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16 lutego 2023 r. w  Urzędzie
Gminy w  Leżajsku odbyło się
spotkanie poświęcone przyszło
ści Browaru Leżajsk, który decy
zją właściciela ma zakończyć
produkcję. W  spotkaniu udział
wzięli przedstawiciele wszyst
kich siedmiu związków zawo
dowych, działających w  Grupie
Żywiec na czele z  Andrzejem
Biegunem, przewodniczącym
międzyzakładowej organizacji
NSZZ „Solidarność”, poseł na
Sejm RP Jerzy Paul, wicewoje
woda podkarpacki Radosław
Wiatr, sekretarz Miasta Leżajsk
Agnieszka Wyczarska, wójt
gminy Leżajsk Krzysztof Sobej
ko, przewodniczący rady gminy
Leżajsk Kazimierz Krawiec.
Uczestniczący w  spotkaniu

Marek Hojło, przewodniczący
Oddziału Regionu Rzeszow
skiego NSZZ „Solidarność”
w Leżajsku zapewnił, że Region
Rzeszowski, wspólnie z  innymi
strukturami NSZZ „Solidarność
na wszystkich szczeblach, pod
jął już szerokie działania, aby
utrzymać browar w  Leżajsku
i  miejsca pracy. ZR uważa, że
argument ekonomiczny, jaki

próbuje przeforsować Zarząd
Grupy Żywiec, jest nie do przy
jęcia, bowiem w  sezonie ludzie
pracują w  soboty i  niedzielę,
więc na produkowane w  Leżaj
sku piwo jest zapotrzebowanie
w całej Polsce. Pozostaje jeszcze
pytanie, kto te hektolitry uwa
rzy, skoro zakład zostanie zli
kwidowany? Zdaniem związ
kowców skutkiem będzie obło
żenie pozostałych zakładów,
gdzie i  tak pracy w  sezonie jest
bardzo dużo.
Następnego dnia odbyło się

kolejne spotkanie, na które
przybyli przedstawiciele Grupy
Żywiec SA: dyrektor ds. korpo
racyjnych Magdalena Brzeziń
ska i  Paweł Popa. Władze cen
tralne reprezentował wicewoje
woda Radosław Wiatr, zaś sa
morządowców gospodarz spo
tkania Krzysztof Sobejko, bur
mistrz Leżajska Ireneusz Sta
fański, a  także radni gminy
i  powiatu. Do rozmów włączyli
się również: parlamentarzyści
PiS z  regionu,  m.in. posłowie
Jerzy Paul i Kazimierz Gołojuch
oraz senatorowie Stanisław
Ożóg i Janina Sagatowska.

Rozmowy dotyczyły zmiany
decyzji o  likwidacji zakładu, da
jącego pracę ponad 1000 osób,
bowiem stały dochód stracą nie
tylko rodziny pracowników, ale
również firmy świadczące usłu
gi na rzecz browaru, jak choćby
producenci butelek, puszek itd.
Niestety, nie przyniosły one

przełomu. Właściciel marki nadal
upiera się przy zamknięciu pro
dukcji w Leżajsku. Co więcej, nie
zmienia też zdania w  kwestii
sprzedaży browaru. Jej warun
kiem miałoby być to, że nowy
właściciel nie będzie kontynu
owałw zakładzie produkcji piwa.
Rozgoryczone efektami roz

mów związki zawodowe, dzia
łające w Grupie Żywiec, w  tym
Organizacja Międzyzakładowa
„Solidarności”, podjęły akcję
protestacyjną. Uczestniczący
w  spotkaniach związkowcy
podkreślają, że nie ma istotnych
przesłanek ekonomicznych aby
likwidować browar z  wielolet
nią tradycją, a  jednocześnie je
den z  największych zakładów
pracy w województwie podkar
packim. Związkowcy oczekują
argumentów, wyliczeń, nie chcą

odpraw tylko zachowania miejsc
pracy. Na ten moment akcja
związkowców ma charakter
oflagowania wszystkich zakła
dów wchodzących w  skład
Grupy, ale protestujący nie wy
kluczają innych form działania.

 Użyjemy wszystkich dostęp
nych nam środków w obronie na
szych miejsc pracy. Oczekujemy
poważnego traktowania przez
pracodawcę, zachowania odpo
wiednich procedur konsultacyjno
informacyjnych. W  Grupie Ży
wiec browary były już zamykane,
ale zawsze przeprowadzano te
procesy w  sposób cywilizowany,
w  ramach dialogu społecznego,
a  nie na podstawie arbitralnych
zarządzeń decydentów. Na to nie
ma zgody! – powiedział Jan Ha
łaś, przewodniczący „Solidar
ności” w  leżajskim browarze,
który pełni również funkcję
przewodniczącego Krajowej
Sekcji Przemysłu Piwowarskie
go i  zacy przewodniczącego
Sekretariatu Przemysłu Spo
żywczego NSZZ „Solidarność”.

red.

Wspólnymi siłami ratujemy miejsca pracy
w leżajskim browarze z tradycjami

Po prawej: Pierwsza etykieta
piwna z Browaru Leżajsk. Para

taneczna w strojach
rzeszowskich, w środku herb
miasta i gałązka chmielu.

Warzenie tego piwa rozpoczęto
w grudniu 1977 r., a rozlano je
do butelek w styczniu 1978 r.

Po lewej: Etykieta
najsłynniejszego leżajskiego
piwa. Gatunek ten po zdobyciu
złotych medali na festiwalach
piwnych w Brukseli (1982)
i Markleebergu (1984) zdobył
szerokie uznanie konsumentów.
Do jego produkcji używano
najlepszych rodzajów słodu
jęczmiennego i chmielu,
a butelka nie mogła być

zwrotna. Przeznaczone było
przede wszystkim na eksport.
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Nowy dodatek „antyemerytalny”
dla funkcjonariuszy

Od 1 marca 2023 r. weszła
w  życie ustawa, która wprowa
dza dodatek "antyemerytalny"
dla funkcjonariuszy służb mun
durowych. Czy będzie miał on
istotny wpływ na zatrzymanie
przed odejściem ze służby do
świadczonych funkcjonariuszy
i  żołnierzy? Trudno dzisiaj to
powiedzieć uważają działacze
Krajowej Sekcji Służby Więzien
nej NSZZ „Solidarność”.

