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Z  inicjatywy Biura Zagranicz
nego Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność” trwa akcja wysy
łania kartek pocztowych do
Ambasady Republiki Białorusi
w  Polsce ws. więźniów związ
kowych na Białorusi.

Dlaczego wysyłamy kartki?
Niezależne związki zawodo

we w  Białorusi są traktowane
przez reżim Łukaszenki jako za

grożenie dla tamtejszej dyktatu
ry. Przed sfałszowanymi wybo
rami prezydenckimi w  2020 r.
presja na związkowców ograni
czała się do wyrzucania z pracy,
czy 15dniowych aresztów.
Na początku 2021 roku wy

raźnie wzrosła presja na związki
zawodowe. Pracownicy związ
kowi zaczęli wykrywać podsłu
chy i  ukryte kamery w  swoich
biurach.

cd. str.II

Wyślij kartkę ws. więźniów
związkowych na Białorusi

Groźba zwolnień
w Browarze Leżajsk

7 lutego 2023 r. Grupa Żywiec
ogłosiła zamiar reorganizacji
swojej produkcji w  Polsce, pla
nując skoncentrować przyszłe
inwestycje w sieci 4 browarów –
nie ma wśród nich Browaru Le
żajsk. Ten ma zakończyć pro
dukcjęw czerwcu tego roku.
Browar to jeden z  najwięk

szych pracodawców w  gminie
Leżajsk. wybudowany został
w  latach 19721977. Produkcję
piwa rozpoczął 2 stycznia 1978
roku. Zakład od 1999 roku nale
ży do grupy piwowarskiej Gru
pa Żywiec S.A. Browar Leżajsk
zatrudnia 103 osoby.
Na plany obecnego właściciela

browaru natychmiast zareago
wał wójt gminy Leżajsk, wyra
żając kategoryczny sprzeciw
i  protest związany z  podjętą
przez Zarząd spółki decyzją.
Jednocześnie poinformował, że
gmina Leżajsk złoży ofertę kup
na browaru od grupy Żywiec.
Pomimo publicznych zapew

nień prezesa Zarządu, że naj
ważniejszym priorytetem dla
Grupy Żywiec jest zapewnienie
w obecnej sytuacji jak najlepsze
go wsparcia dla pracowników
Browaru Leżajsk, NSZZ „Soli

darność” podjął natychmiasto
we działania.
Członek Zarządu Regionu

Rzeszowskiego NSZZ „Solidar
ność” Jan Hałaś, który pełni
funkcję przewodniczącego „S”
w  leżajskim Browarze, poinfor
mował nas, że związki zawodo
we nie zgadzają się z  decyzją
Zarządu, ponieważ nie ma po
wodów ekonomicznych, by za
mykać browar w  Leżajsku. De
cyzja o  konsolidacji zysku
w  grupie spowoduje, że pra
cownicy innych browarów będą
musieli pracować w  stałym do
zorze, czyli 7 dni w  tygodniu.
Na to nie ma zgody związków
zawodowych.
– Zaczynamy rozmowy na

wszystkich szczeblach. Nie ma
zgody miasta i  gminy Leżajsk na
zamknięcie zakładu, który daje
pracę ponad 100 mieszkańcom.
Związki zawodowe działające
w  grupie Żywiec poinformowały
Zarząd, że użyją wszystkich środ
ków, by obronić miejsca pracy.

Roman Jakim, przewodniczą
cy Zarządu Regionu Rzeszow
skiego NSZZ Solidarność w  li
ście skierowanym 9 lutego do

Grupy Żywiec SA Browary
Warszawskie wyraził zaniepo
kojenie kolejną próbą likwidacji
Browaru Leżajsk.
– Zamiary te budzą bardzo na

piętą sytuację wśród pracowników,
którzy z tą firmą są związani od lat
i  która jest jedynym źródłem
utrzymania dla ich rodzin. Żadne
obiecywane programy pomocowe
nie są w  stanie zapewnić pracy,
która dla każdego jest wartością
nadrzędną, jako stałe źródło docho
du oraz poczucia godności. W wy
niku likwidacji browaru pracę
straci ponad 100 osób, co powięk
szy bezrobocie i  zubożenie, już
i  w  tak biednym regionie – czyta
my w liście.
Roman Jakim wyraził katego

ryczny sprzeciw wobec sytuacji,
kiedy względy biznesowe po
tężnej i  bogatej grupy kapitało
wej są ważniejsze od człowieka
– pracownika, który teraz już
wydaje się być niepotrzebny,

nadmieniając, że:
– Nieprawdziwe są informacje

przekazane przez Zarząd Grupy,
jakoby browar był nierentowny,
tym bardziej, że w  sezonie letnim
pracownicy podejmują pracę w so
boty i niedziele, by nadążyć z pro
dukcją. Browar Leżajsk w  2021 r.
uwarzył około 800  tys. hl piwa
przy łącznej mocy produkcyjnej
1,4 mln hl.
Przewodniczący ZR zwrócił

się do Grupy Żywiec S.A.
o zmianę decyzji, uzasadniając ,
że nie dopuszczalne jest, aby
koszty restrukturyzacji firmy
przerzucać na pracownika, po
przez odebranie mu miejsca
pracy.
Jednocześnie, skierował do

posłów i  samorządowców proś
bę o  podjęcie pilnych i  skutecz
nych działań, zabezpieczających
utrzymanie miejsc pracy w Bro
warze Leżajsk.

red.
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Przewodniczący NSZZ „Solidarność”
wybrani na kadencję 2023 2028
w organizacjach związkowych:

