjonowanych.
Niestety z  każdym rokiem jest nas
coraz mniej, odchodzą od nas boha
terowie naszej wolności, ludzie,
którzy w  godzinie próby zachowali
się jak trzeba, którzy potrafili wy
brać między dobrem a złem, wolno
ścią a  zniewoleniem. Cieszy nas
niezwykle tak liczna obecność mło
dych ludzi. To pewnego rodzaju
gwarancja, że ideały Solidarności
oraz przesłanie o  tym, że światełko
wolności musi być niezmiennie
podtrzymywane i ochraniane – będą
przekazane w przyszłość. O to Pań
stwo walczyliście" – mówiła wo
jewoda Ewa Leniart.
Zgromadzonych powitał rów

nież dyrektor Oddziału Instytu
tu Pamięci Narodowej w  Rze
szowie dr  hab.  Dariusz Iwa
neczko, który podkreślał, że
Kongres jest wydarzeniem bez
precedensowym i  niezwykle
ważnym dla poszanowania hi
storii, budowy pamięci i  tożsa
mości naszego narodu. Zachęcił
również uczestników spotkania
do wskazania osób ze swojego
środowiska, które za swoją
działalność nie otrzymały jesz
cze należnych im podziękowań
czy odznaczeń od państwa pol

skiego jak Krzyż Wolności i  So
lidarności za działalność anty
komunistyczną.
Natomiast Roman Jakim,

przewodniczący Zarządu Re
gionu Rzeszowskiego NSZZ
„Solidarność”, podkreślił, że:
„Na tej sali siedzi obok siebie kilka
pokoleń Polaków. Cieszę się z Was
młodzi i chcę, żebyście wiedzieli, że
organizatorzy poprzez tę dzisiejszą
uroczystość, pragną wyrazić
wdzięczność i  uznanie dla tych,
Wielkiego ducha, niejednokrotnie
posiwiałych głów – Represjonowa
nych, Działaczy Solidarności,
Kombatantów – za ich odwagę
i  determinację w walce z  totalitar
nym reżimem. Odzyskanie Nie
podległości możliwe było dzięki tej
walce, którą podjęli wtedy… To oni
tworzyli historię, która wciąż wy
daje się za mało pielęgnowana.
Dzisiaj jednak jesteśmy świad

kami wydarzenia, w  którym brali
ście udział wraz z  pocztami sztan
darowymi Waszych szkół, z wielu
rejonów Podkarpacia i  Rzeszowa,
serdecznie za to dziękuję Wam
i Waszym nauczycielom. Wydarze
nie, które mówi, że musicie być od
ważnymi strażnikami Pamięci, aby
miłości do Ojczyzny nie przysłonił
tani blichtr czy nieodpowiedzial
ność.

cd. str. II

Msza św. w rzeszowskiej Farze Dziękujemy nauczycielom i młodzieży za wystawienie pocztów sztandarowych

Uczestnicy Kongresu w Filharmonii Podkarpackiej
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Obszary negocjacyjne
RządSolidarność

2 grudnia 2022 r. prezes Rady
Ministrów Mateusz Morawiecki
wydał Zarządzenie o powołaniu
roboczego zespołu do spraw
wypracowania porozumienia
między Rządem Rzeczypospoli
tej Polskiej a  Komisją Krajową
NSZZ „Solidarność”. Prace nad
takim rozwiązaniem ruszyły po
zawieszeniu organizowanego
przez Komisję Krajową NSZZ
„Solidarność” Marszu Godności.
Współprzewodniczącymi ze

społu zostali: ze strony rządowej
szef Kancelarii Premiera Marek
Kuchciński, z  ramienia Solidar
ności członek Prezydium Komi
sji Krajowej odpowiedzialny za
dialog społeczny Henryk Nako
nieczny. Grupę negocjacyjną
z  ramienia związku tworzą:
Bogdan Kubiak – zastępca prze
wodniczącego Komisji Krajowej
ds. branż, Bartłomiej Mickiewicz
– przewodniczący Krajowego
Sekretariatu Służb Publicznych
NSZZ „Solidarność”, Edyta
Odyjas – przewodnicząca MOZ
NSZZ „Solidarność” Pracowni
ków Sądownictwa i  Prokuratu
ry, Ryszard Proksa – przewod
niczący Krajowej Sekcji Oświaty
i  Wychowania NSZZ „Solidar
ność”, Wojciech Ilnicki – prze
wodniczący Krajowej Sekcji
Górnictwa Węgla Brunatnego,
Andrzej Kuchta – członek Sekre
tariatu Metalowców NSZZ „So
lidarność”, Bogusław Hutek –
przewodniczący Krajowej Sekcji
Górnictwa Węgla Kamiennego,
Jarosław Grzesik – przewodni

czący Krajowego Sekretariatu
Górnictwa i  Energetyki NSZZ
„Solidarność”.
Zgodnie z ustaleniami rozmo

wy będą toczyły się w  ośmiu
następujących obszarach:
1. Wsparcia przedsiębiorstw

energochłonnych w  związku
z  wysoką dynamiką cen nośni
ków energii i gazu.
2. Zmian w  systemie polityki

energetycznej Polski.
3. Wzrostu wynagrodzeń dla

zatrudnionych w  sferze finan
sów publicznych w  2023 roku
oraz zmian systemowych
w  kształtowaniu wynagrodzeń
w  państwowej sferze budżeto
wej z uwzględnieniem oświaty.
4. Odmrożenia odpisu na Za

kładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych.
5. Wyłączenia dodatku za

pracę w  warunkach szkodli
wych dla zdrowia, szczególnie
uciążliwych lub niebezpiecz
nych z płacy minimalnej.
6. Zmian systemowych

w  funkcjonowaniu oraz finan
sowaniu Domów Pomocy Spo
łecznej.
7. Ochrony pracowników

podlegających szczególnej
ochronie, w  tym działaczy
związkowych.
8. Zmiany ustawy o  emerytu

rach i  rentach z  Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych –
emerytury stażowe oraz uchyle
nia wygaszania emerytur po
mostowych.

źródło: tysol.pl

Spotkanie, które odbyło się 29
listopada w  Pałacu Prezydenc
kim, poświęcone było przyszło
ści dialogu społecznego w  Pol
sce. Wzięli w  nim udział człon
kowie Prezydium Rady Dialogu
Społecznego, przedstawiciele
strony rządowej, członkowie za
siadający w Radzie Dialogu Spo
łecznego z  ramienia organizacji
pracowników i  pracodawców,
osoby zasiadające w  Radzie
z  głosem doradczym oraz za
proszeni goście.
W  obecności prezydenta RP

Andrzeja Dudy partnerzy spo
łeczni przedstawili założenia no
welizacji ustawy o RDS, zgodnie
z  którymi Rada ma zostać prze
kształcona w  niezależny urząd

ds. dialogu społecznego. Ozna
cza to wzmocnienie dialogu
trójstronnego i  realizację wielo
letniego postulatu NSZZ „Soli
darność”, zmierzającego do
zwiększenia roli partnerów spo
łecznych w  procesie tworzenia
i zmian w prawie.
Rada Dialogu Społecznego to

najważniejsza instytucja krajo
wego dialogu społecznego
w Polsce. Stanowi forum współ
pracy i  dialogu trójstronnego
strony pracowników, strony
pracodawców oraz strony rzą
dowej. RDS zastąpiła działającą
od 1994 r. Trójstronną Komisję
do Spraw Społeczno–Gospodar
czych.