Nowe dodatki przysługiwać
będą żołnierzom zawodowym,
funkcjonariuszom Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej, Służby Więziennej,
Krajowej Administracji Skarbo
wej, Służby Ochrony Państwa,
Straży Marszałkowskiej, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego
i  Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego
i  Służby Wywiadu Wojskowego
oraz Centralnego Biura Antyko
rupcyjnego.

Ustawa zakłada, że na start
funkcjonariusze otrzymają 5%
po 15 latach plus 1% co roku do

25 roku służby. W kolejnych la
tach będzie się utrzymywało na
poziomie 15 proc.

Po osiągnięciu 32 lat wysługi
emerytalnej będzie też wliczane
do podstawy wymiaru emery
tury. Ustawa przewiduje po
nadto wykreślenie z  poszcze
gólnych regulacji przesłankę do
zwolnienia z  formacji z  tytułu
samego osiągnięcia 30 lat wy
sługi.

Dodatek po 15 latach służby
będzie wypłacany niezależenie
od świadczenia motywacyjnego
przysługującego mundurowym
z  co najmniej 25letnim stażem.
Tego świadczenia dotąd nie do
stawali jednak  m.in. funkcjona
riusze służb specjalnych. Teraz
świadczenie objęło także ABW
i  AW, SKW i  SWW oraz CBA,
ale także KAS i  Straż Marszał
kowską. Jego kwota to 1,5 tys. zł
brutto miesięcznie po 25 latach
i 2,5 tys. zł brutto miesięcznie po
28 latach i sześciu miesiącach.

źródło: tysol.pl

Pracodawcy jużmogą
kontrolować trzeźwość
swoich pracowników

21 lutego 2023 r. weszły w ży
cie przepisy, które określają za
sady kontroli trzeźwości w  za
kładzie pracy. Regulacje w  tym
zakresie wypracowało Minister
stwo Rodziny i Polityki Społecz
nej. Pomiar zawartości alkoholu
w  organizmie, pracodawca bę
dzie mógł wykonać przy użyciu
alkomatu.
Zdaniem minister rodziny

i  polityki społecznej Marlena
Maląg to bardzo ważne zmiany
w  Kodeksie pracy, które mają
zagwarantować bezpieczeństwo
wszystkim pracownikom. Mini
ster podkreśla, że regulacje po
wstały przy licznych konsulta
cjach ze stroną społeczną i  od
powiadają na oczekiwania pra
codawców.

Zasady kontroli trzeźwości
w pracy

Jeżeli przepisy wewnątrzza
kładowe przewidują prewencyj
ną kontrolę trzeźwości, praco
dawcy będą mogli przy użyciu
alkomatu skontrolować swoich

pracowników. W  innych przy
padkach kontrolę przeprowadzi
policja. Takie same zasady będą
miały zastosowanie w  przypad
ku podejrzenia zażycia innych
substancji odurzających.
Zgodnie z  nowym prawem,

pracodawca może wprowadzić
kontrolę trzeźwości pracowni
ków, jeżeli będzie to niezbędne
do zapewnienia ochrony życia
i  zdrowia lub ochrony mienia.
Kontrola trzeźwości nie może
naruszać godności oraz innych
dóbr osobistych pracownika.

Pracodawca nie dopuszcza
pracownika do pracy, jeżeli
kontrola trzeźwości wykaże
obecność alkoholu w  jego orga
nizmie. W  przypadku, gdy wy
nik badania nie wskazuje na
stan po użyciu alkoholu, okres
niedopuszczenia pracownika do
pracy jest okresem usprawiedli
wionej nieobecności w pracy, za
który pracownik zachowuje
prawo do wynagrodzenia.

źródło: gov.pl

5 marca 2023 r. w  Tarnawce
odsłonięto uroczyście mural
upamiętniający por.  Franciszka
Majewskiego – kierownika
szkoły powszechnej w  Tarnaw
ce w  latach 19361939, żołnierza
rezerwy Wojska Polskiego,
uczestnika wojny obronnej, ofia
rę zbrodni katyńskiej.
Mural namalowany został na

ścianie siedziby Ochotniczej
Straży Pożarnej w  Tarnawce.
Inicjatorem przedsięwzięcia był
Antoni Bała – prezes Zarządu
OSP w  Tarnawce i  były sołtys
wsi. Prace zostały sfinansowane
ze środków rzeszowskiego od
działu Instytutu Pamięci Naro
dowej. Autorem jest artysta Ar

kadiusz Andrejkow, twórca
projektu „Cichy Memoriał”.
W uroczystości, którą poprze

dziła msza św. w  miejscowym
kościele pw. Nawiedzenia Naj
świętszej Maryi Panny, wziął
udział zastępca prezesa Instytu
tu Pamięci Narodowej dr Mate
usz Szpytma. Zarząd Regionu
Rzeszowskiego NSZZ „Solidar
ność” reprezentowali: przewod
niczący Roman Jakim, Marek
Hojło, Marek Uberman i  poczet
sztandarowy oraz przedstawi
ciele Stowarzyszenia Osób Re
presjonowanych w  Stanie Wo
jennym z  prezesem Mieczysła
wem Liberem.

red.

Roman Jakim, przewodniczący ZR na uroczystość przybył wraz z pocztem
sztandarowym Regionu Rzeszowskiego NSZZ "Solidarność" w składzie

Marian Sikora, Zbigniew Cupryś i Jan Żuczek

Tarnawka upamiętniła
swojego Bohatera

Oświatowa „Solidarność”
sprzeciwia się dalszemu wdra
żaniu projektu „Edukacja dla
wszystkich”, który oznacza
przebudowę systemu kształce
nia uczniów, w  tym niepełno
sprawnych.
Zdaniem „Solidarności” wizja,

w której jedna szkoła wraz z na
uczycielami ma zaspakajać sze
rokie spektrum potrzeb wszyst
kich uczniów, jest utopijna, unie
możliwiając prawidłowy rozwój
dzieci i  młodzieży. Potrzeby
uczniów z  niepełnosprawnościa

mi profesjonalnie znakomicie re
alizują szkoły specjalne, które
w dobrych i przyjaznych warun
kach przygotowują ich do funk
cjonowania w społeczeństwie.
Edukacja włączająca, jako je

dyny system szkolny, wprowa
dzany w  innych państwach nie
przyniosła oczekiwanych efek
tów, a  znacząco obniżyła po
ziom kształcenia. Po latach cha
osu Stany Zjednoczone, Wielka
Brytania, Holandia, Australia
wycofały się z tego systemu.

red.