Urząd Miejski w Sędziszowie Młp. – Anna Kaczor

KP PSP Ropczyce – Dawid Łopuszyński

Pracownicy Samorządowi Powiatu Łańcuckiego – Marcin Szpyrka

Bank Pekao SA O/Kolbuszowa – Agnieszka Guźda

Bank Pekao SA O/Mielec – Renata Augustyn

Bank Pekao SA O/Łańcut – Dorota Kuźniar

Bank Pekao SA O/Rzeszów – Krzysztof Kudyba

Oświata Radomyśl Wlk. – Sabina Łachut

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Ropczyce – Seweryn Chmiel

Filtry PZL – Sędziszów – Tomasz Skiba

Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie – Mieczysław Potoczny

Hortino Leżajsk – Jerzy Michalak

Wybory w obiektywie

Region Rzeszowski organizuje dla członków NSZZ „Soli
darność” i ich najbliższej rodziny (mąż, żona, dzieci) wyjazd
na XXII Ogólnopolską Pielgrzymkę NSZZ Solidarność do
Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, która odbędzie się
1516 kwietnia 2023 r.
Koszt wyjazdu wynosi 380 zł od osoby (transport, obiado
kolacja, śniadanie, obiad, nocleg w  4 osobowych pokojach
w pobliżu bazyliki, ubezpieczenie).
Podstawą zapisu jest wpłata na konto 96 1240 1792 1111
0000 1973 9078 z dopiskiem „Licheń” w nieprzekraczalnym
terminie do 20 marca 2023 r.
Ilośćmiejsc ograniczona.
O wpłacie należy poinformować sekretariat ZR  17 862 17
09, podając tel. kontaktowy i rok urodzenia uczestnika piel
grzymki (do ubezpieczenia).
Koordynatorem wyjazdu jest Marek Hojło  skarbnik ZR,
tel. 608 676 501.
Zapraszamy serdecznie do udziału we wspólnym pielgrzy
mowaniu.

7 lutego odbyły się wybory w Organizacji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” przy Komendzie Powiatowej PSP w Ropczycach
z udziałem Bogumiły StecŚwiderskiej, zacy przewodniczącego ZR

oraz Andrzeja Czochary, przewodniczącego Oddziału ZR w Ropczycach,
który czuwał nad prawidłowością wyborów. Strażacy zdecydowali,

że funkcję przewodniczącego KZ w kadencji 20232028
pełnił będzie Dawid Łopuszyński

Zabierz się z nami do Lichenia

15 marca 2023 r. o godz. 10.00
w  Powiatowym Centrum Edu
kacji Kulturalnej w  Ropczycach
odbędzie się finał Wojewódzkie
go Turnieju Poezji i  Prozy "Za
wsze Wierni".
Zapraszamy do wysłuchania

repertuaru finalisów opartego
na tekstach polskich twórców,
które zawierają motyw „zawsze
wierni” oraz rozwijają rozumie
nie pojęć: żołnierz niezłomny,
bohater, ojczyzna, patriotyzm,

honor, wierność wartościom,
niepodległość, wolność. Konkurs
niezmiennie stanowi hołd dla
wszystkich wiernych ideom
wolności, honoru, życia zgodne
go z  najwyższymi wartościami,
w tym umiłowania Ojczyzny.
Wpisuje się także w  budowanie
pamięci o  żołnierzach niezłom
nych, a  Region Rzeszowski
NSZZ „Solidarność” jest wśród
instytucji, które objęły patrona
tem honorowym to wydarzenie.

Zapraszamy do Ropczyc
15 marca  Finał Turnieju

cd. ze str. I

W  siedzibach związków za
wodowych zaczęły się przeszu
kania i  rewizje pod byle pretek
stami. Konfiskowano sprzęt
i  demolowano wyposażenie
biur.
Mamy już 2023 rok a  liczba

więźniów politycznych na Bia
łorusi rośnie i  dziś liczy ponad
1400 osób. Wśród nich jest po
nad 30 związkowców, którzy są
uwięzieni i odbywają długie ka
ry pozbawienia wolności w bia
łoruskich więzieniach i łagrach.

Co możesz zrobić?
Wypełnij pocztówkę treścią ja

ką uważasz za słuszną (tył kart
ki na str.  I). Krzepiące dla uwię
zionych związkowców będą na
pewno słowa wsparcia, otuchy,
modlitwy za nich. Możesz napi
sać słowa wsparcia dla niezależ

nych związków zawodowych na
Białorusi.
Może to być również okazja

do wyrażenia tego co myślisz
o  Łukaszence i  jego zbrodni
czym reżimie. Sam zdecyduj,
czy podpiszesz swoją kartkę
imieniem i  nazwiskiem czy też
nie. Preferujemy kartki podpisa
ne.
Następnie należy zrobić foto

grafię tyłu kartki z zapisaną tre
ścią i wysłać na adres email:
bialorus@solidarnosc.org.pl
Wysyłając zdjęcie kartki na ten

adres wyrażasz zgodę na jej wy
korzystanie w mediach społecz
nościowych NSZZ Solidarność.
W  tytule wiadomości wskaż
z  jakiego Regionu NSZZ Soli
darność jesteś.
Fotografie zostaną wykorzy

stane do wywierania presji me
dialnej na rząd Białorusi.

Wyślij kartkę ws. więźniów...
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Audycji można odsłuchaćw dowolnym momencie
z naszej strony internetowej, a ostatnimi jej gośćmi byli:

Jerzy Bednarz  NSZZ RI „S";
Mieczysław Liber  Represjonowani;
Henryk Cząstka  „S” Wiejska.

Emisja audycji

Zorganizowani mają lepiej

w Radio Via 103,8 FM

we wtorki o godz. 19.15

oraz piątki o godz. 21.30

7 lutego 2023 r. wojewoda
podkarpacki Ewa Leniart wrę
czyła zasłużonym mieszkańcom
Podkarpacia odznaczenia pań
stwowe nadane postanowie
niem Prezydenta RP. Przyznane
odznaczenia oraz wyróżnienia
są formą uznania dla działalno
ści wykraczającej poza zwykłe
obowiązki, za aktywność spo
łeczną, zawodową i  zaangażo
wanie w różne inicjatywy.

Maria Baran opozycjonistka
stanu wojennego ze Zgłobnia
(gm. Boguchwała) decyzją pre
zydenta RP Andrzeja Dudy
otrzymała Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski. Od
roku 1981 należała do NSZZ
„Solidarność” w  Archiwum
Państwowym w  Rzeszowie.
W latach 1983 – 1987 należała do
Solidarności Walczącej – Od
dział Rzeszów. Wspólnie z kole
gami z zakładu pracy prowadzi
ła na terenie Archiwum Pań
stwowego w  Rzeszowie maga
zyn papieru i  materiałów dru
karskich. Uczestniczyła w  kol
portażu prasy podziemnej
(przewożenie nielegalnych dru
ków z Krakowa) oraz w akcjach
ulotkowych. W  strukturze SW
rozprowadzała także nielegalne

wydawnictwa na terenie Rze
szowa. W  1989 r. uczestniczyła
w  reaktywowaniu jawnej dzia
łalności związkowej w  Archi
wum Państwowym w  Rzeszo
wie. W  2019 roku odznaczona
została Krzyżem Wolności i  So
lidarności.