źródło: prezydent.pl

Plenarne posiedzenie Rady
Dialogu Społecznego

Uroczystości 1213 grudnia...

cd. ze str. I

Pamiętajcie o  tych, którzy siedzą
obok Was, niech ich szlachetne po
stawy będą dla Was wzorem.
Jestem przekonany, że wyniesiona

z  domu wrażliwość i  niezgoda na
szerzące się zobojętnienie i  brak za
sad moralnych, pozwoli Wam odkry
wać ideały – piękna, prawdy i dobra.
Wydarzenie było również

okazją do wręczenia odznaczeń
państwowych przyznanych po
stanowieniem Prezydenta RP.
Andrzej Czochara (zdj. z lewej)

i Stanisław Wójciak (zdj. z prawej)
otrzymali Medale Stulecia Od
zyskanej Niepodległości, które
wręczyła wojewoda.
Uczestnicy Kongresu wysłu

chali wykładu Artura Brożynia
ka z Oddziałowego Biura Badań
Historycznych IPN w  Rzeszo
wie pt. „Działalność wydawni
cza opozycji w  Polsce w  latach
70. i  80. Zapoznali się również
z „żywą lekcją historii”, powsta
łą w ramach projektu realizowa
nego przez Stowarzyszenie Od
ra – Niemen, Oddział Podkar
packi. Całość uświetnił koncert
poezji antykomunistycznej i  pa
triotycznej w  wykonaniu Alka
Berkowicza z Zespołem.
Kongres został zorganizowa

ny przez Wojewodę Podkarpac
kiego, Instytut Pamięci Narodo

wej Oddział w  Rzeszowie oraz
Region Rzeszowski NSZZ „Soli
darność”, przy wsparciu Od
działu Podkarpackiego Stowa
rzyszenia Odra – Niemen. Dzię
kujemy współorganizatorom za
współpracę.
13 grudnia, w  rocznicę wybu

chu stanu wojennego, licznie ze
brani działacze opozycji antyko
munistycznej; członkowie Soli
darności; delegacje NSZZ Soli
darność: WSK PZL Rzeszów
S.A., Pracowników Oświaty
i  Wychowania w  Rzeszowie,
Pracowników Regionu Rze
szowskiego; zaproszeni goście:
dr  Piotr Szopa i Maria Rejman
z Oddziałowego Biura Upamięt
niania Walk i  Męczeństwa
w  Rzeszowie; Jan Sołek, repre
zentujący Marszałka Wojewódz
twa Podkarpackiego; Jerzy Gu
niewski, dyrektor NBP w  Rze
szowie oraz młodzi ze Związku
Strzeleckiego Strzelec z  ZST im.
E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie
– po wystąpieniu Romana Jaki
ma, przewodniczącego ZR – zło
żyli wieńce i kwiaty pod pomni
kiem przy ul. Matuszczaka 14,
upamiętniając tym samym, Zna
nych i  Nieznanych działaczy
opozycji, którym zawdzięczamy
Niepodległą Ojczyznę.

red.

Pod tablicą „Znanym i Nieznanym Ludziom Solidarności
w dowód dumy i pamięci” złożono kwiaty i zapalono znicze,
a wartę honorową wystawili Strzelcy z sąsiadującej z ZR szkoły

Stan wojenny okupiony został ogromnymi kosztami społecznymi.
Kilkadziesiąt osób zginęło, około 10  tys. zostało internowanych,
12 tys. skazanych przez komunistyczne sądy, a ponad 200 tys. przez
kolegia ds. wykroczeń. Ponad 2600 osób zostało w latach 19811983
zmuszonych do wyjazdu z kraju, najczęściej bez prawa powrotu.
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Nowe stawki diet
w podróżach służbowych
Zgodnie z  nowelizacją rozpo

rządzenia w  sprawie należności
przysługujących pracownikowi
zatrudnionemu w  państwowej
lub samorządowej jednostce sfe
ry budżetowej z  tytułu podróży
służbowej od dnia 29 listopada
2022 roku podwyższone zostają
stawki diety w  podróży zagra
nicznej. Zmiana nie dotyczy po
dróży do wszystkich krajów,
objęła jednak większość krajów
zachodniej i północnej Europy.
Ponadto od 1 stycznia 2023 ro

ku wzrośnie stawka diety przy
sługującej pracownikom podró

żującym służbowo w kraju i bę
dzie wynosiła 45 zł.
Zmiany stawek diet oznaczają

podwyższenie limitów zwrotów
kosztów za noclegi wyniesie
67,5 zł/nocleg a  maksymalny
koszt noclegu potwierdzony ra
chunkiem 900 zł w  podróży
krajowej.
Stawki ryczałtu na pokrycie

kosztów dojazdu komunikacją
miejską. I  taka kwota ryczałtu
za dojazdy wyniesie 9zł/dzień.

źródło: tysol.pl

25 listopada w  siedzibie Re
gionu Rzeszowskiego NSZZ
„Solidarność” odbyło się spo
tkanie działaczy Regionalnej
Sekcji Ochrony Zdrowia NSZZ
„Solidarność” dotyczące skut
ków wprowadzenia znowelizo
wanej ustawy o sposobie ustala
nia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego niektórych pra
cowników podmiotów leczni
czych.
Pomimo iż ustawa, określają

ca wzrost wynagrodzeń dla
personelu medycznego, obo
wiązuje od 1 lipca 2022 r.
w  wielu zakładach pracy nie
jest wykonana w  całości,
a  w wielu innych  współczyn
niki ustalania minimalnego wy
nagrodzenia na poszczególnych
stanowiskach są zaniżane przez
pracodawców.
Napięcia powoduje fakt, że

w  zakładach, w  których ustawę
wykonano, pracownicy dostają
wyłącznie minimalne wynagro
dzenie z  pominięciem zróżnico
wania wynikającego z regulami
nów wynagradzania.

NSZZ „Solidarność” nie zga
dza się również z  interpretacją
niektórych pracodawców, że
ustawodawca środki, zagwa
rantowane na realizację usta
wy, przekazał w  niewystarcza
jącej wysokości. O ile w niektó
rych przypadkach jest to praw
dą, to w  innych  środków
przekazano wystarczającą ilość
lub więcej.
Niestety środki te, zdaniem

związkowców, nie zostały
przeznaczone dla pracowników
etatowych, jak wskazuje usta
wa, ale w  znacznej części po
szły na pracowników cywilno
prawnych i umowy zlecenia.
W  ocenie związkowców,

większość nieporozumień wy
nika z  dobrowolności interpre
tacji ustawy przez pracodaw
ców. W  związku z  tym, środo
wisko nie widząc skutecznej
możliwości rozwiązania proble
mu, rozważa możliwość wcho
dzenia z pracodawcami w spory
zbiorowe.

red.