Oświatowa „S” przeciwna zmianom
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Trwają wybory w związku

21 lutego, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
Pracowników Samorządowych Powiatu RopczyckoSędziszowskiego.
Dorota Myszkowska ponownie wybrana na przewodniczącą KM

21 lutego, Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Filharmonii
Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie. Paweł Rak ponownie

wybrany na przewodniczącego KZ

7 lutego 2023 r. odbyło się ze
branie sprawozdawczowybor
cze Organizacji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” w  Ko
mendzie Powiatowej PSP
w Ropczycach.
Nad procedurą wyborczą czu

wał Andrzej Czochara, prze
wodniczący Oddziału Reionu
Rzeszowskiego „S” w  Ropczy
cach i  Bogumiła Stec–Świder
ska, zastępca przewodniczącego
ZR. Podczas zebrania poruszane
były sprawy bieżące i  temat
podwyżek dla służb munduro
wych, w  tym dla strażaków,
o  które z  dużym zaangażowa
niem walczy „Solidarność”.
W  trakcie zebrania jeden
z członków „Solidarności” – Łu
kasz Szopa poinformował, że
w  związku z  odejściem na za
opatrzenie emerytalne obecnego
Komendanta PSP w  Ropczy
cach, Podkarpacki Komendant
Wojewódzki powierzył mu
z  dniem 22 lutego br. pełnienie
obowiązków Komendanta Po
wiatowego PSP w  Ropczycach
do czasu powołania Komendan
ta. Informacja ta została przyjęta
gromkimi brawami członków
Organizacji Zakładowej.
W wyniku wyborów nowy za

rząd OZ ukształtował się nastę
pująco: przewodniczący – Dawid
Łopuszyński, zastępca prze
wodniczącego – Krzysztof Piku
ła, sekretarz – Krzysztof Bajger,
skarbnik – Krzysztof Sagan,
członek zarządu – Sławomir Żu
czek. Wybrano również nową
komisję rewizyjną i  delegatów
na WZD. Po wyborach, ustępu
jący przewodniczący KZ, Bogu
sław Drozd pogratulował swo
jemu następcy, który w  krótkiej
przemowie podziękował za gło
sy i  obdarzenie go zaufaniem.
Nowy zarząd w  planach swojej
działalności na pierwszym miej
scu stawia na współpracę z pra
codawcą. Bardzo ważnym czyn
nikem jest możliwość rozwoju
dla pracowników poprzez kursy,
szkolenia oraz kształcenie
w  szkołach pożarniczych. Rów
nie istotne są warunki socjalne
w  jakich strażacy mogą praco
wać, szkolić się i  regenerować
siły w  trakcie służby. O  te
aspekty przez najbliższe lata za
biegać będzie nowy zarząd OZ,
wspierany przez członków „S”.

Dawid Łopuszyński
Przewodniczący KZ NSZZ „S”
przy KP PSP w Ropczycach

3 lutego br. w siedzibie NSZZ
„Solidarność” w Warszawie od
było się kolejne spotkanie
przedstawicieli Organizacji
Związkowych NSZZ „Solidar
ność” działających w kilkunastu
Urzędach Wojewódzkich.
Podkarpacki Urząd Woje

wódzki w Rzeszowie reprezen
towali Łukasz Rzepka, Prze
wodniczący Komisji Zakłado
wej NSZZ „Solidarność” pra
cowników Urzędu Wojewódz
kiego w Rzeszowie oraz Paweł
Jurusik, Skarbnik Komisji Za
kładowej.
W  trakcie spotkania podsu

mowano między innymi ubie
głoroczne działania „Solidarno
ści” urzędów wojewódzkich,
których efektem były wrześnio
we regulacje płac.
Na spotkaniu zostały poru

szone również kwestie podwy
żek w  2023 r. i  planowanych
działań związkowców z  urzę
dów wojewódzkich w  celu ich
uzyskania.
Zdaniem przewodniczącego

Łukasza Rzepki (na zdj.) pod

wyżki wynagrodzeń
na poziomie co naj
mniej 20% niezbęd
ne są w  całej sferze
finansów publicz
nych. Takich pod

wyżek od miesięcy domaga się
NSZZ „Solidarność”. Przewod
niczący ma nadzieję, że powoła
ny 2 grudnia 2022 r. z inicjatywy
premiera Mateusza Morawiec
kiego roboczy zespół do spraw
wypracowania porozumienia
między Rządem RP, a  Komisją
Krajową NSZZ „Solidarność”
przygotuje rozwiązania ko
rzystne dla pracowników szero
ko pojętej sfery finansów pu
blicznych.
Dla pracowników urzędów

wojewódzkich sprawami naj
ważniejszymi – jak zauważa
Łukasz Rzepka – są podwyżki
wynagrodzeń oraz wprowadze
nie systemowych rozwiązań
w  zakresie kształtowania płac
w całej służbie cywilnej.
O  takie systemowe rozwiąza

nia związkowcy z urzędów wo
jewódzkich apelują od kilku lat.

Spotkanie NSZZ „Solidarność”
UrzędówWojewódzkich

15 lutego, Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Rzeszowie.

Dotychczasowy przewodniczący KZ Michał Białogłowski przeszedł na
emeryturę. Grzegorz Wojewoda wybrany na przewodniczącego KZ

NSZZ „Solidarność”
PSP w Ropczycach

27 lutego, Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy
Podkarpackim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie. Marcin

Strusiński ponownie wybrany na przewodniczącego KZ
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Średnie wynagrodzenie w styczniu

Przeciętne wynagrodzenie w  sektorze przedsiębiorstw
w styczniu 2023 r. wyniosło 6883,96 zł brutto i wzrosło w ujęciu
rocznym o 13,5 proc.  poinformował Główny Urząd Statystyczny.
W tym samym czasie inflacja sięgnęła poziomu 17,2 proc. w ujęciu
rok do roku, co oznacza że dynamika płac utrzymuje się poniżej
poziomu wzrostu cen  realne wynagrodzenia kolejny miesiąc
z rzędu spadają.
Wynagrodzenia w  styczniu miesiąc do miesiąca spadły o  6,1

proc., co zdaniem GUS spowodowane jest brakiem dodatkowych
wypłat, które miały miejsce w  grudniu, tj: premii świątecznych
i nagród oraz mniejszą skalą występowania premii rocznych, czy
odpraw emerytalnych.