Ponadto Srebrne i  Brązowe
Krzyże Zasługi, Medale za Dłu
goletnią Służbę oraz Medale
Stulecia Odzyskanej Niepodle
głości otrzymały osoby, które
wyróżniły się wybitnymi zasłu
gami na rzecz przemian demo
kratycznych w  Polsce, działal
nością na rzecz społeczności lo
kalnej, osób potrzebujących
wsparcia, zasługami w  rozwoju
i  upowszechniania sportu, roz
woju ratownictwa górskiego,
w  działalności społecznej, cha
rytatywnej i  samorządowej oraz
wzorowym, wyjątkowo su
miennym wykonywaniem obo
wiązków wynikających z  pracy
zawodowej.

Małgorzata Rauch, Podkar
packi Kurator Oświaty, członek
NSZZ „Solidarność” otrzymała
Medal Stulecia Odzyskanej Nie
podległości. Gratulujemy!

Odznaczone przez
Prezydenta RP

Wnioskodawcą odznaczenia dla Marii Baran był Region Rzeszowski
NSZZ „Solidarność”

Kilometrówka

Wysokość stawek kilome
trówki w  sferze budżetowej
określa rozporządzenie Ministra
Infrastruktury. W  pozostałych
zakładach pracy określa je we
wnętrzne prawo zakładowe (np.
regulamin wynagrodzeń). Jeżeli
wewnętrzne prawo zakładowe
nie ustanawia takich stawek, na
leży stosować stawki określone
w rozporządzeniu.
Akt wewnętrzny zakładu

pracy może ustanawiać stawki
różne od wymienionych w  roz
porządzeniu, należy jednak
zwrócić uwagę, że kilometrów
ka tylko do limitu określonego
w rozporządzeniu jest wolna od
podatku dochodowego i nie sta
nowi podstawy do naliczenia
składek ZUS.
Środek transportu właściwy

do odbycia podróży krajowej
lub podróży zagranicznej, a  tak
że jego rodzaj i  klasę, określa
pracodawca. Na wniosek pra
cownika pracodawca może wy
razić zgodę na przejazd w  po
dróży krajowej lub podróży za
granicznej samochodem osobo
wym, motocyklem lub motoro
werem niebędącym własnością
pracodawcy, pracownikowi
przysługuje wówczas zwrot
kosztów przejazdu w wysokości
stanowiącej iloczyn przejecha
nych kilometrów przez stawkę
za jeden kilometr przebiegu,
ustaloną przez pracodawcę, któ
ra nie może być wyższa niż
określona w  przepisach wyda
nych na podstawie art. 34a ust. 2
ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz. U.
z  2012 r. poz. 1265 oraz z  2013 r.
poz. 21).
Stawki kilometrówki od 17

stycznia 2023 r. wynoszą, za 1
kilometr przebiegu pojazdu,

które nie mogą byćwyższe:
* dla samochodu osobowego
o  pojemności skokowej silnika
do 900 cm3  0,89 zł,
* dla samochodu o  pojemności
skokowej silnika powyżej 900
cm3 – 1,15 zł,
* dla motocykla – 0,69 zł,
* dla motoroweru – 0,42 zł.

Diety

Wysokość diety dla podróży
służbowych w  Polsce od 1
stycznia 2023 roku wynosi  45
zł. Wysokość diety przy podró
ży służbowej uzależniona jest od
czasu jej trwania. Należność
z  tytułu diet oblicza się za czas
od rozpoczęcia podróży krajo
wej (wyjazdu) do powrotu
(przyjazdu) po wykonaniu za
dania służbowego w  następują
cy sposób:
* poniżej 8h dieta nie przysłu
guje,
* od 8 do 12h dieta wynosi 50%
diety pełnej,
* w  przypadku 12h i  więcej
przysługuje pełna dieta.

Podstawa Prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy

i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego
2013 roku w  sprawie należności
przysługujących pracownikowi za
trudnionemu w  państwowej lub
samorządowej jednostce sfery bu
dżetowej z  tytułu podróży służbo
wej (Dz.U. z 2013 poz. 167)
Rozporządzenie Ministra Infra

struktury z  dnia 25 marca 2002r.
w sprawie warunków ustalania oraz
sposobu dokonywania zwrotu kosz
tów używania do celów służbowych
samochodów osobowych, motocykli
i motorowerów niebędących własno
ścią pracodawcy (Dz.U. z  2002 poz
271)

opr. Grażyna Mierzwa

Uwaga! Nowe stawki

Nowe zasady składania
skarg i wniosków

Kierowane do Państwowej In
spekcji Pracy wnioski oraz skar
gi pracownicze, których przed
miotem jest naruszenie przepi
sów prawa pracy, w tym przepi
sów bezpieczeństwa i  higieny
pracy i  legalności zatrudnienia,
mogą byćwnoszone:
 na piśmie utrwalonym w po
staci papierowej,
 na piśmie utrwalonym w  po
staci elektronicznej (muszą za
wierać dołączony plik z  treścią
skargi podpisany podpisem

elektronicznym kwalifikowa
nym, zaufanym albo osobi
stym);
 ustnie do protokołu.
W  przypadku skargi pracow

niczej oraz skarg wnoszonych
w  imieniu innej osoby, należy
dołączyć pisemną zgodę osoby,
na rzecz której wnoszona jest
skarga.
Wzór zgłoszenia skar

gi/wniosku/wniosku, dotyczą
cego porady  można pobrać ze
strony internetowej PIP.
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Archiwalny dokument, dotyczący przygotowań do akcji „Kret” (przedruk
z publikacji Jana Drausa i Zbigniewa Nawrockiego „Przeciw Solidarności

19801989”)

42 lata od podpisania Porozumień RzeszowskoUstrzyckich

19 lutego 1981 r. w Rzeszowie
podpisano porozumienie mię
dzy strajkującymi rolnikami,
a  władzami PRL; dzień później
podobne podpisano w  Ustrzy
kach Dolnych.
W  konsekwencji strajków rol

nicy wywalczyli m.in. gwarancje
nienaruszalności chłopskiej wła
sności wraz z  prawem do dzie
dziczenia, zrównanie w prawach
rolników indywidualnych z  rol
nictwem państwowym i  spół
dzielczym, zniesienie ograniczeń
w obrocie gruntami rolnymi.
Władze PRL zgodziły się rów

nież na postulaty światopoglą
dowe, które dotyczyły swobody
w budownictwie sakralnym oraz
dostępu do praktyk religijnych
na koloniach dla dzieci, w  wię
zieniach i  wojsku. Strajkujący
uzyskali także zapewnienie

zwiększania nakładu prasy ka
tolickiej. W  porozumieniach
mówiono też o rozbudowie sieci
szkół i  przedszkoli oraz zmniej
szeniu sprzedaży alkoholu na
wsi.
„Porozumienia rzeszowsko

ustrzyckich” stały się symbolem
walki rolników w  okresie PRL
o  swoje prawa, których gwaran
cją miało być powstanie nieza
leżnego od władz związku, ana
logicznego do robotniczej „Soli
darności”. I  choć porozumienia
gwarancji rejestracji związku nie
zawierały, były ważnym etapem
w  procesie powstawania „Soli
darności” Rolników Indywidu
alnych.
Proces ten w  przejrzysty sposób

przedstawiają infografiki przygoto
wane przez IPN (dołączone do
numeru).