Problem w dobrowolności
interpretacji ustawy

Śniadanie z Solidarnością
W  dniach 30.11.1.12.2022 r.

odbyły się spotkania w  ramach
kampanii „śniadanie ze związ
kiem”, podczas których pracow
nicy PGE Dystrybucja S.A. Re
jon Energetyczny Rzeszów mieli
okazję porozmawiać i  zapoznać
się z  aktualnymi działaniami
związku.
Nowa formuła została zaini

cjowana przez Przewodniczące
go Oddziału w  Rzeszowie
Edwarda Dzierżaka. O  sukce
sach i  strategiach na przyszłość
opowiadał również Edmund
Myszka Przewodniczący Komi
sji Międzyzakładowej NSZZ
„Solidarność” Rzeszowski Za

kład Energetyczny. Joanna Sto
pyra i  Sylwia Wiech z  Działu
Rozwoju Regionu Rzeszowskie
go NSZZ „Solidarność” prezen
towały korzyści wynikające
z  przynależności związkowej.
Podkreślały, jak ogromną rolę
odgrywa rozwój organizacji i  ja
ką siłę argumentów daje to ko
misji zakładowej w negocjacjach
z pracodawcą. Poruszone zosta
ły też kwestie benefitów oraz
informacje dotyczące możliwo
ści odliczenia ulgi z  tytułu skła
dek członkowskich na rzecz
związków zawodowych.

Joanna Stopyra

Ciekawa formuła spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem
wśród pracowników PGE

Kolejne spotkanie działaczy Regionalnej Sekcji Ochrony Zdrowia
NSZZ „Solidarność” zaplanowane jest w styczniu 2023 r.
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Skrócić godziny handlu!
W  obliczu kryzysu energe

tycznego sieci handlowe powin
ny skrócić godziny otwarcia
sklepów – z  takim apelem do
Polskiej Organizacji Handlu
i Dystrybucji zwróciła się Krajo
wa Sekcja Handlu NSZZ „Soli
darność”.
To reakcja na podejmowane

w ostatnim czasie działania sieci
handlowych zmierzające do
ograniczenia zużycia energii.
W ocenie handlowej „Solidarno
ści funkcjonowanie sklepów
wielkopowierzchniowych do
późnych godzin nocnych nie ma
ekonomicznego uzasadnienia.
– Ruch w  sklepach po godzinie

21.00 radykalnie spada. Z  danych,
które pozyskaliśmy, wynika, że
w  przypadku hipermarketów utarg
między godziną 21.00 a  22.00 sta
nowi poniżej 1 proc. całodziennych
przychodów sklepu. Z  kolei w  seg
mencie dyskontów jest to ok. 2 proc.
całodziennego utargu. Przychody
uzyskiwane ze sprzedaży są znacz
nie niższe od kosztów funkcjonowa
nia sklepów – czytamy  m.in.
w piśmie skierowanym do orga
nizacji zrzeszającej największe
zagraniczne sieci handlowe
funkcjonujące w naszym kraju.
Niektóre sieci w  związku

z bardzo wysokimi cenami ener
gii wyłączyły część oświetlenia
w  swoich sklepach. Inne przy
kręciły ogrzewanie. Związkow
cy wyliczają, że długie godziny
otwarcia sklepów są skrajnie
uciążliwe dla pracowników,
zwłaszcza w  mniejszych miej
scowościach, gdzie komunikacja

publiczna funkcjonuje w  ogra
niczonym zakresie. Gdy kończą
pracę w środku nocy, często nie
ma już autobusu, którym mogli
by wrócić do domu. Muszą iść
na piechotę, często kilka kilo
metrów, co jest po prostu nie
bezpieczne. Zwłaszcza teraz,
gdy wiele samorządów, z uwagi
na kryzys energetyczny, wyłą
cza oświetlenie ulic.
Zdaniem działaczy handlowej

„Solidarności” skrócenie godzin
otwarcia sklepów pozwoliłoby
choćby częściowo zniwelować
problem braku rąk do pracy
w  handlu i  ogromnego przecią
żenia pracowników. To będzie
się opłacać sieciom handlowym
ze względu na problemy kadro
we i  wysokie koszty energii.
Skorzystają również pracowni
cy, którzy nie będą musieli koń
czyć zmiany w środku nocy.

 Uważam, że
z  zaoszczędzonej tak
energii powinny
korzystać przede
wszystkim zakłady
produkcyjne, dzięki

którym możemy zaopatrywać się
w  artykuły codziennej potrzeby 
mówi Agnieszka Wrzos,
członek KSH NSZZ „S”.
Handlowa „Solidarność” za

wnioskowała 9 listopada br. do
Polskiej Organizacji Handlu
i  Dystrybucji, aby w  ramach
branżowego porozumienia
wszystkie sieci skróciły godziny
pracy hiper i  supermarketów
oraz dyskontów spożywczych
do godziny 21.00.

Negocjacje Zarządu Spółki
i Organizacji Międzyzakładowej
NSZZ Solidarność Pracowników
Poczty Polskiej zakończyły się
zawarciem porozumienia, doty
czącego wzrostuod 1 grudnia br.
wynagrodzeń zasadniczych
oraz dodatkowego wynagro
dzenia przedświątecznego.
W  wyniku wypracowanego

porozumienia pracownicy Spół
ki objęci Zakładowym Układem
Zbiorowym Pracy otrzymają
podwyżkę wynagrodzenia
o kwotę 450 zł brutto, co łącznie
z  pochodnymi od wynagrodze
nia zasadniczego wyniesie śred
nio 567 zł brutto w przeliczeniu
na pełen etat.

Ponadto porozumienie prze
widuje zmianę wysokości wyna
grodzenia pracowników zatrud
nionych na stanowiskach kie
rowców powyżej 3,5  t.  Zmianie
ulegną stawki rekrutacyjne oraz
wynagrodzenia zasadnicze osób
już zatrudnionych do 4.400 zł
brutto dla kierowców posiadają
cych prawo jazdy kategorii C
oraz do 4.600 zł brutto dla osób
posiadających prawo jazdy kate
gorii C+E. Podwyższenie wyna
grodzenia pracowników na tych
stanowiskach powinno wynieść
nie mniej niż 450 zł brutto
w przeliczeniu na pełen etat.
Dodatkowo każdy pracownik

będący w stanie zatrudnienia na
dzień wypłaty, objęty , otrzyma
w  grudniu dodatkowe wyna
grodzenie w  wysokości 400 zł
brutto w  przeliczeniu na pełen
etat, płatne do 10 grudnia 2022
roku.