źródło: GUS

17 lutego odbyło się I  posie
dzenie Komitetu Monitorujące
go program regionalny Fundu
sze Europejskie dla Podkarpacia
20212027, którego jednym z za
dań jest zatwierdzenie kryte
riów wyboru projektów. W  po
siedzeniu udział wzięła Bogu
miła StecŚwiderska, zaca prze
wodniczącego Zarządu Regionu
Rzeszowskiego NSZZ „Solidar
ność”, która reprezentuje stronę
społeczną w  Komitecie Monito
rującym.
Obecnie prace skupiają się nad

szczegółowym opisem prioryte
tów Programu, który dookreśli

finansowy, przedmiotowy oraz
podmiotowy zakres wsparcia.
Przygotowywany jest harmono
gram pierwszych naborów
wniosków, jak również doku
mentacja naborów, których
ogłoszenie planowane jest jesz
cze w  bieżącym kwartale. Pro
gram regionalny uzyskał for
malną akceptację Komisji Euro
pejskiej jako trzeci spośród 16
programów regionalnych
w  Polsce. Świadczy to między
innymi o  dużej determinacji
władz województwa, by jak naj
szybciej dystrybuować środki
unijne na Podkarpaciu.

Fundusze Europejskie

Obchody Narodowego Dnia
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
w  powiecie ropczyckosędzi
szowskim rozpoczęły się mszą
św.w  Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego w  Sędziszowie Młp.
Oprawę artystyczną zapewnili
uczniowie Liceum Ogólnokształ
cącego im. ks.  Piotra Skargi
w  Sędziszowie Młp. Zwieńcze
niem obchodów było złożenie
wiązanek kwiatów przez władze
samorządowe, służby munduro
we, szkoły i organizacje pozarzą
dowe przed Memoriałem Sybira
ków Żołnierzy Armii Krajowej
Podobwodu Sędziszów Młp.

Wiązanki zostały złożone tak
że pod tablicą upamiętniającą
bohaterów AK z  Powiatu Rop
czyckoSędziszowskiego, za
mordowanych przez komuni
stów, którzy kontynuowali wal
kę w Zrzeszeniu Wolność i Nie
zawisłość przy KrzyżuPomniku
Powstania Styczniowego 1863,
pod tablicą upamiętniającą Żoł
nierzy Armii Krajowej Placówki
„ROPA” z Ropczyc przy koście
le parafialnym w  Ropczycach
oraz pod muralem Żołnierzy
Wyklętych upamiętniającym
wizerunek kpt.  Karola Chmiela
oraz por. Stanisława Dydo.

W sędziszowskich uroczystościach Prezydium Zarządu Regionu
Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” reprezentowała

Bogumiła StecŚwiderska

1 marca w powiecie
ropczyckosędziszowskim

42 lata po podpisaniu
porozumień chłopskich

Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” reprezentowali przewodniczący
Roman Jakim, Marek Hojło i Marian Irzyk

19 lutego w rzeszowskiej kate
drze odbyły się uroczystości
związane z obchodami 42. rocz
nicy Porozumień Rzeszowsko
Ustrzyckich w_Rzeszowie. Roz
poczęła je Msza Święta w inten
cji Ojczyzny i polskich rolników
pod przewodnictwem bp. Lesz
ka Leszkiewicza, Krajowego
Duszpasterza Rolników i  Psz
czelarzy, Biskupa Pomocniczego
Diecezji Tarnowskiej. Po mszy
uczestnicy złożyli kwiaty przed
pomnikiem Jana Pawła II i tabli
cą arcybiskupa Ignacego Tokar
czuka, który od początku wspie
rał strajkujących rolników.
Kolejnym punktem obchodów

było rocznicowe spotkanie zor
ganizowane w sali Jana Pawła II
w  rzeszowskiej katedrze, które
otworzył Jerzy Bednarz, Prze
wodniczący Podkarpackiej Rady
Wojewódzkiej NSZZ RI „Soli
darność”. Prelegentami przygo
towanej przez organizatorów
konferencji byli Tomasz Ob
szański, przewodniczący NSZZ
RI „Solidarność”, który podjął
temat porozumienia rzeszow
skoustrzyckiego z perspektywy

42 lat działalności NSZZ RI „So
lidarność” oraz ks.  kanonik Je
rzy Uchman, duszpasterz rolni
ków diecezji rzeszowskiej, który
pochylił się nad medytacjami
ks.  Jerzego Popiełuszki dotyczą
cymi „Solidarności”, jako daru
dla Ojczyzny.
20 lutego w  ramach woje

wódzkch obchodów rocznicy
Porozumień odbyła się debata,
zorganizowana przez Wojewo
dę Podkarpackiego i_Oddział
Instytutu Pamięci Narodowej w 
Rzeszowie.
Dyskusję poprzedził pokaz

filmu dokumentalnofabularne
go pt. „Chłopski bunt 81” pro
dukcji Telewizji Rzeszów.
Podczas obchodów została

również zaprezentowana wy
stawa „Strajki ustrzyckorze
szowskie grudzień 1980 – luty
1981”. Została przygotowana
w lutym 2006 r. przez ówczesne
Odziałowe Biuro Edukacji Pu
blicznej IPN w  Rzeszowie przy
współpracy z  Regionem Rze
szowskim NSZZ „Solidarność”.

red.
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Wojewódzkie obchody Naro
dowego Dnia Pamięci „Żołnie
rzy Wyklętych” rozpoczęły się
mszą św. w  kościele farny pw.
św. Wojciecha i  Stanisława
w Rzeszowie, później uczestni
cy przeszli przed Pomnik Żoł
nierzy Wyklętych, gdzie odbyła
się oficjalna część uroczystości.
Pamięć żołnierzy polskiego
podziemia niepodległościowe
go uczczono apelem, salwą ho
norową, złożeniem kwiatów
oraz odegraniem pieśni repre
zentacyjnej Wojska Polskiego.
W  obchodach wzięli udział

członkowie rodzin zamordowa
nych 1 marca 1951 r. w  moko
towskim więzieniu Żołnierzy
Niezłomnych, podkarpaccy par
lamentarzyści, dyrektor Instytu
tu Pamięci Narodowej Oddział
w Rzeszowie wraz w pracowni
kami, przedstawiciele władz
wojewódzkich i  samorządo
wych, służb mundurowych,
kombatanci, członkowie Klubu
Historycznego im. płk. Łukasza
Cieplińskiego, mieszkańcy mia
sta i  podopieczni rzeszowskich
placówek oświatowych. W  ob
chodach udział wzięli również
przedstawiciele Zarządu Regio
nu Rzeszowskiego NSZZ „Soli
darność” oraz Stowarzyszenia
Osób Represjonowanych w  Sta
nie Wojennym Województwa
Podkarpackiego.
– Pomnik IV Zarządu Główne