Krecia robota władz PRL

Władze PRL przymierzały się
do rozbicia strajku w Rzeszowie
przy użyciu ZOMO, zamierzając
przy tym aresztować prawie 800
osób i  uwięzić je w  Zakładzie
Karnym w Załężu.
Zaledwie po upływie 5 dni od

chwili rozpoczęcia strajku w bu
dynku WRZZ komunistyczne
władze rozpoczęły intensywne
przygotowania do jego rozbicia,
zakładając przy tym także użycie
zmasowanych oddziałów Milicji
i ZOMO.
Już 12 stycznia służby KW MO

w  Rzeszowie przeprowadziły
rozeznanie w  zakresie możliwo
ści umieszczenia w  Zakładzie
Karnym w Załężu większej licz
by zatrzymanych. Z  archiwal
nych dokumentów MO i SB wy
nika, że zamierzano tam uwięzić
nawet 700 mężczyzn i 72 kobiety
– czyli więcej niż równocześnie
mogło strajkować w  budynku
WRZZ (maksymalnie do 400
osób).
Najpierw jednak zakładano

„realizację ofensywnych dzia
łań”, polegają
cych  m.in. na
wysyłaniu pro
testów do Kra
jowej Komisji
Porozumie
wawczej NSZZ
„Solidarność”
w  Gdańsku, że
akcja w  Rze
szowie jest pro
wokacją wro
gów „Solidar
ności”; działa

niach operacyjnych SB, mających
na celu pogłębienie różnic po
między rzeszowskim MKZ,
a  MKZami w  sąsiednich regio
nach; rozpowszechnianiu anty
strajkowych ulotek i  plakatów.
Zakładano przy tym, że gdyby te
działania nie przyniosły skutku,
uruchomiona zostanie akcja
„prokuratorskomilicyjna” mają
ca w  efekcie doprowadzić do
usunięcia strajkujących z  budyn
ku WRZZ i  umieszczenia ich
w Zakładzie Karnym w Załężu.
Akcji przygotowywania pacy

fikacji strajku w  Rzeszowie
nadano kryptonim „Kret”. Do
rozbicia strajku zamierzano użyć
około 1400 funkcjonariuszy MO
i  ZOMO, w  tym czterystu wła
snych i  tysiąc sprowadzonych
z  innych regionów kraju. Plan
działań przewidywał otoczenie
budynku systemem zapór i  siła
mi MO. Scenariusz akcji był po
dobny do tego z  Ustrzyk. Go
spodarz budynku wraz z proku
ratorem, a  następnie oficer MO
z  grupą funkcjonariuszy, mieli

udać się do strajkujących.
W  przypadku gdyby nie zostali
wpuszczeni do budynku, grupa
szturmowa miała rozpocząć
atak. Operacja była przygoto
wywana z  rozmachem. Bardzo
dokładnie opracowano plan nie
tylko samego wejścia do budyn
ku WRZZ, ale również dysloka
cji sił wokół niego, w tym wyeli
minowania wszelkiego ruchu
pieszego i  kołowego. Przewidy
wano dwa warianty wsparcia
z  zewnątrz: według pierwszego
do Rzeszowa mieli przybyć
funkcjonariusze ZOMO głównie
z Krakowa, Radomia, Kielc i Lu
blina; według drugiego, zakła

dano wzmocnienie się miejsco
wych przez dziewięciuset funk
cjonariuszy z  Oficerskiej Szkoły
MO w Szczytnie.
Niemal w ostatniej chwili, ak

cja ta została wstrzymana, gdyż
komunistyczna władza zdecy
dowała się na podpisanie poro
zumień ze strajkującymi.

Na podstawie publi
kacji Dariusza Iwa
neczki „Opór społecz
ny, a  władza w  Polsce
południowowschodniej
19801989”

opracował Jerzy Klus

Przemarsz rolników z krzyżem ulicami Rzeszowa. Fot. J. Witowicz

Opaska strajkowa i przepustki
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Uroczystości z  14 lutego roz
poczęły się Mszą Świętą w  Ko
ściele pw. Świętego Krzyża
w  Rzeszowie, później uczestni
cy przeszli pod Pomnik Pamięci
Żołnierzy Armii Krajowej Pod
okręgu „Rzeszów”. Tam nastą
piło uroczyste podniesienie Fla
gi Narodowej na maszt i  ode
grano Hymn Państwowy. Po
przemówieniach zaproszonych
gości, odczytano Apel Pamięci,
oddano salwę honorową i  zło
żono wiązanki kwiatów. Uro
czystość zakończyło odegranie
Pieśni Reprezentacyjnej Wojska
Polskiego.

Na mocy rozkazu Naczelnego
Wodza gen.  Władysława Sikor
skiego z dnia 14 lutego 1942 ro

ku Związek Walki Zbrojnej
przemianowano na Armię Kra
jową. Była najsilniejszą i  najle
piej zorganizowaną armią pod
ziemną pośród działających
w  okresie II wojny światowej
w  Europie. Liczebność organi
zacji dochodziła do 300  tys.
członków, a  latem 1943 roku
szacowano ją nawet na 380  tys.
Armia Krajowa prowadziła
walkę zbrojną przeciwko oku
pantowi hitlerowskiemu oraz
przygotowywała ogólnokrajowe
powstanie. Czyniła to za pomo
cą sabotażu, dywersji, wywiadu
i  propagandy oraz oczywiście
wszelkich form działań party
zanckich.

cd. str. VI

81. rocznica powstania Armii Krajowej

Symbolem Rzeszowa nie powinien nim być po
mnik o  tak negatywnej wymowie i  treści "W  hoł
dzie bohaterom walk rewolucyjnych o  Polskę Lu
dowąw 30lecie PRL”.
10 października 1949 roku teren na którym stoi