źródło: solidarnoscpoczta.pl

Pocztowcy zadowoleni

Strażacy negocjują
28 listopada 2022 r. odbyło się

kolejne robocze spotkanie mini
stra Macieja Wąsika z  przedsta
wicielami związków zawodo
wych funkcjonujących w  służ
bach podległych MSWiA. NSZZ
„Solidarność” reprezentował
przewodniczący Sekretariatu
Służb Publicznych Bartłomiej
Mickiewicz. Tematem spotkania
były propozycje rozdziału środ
ków pozostających w  dyspozy
cji MSWiA.
W  związku z  poprzednio

przedstawioną propozycją inne
go podziału środków na dodat
kowe świadczenie stażowe, mi
nister przedstawił trzy warianty
rozwiązań, które dotyczyłyby
funkcjonariuszy w  przedziale 15
25 lat służby. Propozycje MSWiA
będą teraz oceniane przez mun
durową „Solidarność”.
Jak zauważyli uczestnicy spo

tkania nawet najlepszy podział

środków, którymi dysponuje
MSWiA, nie jest spełnieniem
postulatów dotyczących wzro
stu uposażeń. Aby porozumie
nie było możliwe potrzebne jest
dodatkowe wzmocnienie bu
dżetu. W  ocenie „Solidarności”
tylko wymierny wzrost uposa
żeń może powstrzymać falę
odejść funkcjonariuszy na za
opatrzenie emerytalne.
Jak zauważono w  innych re

sortach działania są widoczne,
czego przykładem jest decyzja
Ministra Obrony Narodowej,
ws. przyznania dodatków
w wysokości 450 zł miesięcznie
dla żołnierzy pełniących służbę
na granicy wschodniej.
Ewentualny wzrost budżetu

zależny będzie od decyzji Pre
miera. Prace w  tym zakresie
mają być przedmiotem obrad
zespołu RządSolidarność.

opr. red.

1 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił
nowelizację Kodeksu pracy, która
wprowadza do przepisów defini
cję pracy zdalnej. Zgodnie z  nią
wykonywanie pracy całkowicie
lub częściowo w miejscu wskaza
nym przez pracownika i  każdo
razowo uzgodnionym z  praco
dawcą, w  tym pod adresem za
mieszkania pracownika, w  szcze
gólności z  wykorzystaniem środ
ków bezpośredniego porozumie
wania się na odległość.
Nowela przewiduje zarówno

pracę zdalną całkowitą jak i hy
brydową, stosownie do potrzeb
konkretnego pracownika i  pra
codawcy, a  także umożliwienie
polecenia pracownikowi pracy
zdalnej w  szczególnych przy
padkach. To m.in. czas obowią
zywania stanu nadzwyczajnego,
stanu epidemii czy pożaru lub
zalania w zakładzie pracy.
W  uchwalonej noweli zapisa

no, że praca zdalna może być
wykonywana także okazjonal
nie, na wniosek pracownika zło
żony w  postaci papierowej lub
elektronicznej, w wymiarze nie
przekraczającym 24 dni w  roku
kalendarzowym. Praca zdalna
w  tej formie znajdzie zastoso
wanie w  okolicznościach incy
dentalnych, uzasadnionych wy
łącznie potrzebą pracownika.
Przykładem może być koniecz
ność opieki nad potrzebującym
doraźnego wsparcia członkiem
rodziny.
Według nowelizacji pracodaw

ca, co do zasady, nie będzie mógł
odmówić pracy zdalnej  m.in. ro

dzicom, którzy wychowują
dziecko do 4. roku życia, rodzi
com i opiekunom, którzy opieku
ją się osobą z  niepełnosprawno
ścią w rodzinie i kobietom w cią
ży. Chyba, że nie będzie to moż
liwe ze względu na organizację
pracy lub rodzaj pracy wykony
wanej przez pracownika, np.
służb mundurowych.
Dodatkowo regulacja zakłada,

że pracodawcy będą mogli
wprowadzić kontrolę trzeźwo
ści pracowników – lub kontrolę
na obecność środków działają
cych podobnie do alkoholu, gdy
będzie to niezbędne do zapew
nienia ochrony życia i  zdrowia
pracowników, innych osób lub
ochrony mienia.
Pracodawca będzie miał obo

wiązek niedopuszczenia do
pracy pracownika, w  którego
organizmie zostanie stwierdzo
na obecność alkoholu lub środ
ka działającego podobnie do al
koholu. Dotyczyć to ma także
przypadku, gdy zajdzie uza
sadnione podejrzenie, że pra
cownik stawił się do pracy
w stanie nietrzeźwości, w stanie
po użyciu alkoholu lub środka
działającego podobnie do alko
holu bądź spożywał alkohol lub
zażywał wymienione środki
w czasie pracy.
Badanie stanu trzeźwości pra

cownika oraz badanie na obec
ność w  jego organizmie środ
ków działających podobnie do
alkoholu będzie mogła przepro
wadzać również policja.

źródło: PAP

Praca zdalna w k.p.

opr. red.
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9 listopada 2022 r. w siedzibie
Oddziału Regionu Rzeszowskie
go NSZZ „Solidarność” w Strzy
żowie odbyło się spotkanie z no
wymi władzami Organizacji Za
kładowej NSZZ "Solidarność"
Gminnej Spółdzielni „SCh”
w  Strzyżowie, wybranymi na
kadencję 20232028.
W  spotkaniu udział wzięły:

Anna Dziadek, przewodnicząca
Oddziału, Barbara Staszczak
z  biura wewnątrzzwiązkowego,
która omawiała podstawy dzia
łalności nowo wybranej komisji

zakładowej i  rewizyjnej oraz Jo
anna Stopyra i  Sylwia Wiech
z działu rozwoju. Organizatorki
podkreślały jak ogromną rolę
odgrywa zwiększanie uzwiąz
kowienia, przestawiały również
benefity wynikające z  przyna
leżności do NSZZ „Solidarność”,
czy informacje dotyczące możli
wości odliczenia ulgi z  tytułu
składek członkowskich na rzecz
związków zawodowych.

Joanna Stopyra

Michał Stręk laureatem
nagrody „Świadek Historii”

22 listopada 2022 r. w  Woje
wódzkim Domu Kultury w Rze
szowie odbyła się uroczystość
wręczenia Nagrody Honorowej
„Świadek Historii” laureatom XI
edycji. Nagrody wręczył wice
prezes Instytutu Pamięci Naro
dowej dr Mateusz Szpytma.
Wśród laureatów był Michał

Stręk, dla którego o  nagrodę
wnioskował Region Rzeszowski
NSZZ „Solidarność”. Odbierając
nagrodę powiedział m.in.: – Pa
miętajcie o  ludziach „Solidarno
ści”, bez świadków nie ma pa
mięci. W  uroczystości udział
wzięła Bogumiła StecŚwiderska,
zaca przewodniczącego NSZZ
„Solidarność”.