go Zrzeszeni Wolność i  Niezawi
słość przed kilkoma laty wysta
wiony staraniem szlachetnych
osób pamiętających, że to co leży
u  podstaw naszej tożsamości, jest
wyrazem szacunku i  miłości oj
czyzny, tęsknoty za prawdziwą
historią. Jest wyrazem przywraca
jącym wyklęte dziedzictwo naro
dowe, wyklęte przez władzę, która
nie miała prawa i tytułu, by spra

wować ją w  tym szlachetnym
państwie. Jest pewną emanacją
pragnień osób wykluczonych, jak
byśmy dzisiaj powiedzieli współ
czesnym językiem, chociaż on do
końca nie oddaje charakteru wy
kluczenia o  jakim myślimy, mó
wiąc o  osobach czy środowiskach
wykluczonych.
Ich wykluczenie polegało na

całkowitej eliminacji fizycznej,
psychicznej, a także na próbie wy
mazania ich z  pamięci narodowej,
z  tego dziedzictwa, które stało się
przeklęte na kilkadziesiąt lat
w dziejach Polski.
Stoimy dziś przed pomnikiem

IV Zarządu Głównego Zrzeszeni
Wolność i Niezawisłość, ale żadna
z  tych postaci, która została
przedstawiona na tym pomniku
nie ma swojego grobu, swojego
własnego miejsca pamięci. Brak
jest grobów płk. Cieplińskiego i je
go współtowarzyszy, brak jest
grobów wielu szlachetnych ludzi
z Podkarpacia, którzy zdecydowali
się podnieść broń i  umysł prze
ciwko uzurpatorskiej władzy ko
munistycznej.
Stojąc tutaj przed tym po

mnikiem albo stoimy po stro
nie tych ludzi, których ten po
mnik uosabia. Albo stoimy po
stronie morderców, z  których
rąk ci ludzie zginęli i  których
rękami pewne miejsca pamięci
w  tym mieście zostały w  cza
sach władzy komunistycznej
wzniesione. Nie może być
zgody na pomniki hańby,
zdrady narodowej gwałcące
wolność i niepodległość Polski
– powiedział dr  hab.  Dariusz
Iwaneczko, dyrektor IPN Od
działw Rzeszowie.
Dyrektor nawiązał też do prób

wykluczenia Niezłomnych z  hi
storycznej świadomości, mó
wiąc że polegało ono na całko

Pod pomnikiem IV Zarządu Głównego Wolność i Niezawisłość kwiaty
w imieniu NSZZ „Solidarność” złożyli Roman Jakim, przewodniczący ZR

i Andrzej Filipczyk, członek Prezydium ZR

Jest odpowiedźmarszałka
ws. usunięcia pomnika

Na wspólne pismo Regionu
Rzeszowskiego NSZZ „Solidar
ność” i  środowisk patriotycz
nych skierowane do Marszałka
Województwa Podkarpackiego,
w  którym domagają się natych
miastowego usunięcia z  prze
strzeni publicznej Pomnika
Walk Rewolucyjnych "W  hoł
dzie bohaterom walk rewolucyj
nych o  Polskę Ludową w  30le
cie PRL”, Marszałek odpowiada,
że przejęcie terenu i  realizacja
demontażu pomnika leżą poza
kompetencjami samorządu wo
jewództwa.
 Jednoznacznie deklarujemy, że

Zarząd województwa w  pełni po
piera dążenia i starania do usunię
cia pomnika z przestrzeni publicz
nej i  podtrzymuje padające pod
czas sesji sejmiku deklaracje
o  konkretnym wsparciu dla tego

przedsięwzięcia. Pomnik Czynu
Rewolucyjnego już dawno powi
nien zostać zdemontowany, co za
kończyłoby wszelkie dyskusje
i spory w tej kwestii.
Kwestię tego typu monumen

tów, które propagują lub gloryfi
kują system komunistyczny lub
inny ustrój totalitarny reguluje
ustawa z  1 kwietnia 2016 roku,
tzw. dekomunizacyjna. Należy
więc wykorzystać wszystkie moż
liwości jakie daje aktualnie obo
wiązujący system prawny, aby
problem pomnika rozwiązać.
W  ten sposób usunięto z  prze
strzeni publicznej już wiele po
mników czy innych instalacji pro
pagujących negatywne i  zbrodni
cze wartości. Liczymy, że podob
nie stanie się z Pomnikiem Czynu
Rewolucyjnego w Rzeszowie  na
pisałWładysław Ortyl.

Nie może być zgody na
pomniki zdrady narodowej!

witej eliminacji, fizycznej i  psy
chicznej oraz próbie wymazania
ich z pamięci narodowej. Jak do
dał szef rzeszowskiego IPN, dzi
wią go apele części instytucji
i  środowisk w  obronie niektó
rych rzeszowskich pomników
w  sytuacji, gdy na jego biurku
leży lista kilkudziesięciu osób,
które zostały zamordowane na
Zamku rzeszowskim i  którzy
nie mają swojego nagrobnego
pomnika, często nie wiadomo
też, gdzie spoczywają ich
szczątki.
Tegoroczne uroczystości upa

miętniające Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych
w  Rzeszowie zorganizowali:
Światowy Związek Żołnierzy
AK Okręg Podkarpacki, Prezy
dent Miasta Rzeszowa, Dyrektor
Instytutu Pamięci Narodowej,
Oddział w Rzeszowie, Dowódca
21. Brygady Strzelców Podha
lańskich, Dowódca 3. Podkar
packiej Brygady Obrony Teryto
rialnej.