Pomnik Walk Rewolucyjnych został wpisany do
rejestru zabytków województwa rzeszowskiego,
jako składnik zespołu staromiejskiego, a  30 stycz
nia 1969 roku włączony w  układ urbanistyczny
Rzeszowa i  jest chroniony prawem. Pomimo to,
z naruszeniem ochrony zabytkowej tkanki urbani
stycznej i architektonicznej, z pogwałceniem prawa
własności Zakonu, w  bezpośrednim otoczeniu
Sanktuarium, wzniesiono ideologiczny pomnik.
Większość mieszkańców Rzeszowa od początku

zdawała sobie sprawę z tego, że komuniści wznie
śli Pomnik Walk Rewolucyjnych w Rzeszowie nie
legalnie i celowo w bezpośrednim otoczeniu Sank
tuarium Matki Bożej Rzeszowskiej po to by zdo
minować ideologicznie przestrzeń wokół klasztoru
i  upokorzyć wszystkich ludzi wierzących, bronią
cych wartości chrześcijańskich i roli kościoła w ży
ciu społecznym. Jednym z kluczowych elementów
tzw. walk rewolucyjnych o  Polskę Ludową była
właśnie bezwzględna walka z  Kościołem, czego
symbolicznym przykładem było aresztowanie
i  uwięzienie prymasa Stefana Wyszyńskiego. Po
mnik ten w istocie pochwala te działania, jak rów
nież inne zbrodnie komunizmu.
17 stycznia 2023 r. w  klasztorze OO Bernardy

nów w Rzeszowie odbyło się spotkanie w sprawie
przyszłości Pomnika Czynu Rewolucyjnego, pod
czas którego ustalono, że zostanie powołana ko
misja, złożona z przedstawicieli zakonnej Prowincji
OO. Bernardynów, Urzędu Miasta Rzeszowa,
władz Województwa Podkarpackiego, Instytutu
Pamięci Narodowej oraz zainteresowanych orga
nizacji pozarządowych. Efektem prac tej komisji
ma być rzetelna ocena sytuacji i  wypracowanie
konsensusu, który pozwoli podjąć odpowiednią
decyzjęw sprawie pomnika.
Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” od lat

podziela opinię środowisk, które domagają się
natychmiastowego usunięcia z  przestrzeni pu
blicznej pomnika. Obok zamieszczamy oryginał
pisma ww. sprawie.

Symbol hańby Rzeszowa do usunięcia

Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” reprezentowali Bogumiła Stec
Świderska, zaca przewodniczącego ZR i Dawid Łopuszyński,
przewodniczący KZ „S” PSP Ropczyce oraz Danuta Solarz

i Wojciech Buczak
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Odbyło się 3 lutego i miało na
celu przypomnienie o  życiu
i dokonaniach tej ważnej nie tyl
ko dla naszego regionu postaci.
Uczestnicy rozmawiali o  praw
dzie i  nauczaniu arcybiskupa
Ignacego Tokarczuka. Spotkanie
zgromadziło przedstawicieli
duchowieństwa, administracji
rządowej, samorządowej, Sto

warzyszenia Osób Represjono
wanych, służb mundurowych,
kombatantów, studentów i 
uczniów podkarpackich szkół
średnich. Z  ramienia Zarządu
Regionu Rzeszowskiego NSZZ
„Solidarność” udział w  semina
rium wzięła Bogumiła StecŚwi
derska, zaca przewodniczącego
ZR.

Seminarium „Defensor Veritatis.
Prawda w nauczaniu arcybiskupa

Ignacego Tokarczuka”

Pierwszy pakiet zmian w  Ko
deksie pracy, który wprowadza
na stałe możliwość pracy zdal
nej, został już podpisany przez
prezydenta Andrzeja Dudę. Oto
kolejne nowelizacje przyjęte
przez Sejm 8 lutego 2023 r.:

Dłuższy urlop
rodzicielski

To jedna z  najważniejszych
zmian. Łączny wymiar urlopu
rodzicielskiego dla obojga rodzi
ców będzie wynosił do 41. tygo
dni (w  przypadku urodzenia
jednego dziecka przy jednym
porodzie) albo do 43. tygodni
(w  przypadku porodu mnogie
go). W  jego ramach nieprzena
szalną część określono na 9 tygo
dni dla każdego z rodziców.

Dodatkowy urlop
opiekuńczy

Ustawa wprowadza dodatko
wy urlop opiekuńczy w celu za
pewnienia opieki nad członkiem
rodziny, który wymaga wspar
cia z poważnych względów me
dycznych. Urlop ten będzie bez
płatny i  będzie przysługiwał
pracownikom w wymiarze 5 dni
w roku kalendarzowym.

Zwolnienie od pracy
z powodu siły wyższej

Wprowadzamy także zwolnie
nie od pracy z powodu działania
siły wyższej w pilnych sprawach
rodzinnych spowodowanych
chorobą lub wypadkiem,. Zwol
nienie to będzie przysługiwało
w wymiarze 2 dni albo 16 godzin
w roku kalendarzowym. Za czas
tego zwolnienia pracownik za
chowa prawo do połowy wyna
grodzenia.

Elastyczna organizacja
pracy

Szersze stosowanie elastycznej
organizacji pracy, tj. praca zdal
na, elastyczny rozkład czasu

pracy, a  także praca w  niepeł
nym wymiarze. Możliwość
szerszego skorzystania z  ela
stycznej organizacji pracy bę
dzie przysługiwała rodzicom
opiekującym się dzieckiem do 8
lat oraz opiekunom członków
rodziny lub osób zamieszkują
cych we wspólnym gospodar
stwie domowym  wymagają
cych wsparcia z  poważnych
względów medycznych.

Jasne warunki
zatrudnienia

Ustawa rozszerza zakres in
formacji o  warunkach zatrud
nienia pracownika – o dodatko
we elementy takie jak: informa
cje o  szkoleniach zapewnianych
przez pracodawcę oraz długości
płatnego urlopu przysługujące
go pracownikowi.

Prawo do zmiany
rodzaju umowy

Pracownik, który wykonywał
pracę co najmniej 6 miesięcy,
będzie miał prawo do wystąpie
nia o  zmianę rodzaju umowy
o  pracę na umowę o  pracę na
czas nieokreślony lub o bardziej
przewidywalne i  bezpieczne
warunki pracy. Taka możliwość
będzie dostępna raz w roku ka
lendarzowym.