Seminarium i szkolenie

23 listopada 2022 r. w  siedzi
bie Regionu Rzeszowskie
goNSZZ „Solidarność” odbyło
się seminarium dla społecznych
inspektorów pracy o  zagroże
niach i  wypadkowości w  prze
myśle maszynowym. Zajęcia dla
21 związkowców prowadził
Krzysztof Szmigiel starszy in
spektorz Okręgowej Inspekcji
Pracy w Rzeszowie.
Celem szkolenia było posze

rzenie wiedzy w  zakresie wy
magań stawianych maszynom
pod kątem ich bezpiecznej eks
ploatacji. Omówione zostały
przyczyny i  okoliczności do
tychczasowych wypadków
z  udziałem maszyn. Uczestnicy

szkolenia otrzymali wydawnic
twa oraz materiały informacyj
no–szkoleniowe wydane nakła
dem Państwowej Inspekcji Pra
cy. Związkowcy mogli również
skorzystać z  porad i  konsultacji
prelegenta szkolenia.
Natomiast 89 grudnia br.

rownież w  siedzibie Regionu
odbyło się szkolenie, którego
tematem było redagowanie
stron internetowych. Wiedzę
o  tajnikach „jak pisać żeby inni
chcieli czytać” przekazuje
Hanna SakowiczDaszczyńska
z  Działu Szkoleń Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”.

red.

Upamiętnić losy Zesłańców
5 grudnia w Sali Kolumnowej

im. Ojców Niepodległości Pod
karpackiego Urzędu Wojewódz
kiego w  Rzeszowie odbyło się
Wojewódzkie Międzypokole
niowe Spotkanie upamiętniające
losy Zesłańców Sybiru deporto
wanych w  latach 19401956 na
Sybir i do Kazachstanu.
Udział w nim wzięła Bogumi

ła StecŚwiderska, zaca prze
wodniczącego Zarządu Regionu
Rzeszowskiego NSZZ „Solidar
ność”.
Spotkanie rozpoczęła Teresa

Paryna poetka ze Związku Litera
tów Polskich Oddział w  Rzeszo
wie, prezentując swoje utwory
poświęcone Sybirakom. Następ
nie zebrani obejrzeli program ar
tystyczny w wykonaniu dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Harcie.
Następnie odbyła się uroczy

stość wręczenia, nadanych przez
Prezydenta RP, Krzyży Zasługi
oraz Medali „Pro Patria” przy
znanych przez kierownika Urzę
du do Spraw Kombatantów

i  Osób Represjonowanych. Wrę
czone zostały również odznacze
nia honorowe Związku Sybira
ków dla osób szczególnie zadłu
żonych dla kultywowania pa
mięci Sybiraków.
Po dekoracji głos zabrała Ewa

Leniart wojewoda podkarpacki,
mówiąc o  największym więzie
niu świata i  kultywowaniu pa
mięci o  wydarzeniach lat 1940
1956. Podkreśliła, że naszym
obowiązkiem jest pielęgnować
pamięć o  tamtych czasach,
a świadectwo Sybiraków – osób
mających za sobą wyjątkowo
trudne przeżycia – jest formą
kształtowania i  wychowania
młodego pokolenia, natomiast
Związek Sybiraków jest swego
rodzaju wyznacznikiem pamięci
o  trudnej historii Polski
i Polaków.
Na zakończenie jedna z  Sybi

raczek podzieliła się wspomnie
niami i  doświadczeniami z  cza
sów deportacji.

red.

Pionierzy wyborów
na kadencję 20232028

Związkowcy z WSK PZLRzeszówi i Goodrich w Tajęcinie

Poetka Teresa Paryna prezentuje swoje utwory
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Jadwidze HAJDUK
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierciMamy

w imieniu koleżanek i kolegów z „Solidarności” składa
Bogusława Buda, przewodnicząca Oświaty i Wychowania w Rzeszowie

Księdzu Piotrowi GNATOWI
dyrektorowi Szkoły Nowej Ewangelizacji im. Pawła VI

założycielowi Domu Rekolekcyjnego TROSKA w Kozłówku
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci Taty Mieczysława
składa

Anna Dziadek
Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Oddziału w Strzyżowie

Cena gazu zamrożona
i z kryterium

Na 2023 r. zagwarantowana
będzie maksymalna cena paliw
gazowych dla gospodarstw do
mowych, wspólnot mieszkanio
wych, szpitali, organizacji poza
rządowych na poziomie z  2022
r. – 200,17 zł za 1 MWh. Dla go
spodarstwa domowego będzie
próg dochodowy. Tzw. wrażli
wym odbiorcom paliw gazo
wych, zużywającym je do celów
grzewczych, przysługiwać bę
dzie refundacja – zwrot pobra
nego VAT, przy kryterium do
chodowego dodatku osłonowe
go (2,1 tys. zł dla jednoosobowe
go gospodarstwa domowego,
1,5  tys. zł/os. w przypadku go

spodarstwa wieloosobowego);
równowartość VATu  zwracana
będzie na podstawie faktury,
którą osoba (gospodarstwo do
mowe) otrzyma.
Dodatek osłonowy stanowi

kluczowy element rządowej tar
czy antyinflacyjnej, który ma
zniwelować rosnące ceny ener
gii, gazu i  żywności. Zgodnie
z zaproponowanymi przepisami
będzie on przysługiwał gospo
darstwu domowemu, którego
przeciętne miesięczne dochody
nie przekraczają 2100 zł w  go
spodarstwie jednoosobowym
albo 1500 zł na osobę w gospo
darstwie wieloosobowym.

Dochodzenie przez pracownika
uzupełniających roszczeń

odszkodowawczych w sytuacji
rozwiązania umowy o pracę

W  przypadku rozwiązania
umowy o  pracę przez praco
dawcę, czy to za wypowiedze
niem, czy bez wypowiedzenia,
kodeks pracy przewiduje dla
pracownika dwa roszczenia al
ternatywne: związane z  przy
wróceniem do pracy, względnie
odszkodowaniem w  wysokości
wynagrodzenia za okres wypo
wiedzenia. Jednak nie zawsze
musi to oznaczać wyczerpanie
wszelkich roszczeń pracownika
względem pracodawcy związa
nych z  rozwiązanym stosun
kiem pracy.

Kodeks pracy,
a kodeks cywilny

Kodeks pracy zawiera regula
cje dotyczące stosunku pracy,
w  tym roszczenia pracowników
w  przypadku naruszającego
przepisy rozwiązania umowy
o  pracę, czy to za wypowiedze
niem, czy też bez wypowiedze
nia. Przewiduje dwa roszczenia
alternatywne: związane z  przy
wróceniem do pracy lub od
szkodowaniem w  wysokości
wynagrodzenia za okres wypo
wiedzenia. Po stronie pracowni
ka pozostaje kwestia, które
z  tych roszczeń wybierze
i  w  konsekwencji, którego bę
dzie dochodził w postępowaniu
przed sądem pracy.
Przepis art. 300 kodeksu pracy

stanowi, że „W sprawach nieunor
mowanych przepisami prawa pracy
do stosunku pracy stosuje się odpo
wiednio przepisy Kodeksu cywilne
go, jeżeli nie są one sprzeczne z za
sadami prawa pracy.” Powstaje
więc pytanie, czy roszczenia
przewidziane w  kodeksie pracy
wyczerpują katalog roszczeń
pracownika względem praco
dawcy w  związku z  naruszają
cym przepisy rozwiązaniem sto
sunku pracy. Precyzyjniej rzecz
ujmując, powstaje pytanie
o możliwość dochodzenia przez
pracownika, niezależnie od
roszczeń przewidzianych ko
deksem pracy, dochodzenia
roszczeń przewidzianych w  ko
deksie cywilnym w  przepisach
art.  415 (odpowiedzialność de
liktowa) lub 471 (odpowiedzial
ność kontraktowa).
Orzecznictwo sądowe wy