1 marca – Narodowym Dniem
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
ustanowił w  2011 r. Parlament
"w hołdzie Żołnierzom Wyklę
tym – bohaterom antykomuni
stycznego podziemia, którzy
w  obronie niepodległego bytu
Państwa Polskiego, walcząc
o  prawo do samostanowienia

i  urzeczywistnienia dążeń de
mokratycznych społeczeństwa
polskiego, z bronią w ręku, jak
i  w  inny sposób przeciwsta
wili się sowieckiej agresji
i  narzuconemu siłą reżimowi
komunistycznemu”.
Żołnierze Wyklęci, Niezłomni

tworzyli polskie powojenne pod
ziemie Niepodległościowe i  anty
komunistyczne. Był to ruch par
tyzancki, stawiający opór sowie
tyzacji Polski i podporządkowania
jej ZSRR, toczący walkę ze służ
bami bezpieczeństwa ZSRR
i  podporządkowanymi im służba
mi w Polsce.
Pomysł ustanowienia święta

w  tym terminie wysunął ówcze
sny prezes Instytutu Pamięci
Narodowej Janusz Kurtyka.
Tego dnia w  1951 roku

w  więzieniu mokotowskim
wykonano wyrok śmierci na
siedmiu członkach IV Zarządu
Głównego Zrzeszenia „Wol
ność i Niezawisłość”: Łukaszu
Cieplińskim, Mieczysławie
Kawalcu, Józefie Batorym,
Adamie Lazarowiczu, Fran
ciszku Błażeju, Karolu Chmie
lu i  Józefie Rzepce, będących
ostatnimi ogólnopolskimi koordy
natorami „Walki o  Wolność
i  Niezawisłość Polski z  nową so
wiecką okupacją”.

źródło: IPN O/Rzeszów

Emisja audycji

Zorganizowani mają lepiej

w Radio Via 103,8 FM

we wtorki o godz. 19.15

oraz piątki o godz. 21.30
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Dzięki dialogowi i  poważne
mu traktowaniu przez rząd
Zjednoczonej Prawicy partne
rów społecznych udało się mię
dzy innymi:
• powołać RDS,
• przywrócić niższy wiek eme
rytalny,
• ucywilizować rynek pracy
i zamówień publicznych,
• doprowadzić do wzrostu mi
nimalnego wynagrodzenia,
• wprowadzić ulgę z  tytułu
wpłaconych składek na związ
ki zawodowe.

Obrona interesów społeczno
ekonomicznych pracowników to
podstawowe zadanie NSZZ So
lidarność. To konkretny funda
ment, który stanowią postulaty
z sierpnia 1980 roku.
Związkowcy z  „S” przywią

zują dużą wagę do programu
ukierunkowanego na poprawie
nie losu pracownika, zapewnie
nie mu godnej płacy, warunków
pracy i  stabilnego zatrudnienia.
Skuteczność „S” to wytężona,
codzienna praca związkowa.

Powołanie Rady
Dialogu Społecznego

W 1994 r. powołano Trójstron
na Komisję ds. SpołecznoGo
spodarczych, zwaną w  skrócie
Komisją Trójstronną. W  2013 r.
Solidarność opuściła tę instytu
cję, organizując protest „Dość
lekceważenia społeczeństwa”.
W  2015 r. Prezydent powołał
RDS, której pierwszym prze
wodniczącym został Piotr Du
da, szef „Solidarności”. Nowa
instytucja stanowi dziś podsta
wową platformę dialogu pomię
dzy rządem, a  partnerami spo
łecznymi.

Wiek emerytalny

W 2012 r. „S” złożyła w Sejmie
niemal 1,4 mln podpisów i  zor
ganizowała ogólnopolski protest
przeciwko próbom podniesienia
wieku emerytalnego. Ostatecz
nie Solidarność zebrała aż
3,5  mln podpisów. Ówczesny
rząd zlekceważył społeczny
sprzeciw i  podwyższył wiek
emerytalny dla kobiet i  męż
czyzn do 67 lat. Przywrócenie
poprzedniego wieku emerytal
nego – 60 lat dla kobiet i 65 lat
dla mężczyzn – nastąpiło 1 paź
dziernika 2017 roku za rządów
Prawa i  Sprawiedliwości. Pre
zydent Andrzej Duda podzięko
wał Solidarności za „trwanie
przy interesach Polaków”.

Ucywilizowanie
rynku pracy

NSZZ „Solidarność” wynego
cjował z rządem szereg korzyst
nych dla pracowników zmian
w przepisach.
Od września 2016 roku udało

się zlikwidować tzw. syndrom
pierwszej dniówki. Przepisy na
kładały bowiem na pracodawcę
obowiązek podpisania z  pra
cownikiem umowy przed do
puszczeniem go do pracy.
Udało się wyłączyć z wymia

ru płacy minimalnej dodatku
nocnego od 2017 roku, a potem
dodatku stażowego od 2020 ro
ku. Aktualnie Związek zabiega
o  wyłączenie dodatku za pracę
w  warunkach szkodliwych dla
zdrowia, szczególnie uciążli
wych lub niebezpiecznych 
z płacy minimalnej.
Udało się doprowadzić do no

welizacji Kodeksu pracy, która
zapewniła szczególną ochronę
kobietom w  ciąży i  karmiącym
matkom. Zgodnie z  nowym
prawem, które powstało przy
udziale Solidarności w  Radzie
Dialogu Społecznego, wspo
mniane kobiety nie będą mo
gły wykonywać prac uciążli
wych, niebezpiecznych lub
szkodliwych dla zdrowia, mo
gących mieć niekorzystny
wpływ na ich zdrowie, przebieg
ciąży lub karmienie dziecka.

Pandemia i liberalizacja
rynku pracy

Aby pracownicy nie odczu
wali skutków kryzysu gospo
darczego, na straży musiał sta
nąć NSZZ „Solidarność”.
W  I  tarczy antykryzysowej

„S” wynegocjowała zapisy mó
wiące o  tym, że bez porozu
mienia z  reprezentatywnym
związkiem zawodowym dzia
łającym w  firmie, pracodawca
nie może uzyskać wsparcia
w  ramach rządowej tarczy an
tykryzysowej.
To również dzięki Solidarno

ści udało się wykreślić antypra
cownicze zapisy z tarczy 3.0.