Zmiany w umowie o pracę
na okres próbny

Umowę o  pracę na okres
próbny będzie można zawrzeć
na okres nieprzekraczający: 1
miesiąca – w przypadku zamia
ru zawarcia umowy o  pracę na
czas określony krótszy niż 6
miesięcy, 2 miesięcy – w  przy
padku zamiaru zawarcia umo
wy o  pracę na czas określony
wynoszący co najmniej 6 mie
sięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

opr. red

Ciąg dalszy propozycji zmian w Kodeksie pracy

Rodzinie i bliskim śp. Mieczysława WILKA

wyrazy szczerego współczucia
składają koleżanki i koledzy z „Solidarności”

SP ZOZ „Sanatoriumi” im. Jana Pawła II w Górnie

81. rocznica powstania AK

cd. ze str. V

W  styczniu 1944 roku, gdy
Armia Czerwona przekroczyła
granice Polski, Armia Krajowa
podejmowała taktyczną współ
pracę z  sowietami. Jednak, jak
się szybko okazało, celem armii
ZSRR nie było wyzwolenie Pol
ski, ale jej ponowne zniewole
nie. Najbardziej krwawym
przykładem ilustrującym inten
cje bolszewików, było po
wstrzymanie ofensywy na linii
Wisły, do czasu krwawego stłu
mienia przez Niemcy Powstania
Warszawskiego, które było
w  ramach operacji „Burza” naj
szerzej zakrojoną akcją Armii
Krajowej. Po tym jak alianci
w  Jałcie de facto oddali Polskę
Stalinowi, już za ich cichym
przyzwoleniem sowieci wraz
z  lokalnymi kolaborantami roz
poczęli eksterminację żołnierzy

podziemnej Armii Krajowej.
Wobec niemożności działania
w  dotychczasowym kształcie,
rozkazem z  dnia 19 stycznia
1945 roku rozwiązano AK. Po
zakończeniu wojny część akow
ców odmówiła wyjścia z  pod
ziemia i  kontynuowała walkę
z  władzami komunistycznymi
w  ramach różnych organizacji.
Ich powojenna walka uznawana
jest dziś za kolejne narodowo
wyzwoleńcze powstanie. Żoł
nierze AK oraz innych organi
zacji byli prześladowani przez
cały okres PRL, a  szczególnie
w  okresie stalinizmu. Wielu
z nich, po tym jak zostali tortu
rowani i  zamordowani, miało
też zostać zapomnianych. Reha
bilitacja wielu z  nich nastąpiła
dopiero po wielu latach.

źródło: IPN

NSZZ „Solidarność” ma uwagi odnośnie odpłatności urlopu
opiekuńczego, a także zwolnienia z tytułu siły wyższej.
O ile to zwolnienie jest płatne 50 proc., to urlop opiekuńczy jest

bezpłatny, dlatego pracownicy będą wybierać opiekę na dziecko
lub korzystać z  urlopu wypoczynkowego, natomiast najprawdo
podobniej w  ostatniej kolejności będą korzystać z  bezpłatnego
urlopu opiekuńczego – powiedziała PAP dr Anna RedaCiszew
ska, ekspertka NSZZ „Solidarność”.
Zaznaczyła jednak, że sam projekt ustawy przyjęty 8 lutego

przez Sejm, z punktu widzenia pracownika, należy ocenić pozy
tywnie ze względu na szereg różnych korzystnych, ochronnych
rozwiązań. Zwłaszcza jeśli chodzi o umowy o pracę na czas okre
ślony, które zostaną zrównane z umowami na czas nieokreślony
w  zakresie ich wypowiadania. Pracodawca będzie musiał poda
wać przyczynę przy wypowiadaniu umowy na czas określony.
Jest to dobre rozwiązanie, na którym skorzystają pracownicy.
W  jej ocenie, nie należy się bać, że pracodawcy odejdą od umów
na czas określony na rzecz umów cywilnoprawnych, ponieważ
mamy obecnie rynek pracownika. Jeżeli pracodawca chce konku
rować o  dobrego pracownika, musi mu zapewnić odpowiednią,
stabilną podstawę zatrudnienia, stąd też ja bym się nie obawiała
ucieczki pracodawców w umowy prawa cywilnego.
Kolejnym elementem, na który zwróciła uwagę jest zmiana gra

nicy wieku dziecka z 4 lat na 8 lat. Obecnie pracownik opiekujący
się dzieckiem w wieku do 4 lat nie może pracować w godzinach
nadliczbowych, w porze nocnej i w uciążliwych systemach pracy.
Teraz pracownicy opiekujący się dziećmi do lat 8 będą mogli ko
rzystać z  zakazów o  charakterze względnym, będą mogli odmó
wić takiej pracy. Dodatkowo rodzice dzieci do lat 8 będą mieli
prawo do wnioskowania o  elastyczną organizację czasu pracy.
Zaznaczyła, że jest to dobre rozwiązanie, mające na celu pogodze
nie życia zawodowego z życiem rodzinnym.

www.tysol.pl
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Wspomnienia internowanych

W wydarzeniu udział wzięli członkowie Stowarzyszenia Osób
Represjonowanych w Stanie Wojennym

1 lutego 2023 r. w Wojewódz
kim Domu Kultury w Rzeszowie
odbyła się promocja książek
„Internowani w  Nowym Wiśni
czu i  Załężu k. Rzeszowa”. To
dwa tomy: „Dzienniki i  relacje”
oraz „Wspomnienia”, którą po
prowadził dr Marcin Bukała, hi
storyk z Instytutu Pamięci Naro
dowej Oddział w Rzeszowie.
W pierwszych dniach stanu wo

jennego 126 internowanych z Kra
kowa i  okolic zostało skierowa
nych do zakładu karnego w  No
wym Wiśniczu, ale ze względu na
fatalne warunki bytowe, np. brak
bieżącej wody i  kanalizacji, po
dwóch tygodniach przewieziono
ich do otwartego rok wcześniej
aresztu śledczego w  Załężu.
W  ciągu dziesięciu miesięcy bra
mę tego więzienia przekroczyło co
najmniej 817 internowanych
związkowców i  liderów opozycji
demokratycznej z  różnych stron
Polski. Pochodzili głównie z Ma

łopolski i  Rzeszowszczyzny, ale
również z  Lublina, Wrocławia,
Katowic, Warszawy, Olsztyna,
Gdańska i  z  licznych mniejszych
miejscowości.
W  opublikowanym wcześniej

I  tomie Internowanych w  No
wym Wiśniczu i  Załężu k. Rze
szowa znalazły miejsce dzienni
ki i  relacje dziesięciu autorów,
spisywane na bieżąco w  stanie
wojennym. W drugiej publikacji
zamieszczono wspomnienia 31
kolejnych osób. Oba tomy są
dokumentem epoki, świadec
twem oporu, cierpień, niekoń
czących się protestów w  imię
zachowania własnej godności
i  obrony zdobyczy Sierpnia ’81,
ale również – radości i nadziei.
Książkę wydało Centrum Do

kumentacji Czynu Niepodległo
ściowego. Wśród autorów
wspomnień są działacze Soli
darności z  terenu obecnego wo
jewództwa podkarpackiego.