kształciło ugruntowany już po
gląd, dotyczący możliwości do
chodzenia przez pracownika od

szkodowania na podstawie
przepisu art.  415 kodeksu cy
wilnego. I  tak np. Sąd Najwyż
szy w  postanowieniu z  dnia 28
października 2020 r., sygn. akt:
I  PK 231/19 wskazał, że „Rosz
czenia z  art.  45 i  następnych k.p.
oraz art.  56 i  następnych k.p. wy
czerpują problematykę kontraktowej
odpowiedzialności odszkodowawczej
z  racji niezgodnego z  przepisami
rozwiązania umowy o  pracę za lub
bez wypowiedzenia, co przemawia
za wyłączeniem możliwości stoso
wania na mocy art. 300 k.p. przepi
sów Kodeksu cywilnego, normują
cych odpowiedzialność za niewyko
nanie zobowiązań umownych
(art. 471 i następne k.c.) dla docho
dzenia przez zwolnionego pracow
nika naprawienia dalszej szkody,
a  przyjęta kwalifikacja niezgodnego
z  prawem rozwiązania umowy
o  pracę za lub bez wypowiedzenia,
jako nienależytego wykonania zo
bowiązania, nie wyłącza dalszych
roszczeń odszkodowawczych opar
tych na przepisach Kodeksu cywil
nego, regulujących czyny niedo
zwolone.”
Należy jednak pamiętać, że

nie każdy wyrok zasądzający
wybrane przez pracownika
roszczenia na podstawie kodek
su pracy, a więc potwierdzający
rozwiązanie umowy o  pracę
z naruszeniem przepisów prawa
pracy, będzie stanowił o  zasad
ności roszczenia odszkodowaw
czego na podstawie kodeksu
cywilnego. W  ww. postanowie
niu Sąd Najwyższy wskazał
również, że „Pracodawca ma pra
wo do wypowiedzenia lub rozwią
zania umowy o pracę bez wypowie
dzenia. Gdy narusza przepisy
o  wypowiadaniu lub rozwiązywa
niu umów o  pracę to ponosi odpo
wiedzialność określoną w  Kodeksie
pracy. Może więc pomylić się
w  ocenie zasadności rozwiązania
umowy o  pracę lub naruszyć prze
pisy o rozwiązywaniu umów o pra
cę w tym trybie, a wadliwości te nie
są równoznaczne z  wyrządzeniem
pracownikowi deliktu w rozumieniu
art. 415 k.c. Dlatego w aspekcie po
tencjalnej odpowiedzialności od
szkodowawczej pracodawcy za na
ruszenie przepisów o  rozwiązywa
niu umów o pracę należy oddzielać
winę od naruszenia obowiązku.”
Również w  wyroku z  dnia 1

marca 2018 r., sygn. akt: III PK
18/17 Sąd Najwyższy wskazał,
że „Przyjęta kwalifikacja niezgod

nego z prawem rozwiązania umowy
o  pracę za lub bez wypowiedzenia
jako nienależytego wykonania zobo
wiązania, nie wyłącza roszczeń pra
cownika opartych na przepisach k.c.
regulujących czyny niedozwolone.
Pozbawienie pracownika możliwo
ści dochodzenia na gruncie prawa
cywilnego naprawienia wyrządzo
nej mu przez pracodawcę szkody
deliktowej stawiałoby pracownika
w  gorszej sytuacji niż każdego in
nego uczestnika obrotu prawnego
i  podważałoby ochronną funkcję
prawa pracy. Oznaczałoby bowiem
zawężenie odpowiedzialności od
szkodowawczej pracodawcy, do
puszczającego się wobec pracownika
czynu niedozwolonego w  postaci
bezprawnego i  zawinionego rozwią
zania stosunku pracy tylko do odpo
wiedzialności kontraktowej i  to li
mitowanej przepisami prawa pracy
co do górnej wysokości zasądzanych
świadczeń pieniężnych.”

Wina, szkoda
i przyczynienie się
do jej powstania

W wyroku z  dnia 28 stycznia
2009 r., sygn. akt: I  PK 135/08
Sąd Najwyższy wskazał, że

„W odniesieniu do przesłanki winy,
w zakresie jej elementu określanego
jako wina subiektywna, art. 415 k.c.
wprawdzie nie różnicuje odpowie
dzialności w  zależności od rodzaju
(stopnia) winy, to w  sprawie odpo
wiedzialności pracodawcy z  tytułu
wyrządzenia szkody przez sprzecz
ne z  prawem rozwiązanie stosunku
pracy bez wypowiedzenia, odpowie
dzialność tę uzasadnia (przy speł
nieniu pozostałych przesłanek)
działanie pracodawcy, polegające na
zamierzonym (umyślnym) naru
szeniu przepisów o  rozwiązaniu
stosunku pracy bez wypowiedzenia.
(…) Pracownik obowiązany jest
wykazać wszystkie przesłanki odpo
wiedzialności pracodawcy wynika
jące z  art.  415 k.c. Co do zasady
szkodą jest utrata zarobku, który
pracownik uzyskałby, gdyby umo
wa o  pracę nie została rozwiązana.
Na pracowniku ciąży obowiązek
przeciwdziałania powiększeniu
szkody, co oznacza, że powinien po
rozwiązaniu stosunku pracy wyka
zać aktywność w poszukiwaniu no
wego zatrudnienia, a brak takiej ak
tywności podlega uwzględnieniu
jako przyczynienie się do powstania
szkody.”

Rafał Rzepecki
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S. JustynianaJoanna Uszkow
skaJózefitka przesłała podzię
kowania rzeszowskiej „Solidar
ności” za pomoc dla pensjona
riuszy z  Domu Miłosierdzia we
LwowieBrzuchowicach.
Dom Miłosierdzia im. św.

Zygmunta Gorazdowskiego,
pierwszy w  archidiecezji lwow
skiej całodobowy ośrodek opie
ki, powstał na terenie Lwow
skiego Wyższego Seminarium
Duchownego w  Brzuchowicach
koło Lwowa. W  grudniu 2016
roku przyjął pierwszych pensjo
nariuszy, którymi opiekują się
siostry ze Zgromadzenia Sióstr
Świętego Józefa. Prowadzona

przez józefitki placówka stała
się szansą na fachową pomoc
medyczną, całodobową opiekę
i  godne warunki dla osób star
szych, samotnych i chorych oraz
kapłanów emerytów. Problem
osób pozostających bez pomocy
– także w zakupie leków, a czę
sto nawet żywności – jest we
Lwowie jest bardzo duży. Jak
szacuje lwowska Caritas, osób
praktycznie bez środków do ży
cia, a do tego wymagających fa
chowej opieki ze względu na
stan zdrowia, tylko we Lwowie
jest prawie 300, w  okolicznych
miejscowościach drugie tyle.

red.