Płaca minimalna
i stawka godzinowa

Wzrost wynagrodzeń w  gru
pie najsłabiej wynagradzanych
w  2011 roku NSZZ „Solidarno
ści” zebrał 350  tys. podpisów
pod obywatelskim projektem
ustawy o płacy minimalnej. Pro
jekt miał na celu powiązanie
minimalnego wynagrodzenia
z  poziomem wzrostu PKB

i  stopniowe podwyższanie mi
nimalnego wynagrodzenia za
pracę do wysokości 50 proc.
przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej.
Podwyżki minimalnych wy

nagrodzeń przyniosła znaczące
efekty, co najlepiej obrazują po
niższe dane. W  2015 roku naj
niższa pensja wynosiła 1286 zł
netto, a  od 1 lipca br. będzie to
2783 zł netto (3600 zł brutto). Od
1 lipca 2023 płaca minimalna
wzrośnie zatem na rękę o ponad
116 proc. w stosunku do 2015 r.
W  2017 r w  ramach akcji „13

zł… i  nie kombinuj!” na stronie
Tysol.pl uruchomiono formu
larz kontaktowy dla pracowni
ków, którym pracodawcy nie
wypłacali minimalnej stawki
godzinowej. Zgłoszenia były
przekazywane PIP, która na
stępnie przeprowadzała kontro
lę w  tych zakładach pracy. Mi
nimalna stawka godzinowa od
lipca br. wynosić będzie 23,50 zł.
„S” skutecznie zrealizowała

postulat dotyczący odmrożenia
kwoty bazowej w  ustawie do
tyczącej  m.in. wynagrodzeń
pracowników medycznych
i niemedycznych z 3,9 tys. zł do
4,2  tys. zł od lipca 2019 roku.
W  2018 roku nastąpiło odmro
żenie kwoty bazowej w  wyna
grodzeniach w  sferze budżeto
wej, gdzie nie było podwyżek
od 2010 roku. W 2023 r. nastąpi
wzrost o 7,8 proc.
Odmrożono także odpis na

Zakładowy Fundusz Świad
czeń Socjalnych, ale z uwagi na
kryzys wywołany pandemią po
nownie zamrożono oba wskaź
niki. Solidarność domaga się
obecnie ich odmrożenia i  wzro
stu płac w  sferze finansów pu
blicznych o 20 proc.
Ważnym postulatem Związku

było też wprowadzenie ulgi
z tytułu wpłaconych składek na
związki zawodowe. Ulga obo
wiązuje od 1 stycznia 2022 ro
ku, a  limit odliczenia zapłaco
nych składek wynosi 500 zł. So
lidarność zabiega, by limit ten
był sukcesywnie zwiększany.

Pluralizm związkowy

Stworzono możliwość organi
zowania związków zawodo
wych w  niedostępnych do tej

pory strukturach to kolejny
z  sukcesów Związku, czyli
zmiana ustawy o  Policji, usta
wy o  Straży Granicznej oraz
ustawy o Służbie Więziennej.

Niedziele wolne
od handlu

Od 1 marca 2018 roku pra
cownicy handlu mogą cieszyć
się wolnymi niedzielami. W  ten
dzień weszła w  życie ustawa
ograniczająca handel w  nie
dziele, która była potem stop
niowo rozszerzana. Nieuczciwe
sieci handlowe próbowały ob
chodzić prawo, dlatego ko
nieczna była nowelizacja usta
wy, która weszła w życie 1 lute
go 2022 roku.

Ochrona przed bezprawnym
zwolnieniem

W nowelizacji Kodeksu postę
powania cywilnego, która we
szła w  życie w  listopadzie 2019
roku wprowadzono przepis
zwiększający ochronę pracow
nika przed bezprawnym zwol
nieniem. Wedle nowego prawa,
sąd uznając wypowiedzenie
umowy o pracę za bezskuteczne
albo przywracając pracownika
do pracy, na wniosek pracowni
ka może w  wyroku nałożyć na
pracodawcę obowiązek dalsze
go zatrudnienia pracownika do
czasu prawomocnego zakoń
czenia postępowania.

Klauzule społeczne

Kreowanie standardów
etycznych na rynku pracy.
W  ramach akcji „żółta kartka”
związkowcy z  „S” piętnowali
przetargi, w  których zamawia
jący wybierali oferty, gdzie np.
nie zawarto dodatkowych uła
twień dla firm zatrudniających
osoby bezrobotne czy niepełno
sprawne. Aktywność związ
kowców przyniosła efekt w  po
staci nowelizacji ustawy Prawo
zamówień publicznych, któ
ra  m.in. wprowadzała obowią
zek zawierania kryteriów poza
cenowych w  wartości przynaj
mniej 40 proc.

źródło: „Tygodnik Solidarność” nr 4/2023
Marcin Krzeszowiec

Najlepsza do dialogu

Do ekspozycji na tablicach związkowych
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Grzegorzowi i Annie JAMROZKOM
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Taty i Teścia

w imieniu koleżanek i kolegów z „Solidarności” składa
Bogusława Buda, przewodnicząca Oświaty i Wychowania w Rzeszowie
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24 marca 1944 r. w Markowej
na Podkarpaciu, Józef i Wikto
ria Ulmowie, ich dzieci oraz
ukrywani przez nich Żydzi zo
stali zamordowani przez
Niemców w  wyniku donosu.
Dzień ten został ustanowiony
przez Prezydenta RP Narodo
wym Dniem Pamięci Polaków
Ratujących Żydów pod okupa
cją niemiecką.

Podczas II wojny światowej
Józef i  Wiktoria Ulmowie wraz
z  sześciorgiem dzieci mieszkali
w  podkarpackiej wsi Markowa
koło Łańcuta (woj. podkarpac
kie). Prowadzili gospodarstwo –
Józef specjalizował się w  upra
wie warzyw i  owoców, pszcze
larstwie i  hodowli jedwabni
ków, jego pasją była fotografia,
był też zaangażowany społecz
nie. Wiktoria prowadziła dom
i  zajmowała się dziećmi. Miesz
kali z  dala od gospodarstw in
nych mieszkańców wsi. W Mar
kowej żyło około 20 rodzin ży
dowskich, w  powiecie łącznie
około 1000 Żydów. W pierwszej
połowie 1942 r. większość z nich
została wywieziona i  zamordo
wana w  ośrodku zagłady
w  Bełżcu, bądź rozstrzelana na
miejscu. Od lipca trwały „polo
wania” na ukrywających się,
którzy trwającą w regionie akcję
eksterminacyjną usiłowali prze
czekać w lasach i polach. Schro
ny budowali przeważnie
w  chaszczach i  jarach. Józef
Ulma pomagał jednej z  rodzin
przy konstruowaniu takiej kry
jówki. Żydzi szukali też schro
nienia u  mieszkańców okolicz
nych wsi. W  Markowej, dzięki
pomocy kilku polskich rodzin,
wojnę przeżyło kilkunastu Ży
dów.