W ramach XV Obchodów Mię
dzynarodowego Dnia Pamięci
O Ofiarach Holokaustu Na Pod
karpaciu, 31 stycznia w Wiśnio
wej odbyła się uroczystość Upa
miętnienia Miejsc Mordu Żydów
i  Polaków Udzielających Im Po
mocy w  czasie II wojny świato
wej.
Uroczystości rozpoczęły się

posadowieniem macewy upa
miętniającej zbiorowy mord Ży
dów w  lesie w  Kozłówku i  od
danie hołdu ofiarom tej zbrodni.
Nastepnie oddano hołd Pola
kom zamordowanym za pomoc
Żydom przy obelisku obok ka
pliczki Matki Bożej Troskliwej
w Kozłówku. Ostatnim punktem
programu była konferencja te
matyczna w  sali Powiatowego
Centrum Kultury i  Turystyki
w  Wiśniowej, w  ramach której
wykład o  zbrodniach Niemców
na Żydach i  Polakach udzielają

cych im pomocy w  Kozłówku
i  okolicach wygłosił Marian
Irzyk. Wykłady wygłosili rów
nież profesor Wacław Wierzbie
niec „Mord dokonany przez
Niemców w  lesie w  Kozłówku
w  lutym 1943 roku w  świetle
wspomnień Władysława Gro
chowskiego i  dokumentacji ar
chiwalnej”oraz Agnieszka Nie
radko „Prezentacja działań fun
dacji Zapomniane”. Odbyły się
prezentecje książki Niny Talbot
pt.: „The Past is the Present”
oraz filmu pt.: „Dąb Józef
w parku w Wiśniowej”. A  o  lo
sach rodzin Halpern, Ringler
i  Chonigsman w  okresie Holo
caustu opowiedzieli ich bliscy
biorący udziałw uroczystości.
Z  ramienia Regionu Rzeszow

skiego NSZZ „Solidarność”
udział w uroczystościach wzięła
Bogumiła StecŚwiderska, zaca
przewodniczącego ZR.

Upamiętniono Żydów i Polaków

 Przypadł mi zaszczyt przybliże
nia tragicznych wydarzeń, związa
nych z  okolicznością bestialskiego
zamordowania przez okupantów
niemieckich  sześciu mieszkańców
Kozłówka i Markuszowej w  powie
cie strzyżowskim, którzy oddali ży
cie za pomoc udzieloną żydowskim
współbraciom.
Przybliżę również wydarzenie

sprzed dziesięciu lat – 70. rocznicę
tragedii, upamiętniającej ofiary nio
sące pomoc Żydom.
Gdy latem 1942 roku Niemcy

rozpoczęli tworzenie gett dla ludno
ści żydowskiej, wielu Żydom z Jasła
i Frysztaka wraz z rodzinami udało
się zbiec i  ukryć w okolicznych la
sach, przylegających do wsi Kozłó
wek i  Markuszowa na Pogórzu
Strzyżowskim. Wielu także miesz
kańców wspomnianych miejscowo
ści pomagało tym uciekinierom bu
dować kryjówki – ziemianki i  oczy
wiście dzielić się żywnością, pomi

mo, że za wszelką pomoc świadczo
ną Żydom, groziła na terenach pol
skich pod okupacją niemiecką kara
śmierci.
Po głównej obławie, a  było ich

kilka, przeprowadzonej przez
Niemców wiosną 1943 r. na ukry
wających się w  lesie Żydów i  ich
wymordowaniu, przyszła kolej na
rozprawienie się z  Polakami, któ
rych Niemcy podejrzewali, o udzie
lanie pomocy. Możliwe też, że tor
turowani Żydzi sami wskazali na
zwiska tych mieszkańców.
3 lipca 1943 r. około  godz. 9.

grupa niemieckich żandarmów do
wodzona przez Karla Perschke, zja
wiła się na tzw. Podlesiu i rozstrze
liwała kolejno mieszkańców Mar
kuszowej i Kozłówka:
1. Feliksa Ciołkosza lat 57, rol

nika z  Markuszowej zastrzelono
przy sąsiednim domu Katarzyny
Fąfary.

cd. str. VIII

Podziękowania z Ukrainy

Marian Irzyk był jednym z prelegentów, poniżej jego referat wygłoszony
podczas wydarzenia
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cd. ze str. VII

2. Aleksandrę Pirgę lat 57, go
spodynię domową z  Kozłówka, za
strzelono przed wejściem do przy
domowej piwnicy, z  której Niemcy
kazali jej przynieść zimnego zsia
dłego mleka.
3. Piotra Zagórskiego lat 43,

rolnika z  Kozłówka zastrzelono na
oczach synówJózefa i  Stanisława,
który pracował na polu.
4. Wojciecha Śliwę lat 41, rol

nika z Kozłówka.
5. Stanisława Oparowskiego

lat 46, rolnika z  Kozłówka, który
akurat przyszedł do sąsiada z  tzw.
„okólnikiem” od sołtysa.
Ofiary te, władze niemieckie za

broniły pochować na cmentarzu,
twierdząc, że nie zasługują na to,
gdyż są „bandytami”. Dlatego ciało
Feliksa Ciołkosza, rodzina pocho
wała przy własnym domu, a  pozo
stałe cztery zamordowane osoby po
chowano tymczasowo w  zbiorowej
mogile przy przydrożnej kapliczce.
Na przełomie listopada i  grudnia