Pomoc finansowąmożna wpłacać na konto:
47 1240 1792 1111 0010 1374 3580

z dopiskiem „Pomoc Kościołowi na Wschodzie”

Święto Niepodległości
W  Rzeszowie uroczystości

rozpoczęła msza święta w  ko
ściele farnym. Po jej zakończe
niu uczestnicy obchodów prze
maszerowali na Plac Wolności,
gdzie pod pomnikiem Józefa
Piłsudskiego odbyła się ich pań
stwowa część: były przemówie
nia władz, odznaczenia pań
stwowe, apel poległych, salwa
honorowa. Po raz kolejny wy
brzmiał ufundowany przez Sa
morząd Województwa Podkar
packiego – Dzwon Niepodległo
ści. W  imieniu NSZZ
"Solidarność" Bogumiła Stec
Świderska z  delegacją w  skła
dzie: Wojciech Buczak, Beata Lis
oraz Wanda MinickaWojturska
złożyli kwiaty.
W  Nowej Sarzynie uroczy

stość rozpoczęła się od Mszy św.
w  intencji Ojczyzny koncelebro
wanej pod przewodnictwem

ks. prob. Tadeusza Kocóra, któ
rą poprzedził koncert pieśni pa
triotycznych w wykonaniu chó
ru Ave Maria. Po eucharystii,
uczniowie Szkoły Podstawowej
w  Łętowni przedstawili pro
gram artystyczny. Dalsze uro
czystości odbyły się pod Po
mnikiem Walk o Niepodległość,
gdzie burmistrz Andrzej Rychel
podziękował mieszkańcom za
uczestnictwo w  wydarzeniach
rocznicowych. Na zakończenie
uroczystości uczestnicy złożyli
wieńce i  wiązanki. W  imieniu
KM NSZZ „Solidarność” Zakła
dów Chemicznych kwiaty skła
dali Marek Hojło, Alfred Ryś
i  Lesław Kracyło. Organizacja
wystawiła również poczet
sztandarowy w składzie: Janusz
Gramatyka, Lesław Kracyło,
Marek Kozikowski.

opr. red.

Podziękowania dla SolidarnościŚw. Mikołaj zawitał na Ukrainę

6 grudnia nad ranem
wyruszył do Lwowa ko
lejny transport humani
tarny zorganizowany
przez Region Rzeszowski
NSZZ „Solidarność”.
Dzięki hojności dar

czyńców biorących udział
w  naszej akcji „Paczki
świąteczne” do miesz
kańców Ukrainy dotrze żyw
ność oraz artykuły dla dzieci
i osób o specjalnych potrzebach.
Dzięki wsparciu Jerzego Paula,

posła na Sejm RP, który wraz
z  Markiem Hojło (zdj. z  prawej),

skarbnikiem ZR osobiście bierze
udział transporcie, pomoc dotrze
do celu błyskawicznie. We Lwo
wie pozostawią również samo
chód, którym podróżują. Został
on zakupiony na potrzeby diece
zji lwowskiej, która koordynuje
pomoc dla mieszkańców, do
tkniętych skutkami wojny.
Wciąż gorąco apelujemy

o  wsparcie w  zakupie agrega
tów prądotwórczych. Zbliżająca
się zima i nasilające się ataki Ro
sji na obiekty cywilne oraz in
frastrukturę krytyczną jak szpi
tale, wodociągi i  elektrownie,
odcinają ludzi od źródeł energii,
narażając ich na śmierć.
Agregaty są niezbędne do prze

trwania w wojennej codzienności,
ich wysoka cena sprawia, że
zwracamy się do WasDarczyń
ców z prośbą o pomoc.
Wpłaty prosimy kierować na

konto nr 47 1240 1792 1111 0010
1374 3580 tytułem „agregat”.

Z  okazji św. Mikołaja Organi
zacja Międzyzakładowa NSZZ
„Solidarność” Pracowników
Oświaty i  Wychowania w  Rze
szowie ufundowała paczki dla
dzieci z  polskich rodzin miesz
kających w  Drohobyczu
w  Ukrainie. 6 grudnia 2022 r.
prezenty zostały zwiezione
przez mieszkańca Drohobycza
pana Włodzimierza do parafii
rzymskokatolickiej p.w. Św.
Bartłomieja. Po mszy Św. Miko
łaj rozdał paczki dzieciom.

Paczki z  pluszakami, zabaw
kam i słodyczami miały przynieść
dzieciom radość i  chwilowe za
pomnienie, że trwa okrutna woj
na. Do darów oświatowej Soli
darności przyłączyła się rzeszow
ska Caritas oraz uczniowie i  spo
łeczność Zespołu SzkolnoPrzed
szkolnego nr 6 w Rzeszowie, któ
rzy zbierali słodycze.
Ze strony NSZZ „Solidarność”

Oświaty i  Wychowania była to
kolejna akcja pomocy Ukrainie,
która trwa od 2016 r.

O. Piotr Czapliński (zdj. z  lewej), zakonnik
ze Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa
osobiście odebrał agregat prądotwórczy za
kupiony dzięki hojności Darczyńców, któ
rzy odpowiedzieli na apel rzeszowskiej
„Solidarności”. O. Piotr wraz z o. Albinem
Sobiechem byli pierwszymi Pasjonistami,
którzy rozpoczęli w czerwcu 1991 r. posługę
w kościele św. Mikołaja w Smotryczu. Nie
bawem po przybyciu polskich zakonników,
upadł ZSRR, a Ukraina 16 lipca 1991 roku
ogłosiła niepodległość. Teraz znów walczy z
Rosją o utrzymanie suwerenności.

12 grudnia br. odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu
Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”. W trakcie posiedzenia podjęte
zostały decyzje finansowe oraz przedstawione informacje
z organizacji związkowych i sytuacji zakładów pracy.

Członkowie ZR wysłuchali informacji z działalności władz Związku
na szczeblu krajowym i regionalnym, które przedstawili

Roman Jakim i Paweł Szpunar

Bogusława Buda

* * * * *
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Internowani w mundurach

W podręcznikach szkolnych nie
ma o  tym wzmianki, większość
dorosłych nie ma pojęcia, o  czym
mowa, nieświętej pamięci generał
(?) Kiszczak 14 lat temu w rządo
wej telewizji oświadczył, że nigdy
niczego takiego nie było. Ale by
ło! Oficjalnie 5 listopada 1982 r.
ponad 1700 mężczyzn stawiło się
do 13 jednostek wojskowych.
Wszyscy mieli jedną cechę wspól
ną – byli członkami NSZZ „Soli
darność” i  jesienią 1982 r., mimo
delegalizacji Związku – działali
w nim nadal.
7 października 1982 r. „sejm

PRL” zdelegalizował NSZZ „So
lidarność”, a podziemne władze
Związku ogłosiły 10 listopada
1982 r. (2 rocznica rejestracji
„Solidarności”) dniem prote
stów przeciw tej decyzji. W  do
datku PRL potrzebował „de
wiz”, więc chciał pokazać Za
chodowi zwalnianych z  interno
wania, a  wojsko to przecież
sprawa wewnętrzna. Po trzecie,
władze chciały zastraszyć pra
cowników, by łatwiej udało się
organizować „nowe związki za
wodowe”.