KRYJÓWKA U ULMÓW

Jesienią 1942 r. do domu Józe
fa i  Wiktorii Ulmów przyszła
żydowska rodzina Goldmanów
z Łańcuta: Saul Goldman, który
przed wojną był znanym
w  okolicy handlarzem bydła,
i  jego czterej synowie o  niezna
nych imionach (w  Łańcucie na
zywano ich Szallami). Ulmowie
udzielili im schronienia na pod
daszu. Wkrótce do ukrywają
cych się dołączyły także dwie
córki oraz wnuczka Chaima
Goldmana z  Markowej – Lea
(Layca) Didner z  córką o  nie
znanym imieniu i Genia (Gołda)
Grünfeld. Wcześniej Goldmano
wie ukrywali się i  za opłatą po

magał im w  tym Włodzimierz
Leś, granatowy policjant, który
mieszkał pod Łańcutem. Gold
manowie zostawili mu swój
majątek, lecz Leś przestał
udzielać im wsparcia i nie chciał
oddać mienia. Wtedy udali się
do Ulmów. Na poddaszu w do
mu Ulmów osiem osób żyło
przez ponad rok. Mężczyźni
pomagali przy garbowaniu
skór, piłowali deski, rąbali drwa
na opał. Ich praca została nawet
przez Ulmę sfotografowana,
podobnie jak wiele innych scen
z  życia codziennego rodziny.
Wydawało się, że piekło oku
pacji jest gdzieś daleko. Ale to
pozór – wokół była śmierć.
Wszyscy widzieli ją wielokrot
nie. Okna domu wychodziły na
tak zwany okop, gdzie roz
strzeliwano Żydów.

ZBRODNIAW MARKOWEJ

Tuż przed świtem 24 marca
1944 r. do Markowej przyjechali
z  Łańcuta niemieccy żandarmi
wraz z  granatową policją.
Oprawcy byli dobrze poinfor
mowani. Wiedzieli, w  jakim ce
lu jadą do Markowej i kogo tam
szukają. Na poddaszu znaleźli
ukrywających się Żydów. Roz
legły się strzały. W ciągu kilku
nastu minut z  rąk żandarmów
zginęli wszyscy członkowie ro
dziny: Józef Ulma, jego żona
Wiktoria będąca w  zaawanso
wanej ciąży, ich sześcioro dzieci
oraz wszyscy ukrywający się
Żydzi. Na Ulmów, prawdopo
dobnie w  obawie przed utratą
pozyskanego majątku, doniósł
najpewniej Włodzimierz Leś.
„Patrzcie, jak polskie świnie giną –
które przechowują Żydów”, miał
powiedzieć podczas egzekucji
jeden ze sprawców, Joseph Ko
kott. Ciała ofiar na rozkaz
Niemców zakopali mieszkańcy
wsi. Jeden z  braci Józefa, Wła
dysław Ulma, zapisał w  relacji:
W  tydzień po tym wypadku
ciała pomordowanej brata ro
dziny powkładaliśmy do tru
mien i  wywieźliśmy na cmen
tarz. Ciała Żydów zabrała ekipa
żydowska po wyzwoleniu.

UPAMIĘTNIENIE OFIAR

13 września 1995 r. Instytut
Yad Vashem w  Jerozolimie
uhonorował pośmiertnie Józefa
i  Wiktorię Ulmów tytułem
Sprawiedliwych wśród Naro
dów Świata. W  2016 r. w Mar
kowej otwarto muzeum ich

imienia, które poświęcone jest
wszystkim Polakom ratującym
Żydów w  czasie Zagłady. Od
2018 r. w  rocznicę tragicznych
wydarzeń w  Markowej – 24
marca – decyzją Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, ob
chodzony jest Narodowy Dzień
Pamięci Polaków ratujących Ży
dów pod okupacją niemiecką.

MUZEUMW MARKOWEJ

17 marca 2016 r. zostało
otwarte Muzeum Polaków Ra
tujących Żydów im. Rodziny
Ulmów w  Markowej. Muzeum
pełni rolę placówki naukowej,
a  także edukacyjnooświatowej.
Dokumentację dotyczącą Pola
ków ratujących Żydów na tere
nie obecnego województwa
podkarpackiego, która stała się
podstawą ekspozycji, przekaza
ły do Muzeum oddziały IPN
w  Rzeszowie i  Krakowie. Jej
opracowanie merytoryczne to
efekt prac dr  hab.  Elżbiety Rą
czy (UR, IPN Oddziałowe Biuro
Badań Historycznych w Rzeszo
wie) i  dr.  Mateusza Szpytmy
(wiceprezes IPN). Obok wysta
wy stałej i  wystaw czasowych
odbywają się tu pokazy filmów,
lekcje muzealne dla młodzieży,
spotkania dyskusyjne i  konfe
rencje naukowe. Niektóre
z  przedsięwzięć realizowane są
wspólnie z  Instytutem Pamięci
Narodowej, jak ogólnopolska

akcja „Kamienie Pamięci”, zor
ganizowana przez Oddział IPN
w  Rzeszowie, podczas której
uczniowie przedstawiali syl
wetki osób ratujących Żydów
w różnych regionach Polski, czy
szkolenie dla nauczycieli, które
muzeum zorganizowało wspól
nie z  pracownikami z  oddziału
krakowskiego IPN. Odbyła się
tu  m.in. debata oksfordzka,
podczas której drużyny złożone
z  licealistów dyskutowały o po
mocy udzielanej Żydom w  Pol
sce i  innych okupowanych kra
jach. Muzeum jest chętnie od
wiedzane przez turystów z Pol
ski i zagranicy, m.in. przez mło
dzież z Izraela.

BEATYFIKACJA RODZINY

Papież Franciszek zatwierdził
dekret o  męczeństwie rodziny
Józefa i  Wiktorii Ulmów, co
oznacza, że zakończyła się Ich
droga do chwały ołtarzy, rozpo
częta 24 marca 1944 r. w Marko
wej.
Beatyfikacja Sług Bożych Jó

zefa i  Wikorii Ulmów i  ich
siedmiorga dzieci odbędzie się
10 września 2023 r. w  Marko
wej. Podczas uroczystości be
atyfikacyjnej przedstawicielem
Ojca Świętego będzie kard.
Marcello Semeraro, prefekt Dy
kasterii Spraw Kanonizacyjnych.

opr. red.

Rodzinie i Bliskim śp. Jadwigi ROMAŃCZYK
wyrazy szczerego współczucia
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