1944 roku tj. pod koniec wojny cia
ła tych pięciu osób ekshumowano
i pochowano w zbiorowej mogile na
cmentarzu parafialnym w  Dobrze
chowie, gdzie spoczywają do dziś.
Jako rodak tamtejszej miejscowości,
jeszcze jako dziecko, pamiętam jak
z mamą chodziłem na majówki przy
tej kapliczce, i  na miejscu pierwot
nego pochówku pomordowanych
paliły się czerwone, małe znicze,
a mama i  inni świadkowie tamtych
wydarzeń opowiadali o tej tragedii.
Szóstą ofiarą niemieckiej represji

był Józef Fąfara lat 41, rolnik
z Kozłówka.
Na około 2 tygodnie przed 3 lipca

1943 r., został podstępnie wywoła
ny z  domu przez niemieckich żan

darmów, aby wskazał im dom,
w którym mieszka Katarzyna Fąfa
ra (przy którym później zastrzelono
Feliksa Ciołkosza). Następnie został
aresztowany przez gestapo w  Jaśle,
tam był przesłuchiwany i  torturo
wany, a nawet gryziony przez psy,
po czym wraz z  jednym ze schwy
tanych Żydów (prawdopodobnie
Kiwą) zostali zastrzeleni na cmen
tarzu żydowskim w Jaśle.
Wojna się skończyła, świadkowie

odchodzili, a  pamięć o  tej tragedii
się zacierała. Przyszły wreszcie in
ne czasy, które pozwoliły na przy
wracanie prawdy historycznej; rok
1978 – wybór Polaka Karola Woj
tyły na papieża  Jana Pawła II,
1980 – powstanie „Solidarności”
i 1989, w którym komuniści zaczęli
formalnie oddawać władzę.
W  tym też czasie coraz częściej

zaczęły się pojawiać opinie, że pod
czas II wojny światowej Polacy
wymordowali więcej Żydów niż
Niemcy, i  że są odpowiedzialni za
Holokaust Żydów w  polskich obo
zach koncentracyjnych. Bardzo
mnie to niepokoiło i  dlatego zaczą
łem przeciwdziałać tym kłam
stwom. Dowodem tego jest właśnie
tragedia w  Kozłówku, Markuszo
wej, Markowej i  wielu innych
miejscowościach w  Polsce.
W związku z tym zwróciłem się do
rodzin pomordowanych oraz
mieszkańców Kozłówka i  Marku
szowej o  zorganizowanie zebrania
na ten temat.
Na zebraniu w  Kozłówku 18 li

stopada 2012 roku z  udziałem
przedstawiciela IPN pana Michała
Kalisza przedstawiono inicjatywę
upamiętnienia zamordowanych
wyżej wymienionych osób. Została
ona pozytywnie przyjęta. Powołano

komitet budowy pomnika ofiar,
a mnie poproszono o przewodnicze
nie. Podczas licznych prac i formal
ności z  tym związanych na szcze
blach: gminy, powiatu, wojewódz
twa, a  także ministerstwa, koniecz
ność upamiętnienia uzasadniałem
następująco:
 sześcioro mieszkańców Kozłów

ka i Markuszowej zostało zamordo
wanych za to, że pomagali ludności
żydowskiej,
 wspomniani mieszkańcy nie

zginęli podczas działań wojennych
na froncie, ale byli świadomi, co ich
czeka za pomoc Żydom  dokonali
wyboru,
 koniecznością przeciwdziałania

fałszowaniu historii.
Pomnik stanął w  miejscu pier

wotnego pochówku ofiar przy ka
pliczce. Wykonał go Janusz Mali
kowski. Uroczystości jego odsłonię
cia i  poświęcenia miały miejsce 14
września 2013 roku z  udziałem:
parlamentarzystów, wojska, władz
kościelnych, państwowych, samo
rządowych, młodzieży i  ponad ty
siąca uczestników, chcących uczcić
ofiary i  przywrócić im należną pa
mięć. Należy dodać, że w 2016 roku
podczas uroczystości otwarcia Mu
zeum Polaków Ratujących Żydów
im. Rodziny Ulmów w  Markowej,
ofiary te, za swój bohaterski czyn,
zostały pośmiertnie odznaczone
przez prezydenta RP Krzyżami Ko
mandorskimi Orderu Odrodzenia
Polski. Nazwiska ich umieszczone
zostały na ścianie pamięci ww. mu
zeum oraz w  Kaplicy Pamięci
Świątyni Wdzięczności za pontyfi
kat Ojca Świętego Jana Pawła II
w Toruniu.
Szeroko o  tych wydarzeniach in

formowały media. Szczegółowe re
lacje zostały opisane w  „Księdze
Pamiątkowej Kozłówek”.
Opiekę nad pomnikiem i  kaplicz

ką sprawują właściciele posesji
Państwo Aneta i  Celestyn Pilcho
wie. Kapliczka i  figura M.B. Tro
skliwej zostały wpisane do zabyt
ków, a  pomnik do ewidencji miejsc
pamięci narodowej.
Na zakończenie dodam jeszcze, że

już podczas organizowania pierw
szej uroczystości rodził się pomysł
upamiętnienia miejsca mordów Ży
dów w  lesie. I  tak się tez stało dziś
w  10 lat po pierwszym upamięt
nieniu, i w 80 rocznicę tej zbrodni.
Jestem szczęśliwy, że doczekałem
tego dnia. I z całą powagą, najser
deczniej dziękuję Wszystkim –
Wszystkim (a  długo by ich trzeba
było wymieniać), którzy w  jakikol
wiek sposób przyczynili się do upa
miętnienia tych tragicznych wyda
rzeń w Kozłówku i Markuszowej.
W  historii naszej ojczyzny nie

zabrakło nigdy, ani nie brakuje
zwykłych ludzi, gotowych w  chwi
lach dramatycznego wyboru po
święcać własne życie. Zbrodnia ta
i  wiele innych była aktem nazi
stowskiego – niemieckiego barba
rzyństwa. Naszym obowiązkiem
jest zadbać, aby pamięć o  wymor
dowanych nie została wymazana.
Niech historia tych ofiar, będzie

dla nas źródłem siły i  symbolem
największego poświęcenia i  patrio
tyzmu. Dziś w  obliczu wojny na
Ukrainie przypominają mi się tam
te czasy i choć ciągle nie sposób po
jąć skali nienawiści człowieka do
człowieka, to kres temu zjawisku
możemy położyć My  czyniąc do
bro. Życzmy sobie, aby ono zwycię
żyło, a  nasze pokolenia żyły w  po
koju po wsze czasy.

Marian Irzyk
Świadek Historii

Wiśniowa, 31. stycznia 2023 r.

Upamiętniono Żydów i Polaków










