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Rzeszowskie uroczystości w 40. rocznicę
podpisania Porozumień Sierpniowych
Główne rzeszowskie uroczystości upamiętniające 40. rocznicę
podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku oraz 40.
rocznicę narodzin NSZZ „Solidarność” odbyły się 31 sierpnia
2020 r. Po mszy świętej w rzeszowskiej farze zebrani przeszli
pod Krzyż na plac Janów.



Rzeszowskie uroczystości rozpoczęły się w Filharmonii Podkarpackiej, podczas
jubileuszowego posiedzenia Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność.
Odznaczeniem „Zasłużony dla Regionu Rzeszowskiego” wyróżniono ponad 40 osób, a także
Caritas, Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w stanie wojennym oraz parafię farną
Rzeszów. Następnie o godz. 17.00 w rzeszowskim kościele farnym została odprawiona
msza święta w intencji Ojczyzny, wolności oraz ludzi Solidarności. Koncelebrował ją
ordynariusz rzeszowski, biskup Jan Wątroba. 

Po jej zakończeniu władze regionu, ministrowie, parlamentarzyści, ludzie Solidarności,
duchowni, samorządowcy, poczty sztandarowe, mieszkańcy Rzeszowa i Podkarpacia
zgromadzili się na placu pod Krzyżem Misyjnym, w miejscu symbolicznym dla ludzi
Solidarności, by celebrować rocznicę powstania ruchu, który zmienił losy i oblicze Polski
oraz Europy. Na rzeszowskich ulicach zabrzmiały syreny, a zaraz po nich hymn państwowy
oraz niezapomniane słowa Jana Pawła II z 1979 roku:  „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi
oblicze ziemi, tej ziemi”.

Podczas uroczystości czterem działaczom Solidarności przyznano Odznaki Zasłużony dla
Województwa Podkarpackiego. Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego
powiedział, że są oni symbolem walki o wolność i solidarność w naszym regionie.
Uhonorowani to: Zbigniew Sieczkoś z Regionu Rzeszowskiego, Marek Kamiński — Region
Ziemia Przemyska, Edward Mróz Region Podkarpacie NSZZ "Solidarność" i pośmiertnie
Stanisław Krupka — Ziemia Sandomierska ze Stalowej Woli.

Obchodom towarzyszyło widowisko słowno-muzyczne zawierające wspomnienia ludzi
Solidarności oraz kroniki i zdjęcia sprzed czterech dekad, uroczyste przemowy, gratulacje i
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podziękowania, na zakończenie delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod Krzyżem
Misyjnym.

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie reprezentował Dariusz Byszuk, Artur
Brożyniak i Katarzyna Gajda-Bator. 
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Fot. Katarzyna Gajda-Bator
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