Już 26 października po konsul
tacji z WSW, nakazano powołanie
ponad 1700 mężczyzn do 10
„obozów rezerwy” na „ćwiczenia
wojskowe” i  do 3 obozów na
„przeszkolenie poborowych
w oddzielnych jednostkach”.
Żołnierz z  paskiem pod brodą

wręczył mi wezwanie do ko
mendy wojskowej, musiałem je
podpisać, a w komendzie 2 listo
pada 1982 r. o  14.55 zostałem
powołany do „czynnej służby
wojskowej” i otrzymałem „bilet”
na 5 listopada do Czerwonego
Boru na „ćwiczenia wojskowe”.
Byłem przeniesiony do rezerwy,
miałem opiekować się, zgodnie
z ustawą, chorą żoną, która 7 li
stopada wracała z kliniki.
W  Czerwonym Borze wszyscy

zostali przez „komisję poboro
wą” uznani za zdolnych do ćwi
czeń wojskowych – ten z  laską,
ten ze złamaną ręką, ten po ope
racji kręgosłupa, ten bez trzech
palców u  ręki, ten chodzący
o  kulach, ten po operacji na
wrzody żołądka, ci wszyscy
czterdziestolatkowie bez prze
szkolenia, opiekunowie chorych

żon lub dzieci, rolnicy, itp.
A  „kompania kaprali”, nie otrzy
mała pagonów ze stopniami woj
skowymi – zostali zdegradowani.
W  Czerwonym Borze miesz

kamy w  barakach z  trzech by
dlęcych wagonów zestawionych
bokami, przykrytych dachem
i  „ścianami” z  płyt paździerzo
wych. W  bocznych wagonach
piętrowe łóżka i koza do ogrze
wania; przy kozach – upał,
w końcu wagonów – ziąb, i rano
trzeba odrywać od ścian przy
marznięte koce – na zewnątrz
od kilkunastu do dwudziestu
stopni poniżej zera. Nie ma
gdzie wysuszyć przepoco
nych/przemoczonych mundu
rów. Buty i  onuce obcierają sto
py do krwi. Koledzy z Chełmna
mieszkają w  namiotach bez
podpinki i  bez podłóg i  miesz
kają między Wisłą, a  wałem
przeciwpowodziowym. Wszyst

kie „obozy ćwiczeń” są wydzie
lone z  terenu jednostek wojsko
wych i  pilnowane przez uzbro
jone warty.
Wszyscy oficerowie, podofi

cerowie, żołnierze (i  okoliczna
ludność) zostali uprzedzeni:
uważajcie, przyjeżdżają bandy
ci, chuligani, przestępcy.
Msze Święte zakazane, nawet

w  radiu. Modlitwy też. WSW
nawet kilka razy w  tygodniu,
sprowadzali na przesłuchanie.
7 listopada br. odsłonięto ta

blicę na budynku Zakładu Kar
nego w  Czerwonym Borze, 14
listopada br. w budynku Sejmu
RP udostępniono wystawę
„I  nazwali to Wojskiem Pol
skim”, a  22 listopada br.
w Gdańsku, w Sali BHP otwarto
wystawę „Solidarność do woj
ska”, a  w  katalogu są moje
wspomnienia.

Stanisław Alot

Rada Regionalna Sekcji Emerytów i Rencistów
NSZZ „Solidarność” do Prezydenta Rzeszowa

W  przeddzień rocznicy wprowadzenia stanu wojennego emeryci
i renciści zrzeszeni w NSZZ „Solidarność” domagają się od p. Konrada
Fijołka, Prezydenta Miasta Rzeszowa, wykonania uchwał Rady Miasta
z 2018 r. i 2022 r., i zrealizowania własnego oświadczenia z kwietnia br.
w sprawie usunięcia „Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej” z Placu
Ofiar Getta w  Rzeszowie. Albo wdzięczność dla Armii Czerwonej za
osadzenie w  Polsce komunistów zależnych od Moskwy i  za podległą
Moskwie PRL, albo wdzięczność dla kilku pokoleń Polaków za pot, krew
i  łzy – w tym za „Solidarność”  wylane w walce przeciw komunistom
w PRL i w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
Kiedy pojawiła się możliwość usunięcia tego haniebnego „pomnika

wdzięczności” PRL dla Armii Czerwonej  w sobotę 19 marca br.
i  to kosztem społecznym  p. Prezydent wezwał policję, by tę akcję
uniemożliwić.
W  czerwcu br. IPN wysłał do Urzędu Miasta pismo z  wnioskiem

o zajęcie stanowiska w sprawie przeniesienia pomnika i dopiero 14 lipca
Instytut Pamięci Narodowej otrzymał pismo z  Kancelarii Prezydenta
Rzeszowa, w  którym przedstawiono wolę przeniesienia „pomnika” na
Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej.
Jak dotąd P. Prezydent nie wystąpił do Wojewody Podkarpackiego

o uzgodnienie w sprawie przeniesienia pomnika.
P. Prezydencie – my, emeryci i renciści, ludzie pamiętający PRL i rolę

propagandy w  uzasadnianiu roli Armii Czerwonej i  Związku
Socjalistycznych Republik Sowieckich dla pokoju światowego i  istnienia
PRL  mamy dość utrzymywanie w  środku Rzeszowa materialnych
dowodów tamtych kłamstw, takich jak „Pomnik Wdzięczności dla Armii
Czerwonej” – mimo uznania przed 33 laty, że PRL był marionetką
sowiecką, bytem niesamodzielnym, który należy zlikwidować
i przywrócić niepodległą Rzeczpospolitą Polską.
Mamy dość podtrzymywania kłamstw PRL przez celowe odwlekanie

usunięcia „pomnika” przez p. Prezydenta Miasta Rzeszowa, dalsze
wspierania lewicowej wizji świata, która w  Polsce przegrała, ale
w  Rzeszowie – jak widać  ma się dobrze. Mamy dość traktowania
mieszkańców Rzeszowa, wyborców w  najbliższych wyborach
samorządowych  jak dzieci: pokrzyczą i  przestaną, i  celowego
lekceważenia faktów historycznych jako niezgodnych z  przekonaniami
lewicowych środowisk. Rzeszów jest w  suwerennej i  niepodległej RP,
a  nie w  PRL, Ukrainę niszczą żołnierze rosyjscy, którzy „niosąc
Ukraińcom wolność” jednocześnie zabierają im niepodległość  tak jak
kiedyś Polakom, a  wojna odbywa się pod hasłami odbudowy Federacji
Rosyjskiej w granicach byłego i w FR bardzo szanowanego  ZSRS.
Żądamy od p. Konrada Fijołka, Prezydenta Miasta Rzeszowa,

działania i  usunięcia „Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej”
z przestrzeni publicznej, zgodnie z prawdą historyczną, ustawami Sejmu
RP i uchwałami Rady Miasta Rzeszowa.
Rzeszów, 7 grudnia 2022 r.

Internowani w Czerwonym Borze po 40 latach, 7.11.2022 r.


