
Rok już minął moi mili
Gdyśmy władzę utracili,
I choć bardzo się staramy
Nieprędko ją odzyskamy!
A byliśmy przekonani
Żeśmy są niepokonani!
Smętnie dni nam upływają
Bo żyliśmy niczym w raju,
W dobrobycie i bezpiecznie,
I mogliśmy żyć tak wiecznie.
Przez lat osiem było miło,
Teraz wszystko się skończyło,
Bo pasterze rozrabiają,
Afery nam wyciągają,
Chociaż prawo żeśmy mieli
Byśmy czasem coś tam wzięli.

Szopka Noworoczna , str. IV

Od 1 stycznia 2017 r. podstawą do ob-
liczenia odpisu na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych będzie przeciętne 
wynagrodzenie miesięczne w gospodar-
ce narodowej w drugim półroczu 2012 r. 
oznacza to, iż podstawowy odpis na Fun-
dusz wyniesie 1185,66 zł.

ZFŚS, str. VII

- Jestem przekonany, że ta forma współpracy będzie służyła obydwu stronom  
i zapobiegnie wielu niepotrzebnym nieporozumieniom – tak Roman Jakim, 
przewodniczący rzeszowskiej „Solidarności” podsumował powstanie pierwszej 
w regionie Sekcji Problemowej Organizacji Zakładowych i Międzyzakładowych 
NSZZ „Solidarność” w jednostkach organizacyjnych Samorządu Województwa 
Podkarpackiego.

28 listopada 2016 roku w Urzędzie 
Marszałkowskim w Rzeszowie pod-
pisano porozumienie o ustanowie-
niu Sekcji Problemowej Organizacji 
Zakładowych i Międzyzakładowych 
NSZZ „Solidarność" w jednostkach 
organizacyjnych Samorządu Woje-
wództwa Podkarpackiego.

Jej głównym celem jest prowadzenie 
dialogu pomiędzy NSZZ „Solidar-
ność”, a Marszałkiem Województwa 
Podkarpackiego. 

Zdaniem związkowców taka for-
ma rozmów jest korzystna dla obu 
stron. Pozwoli bowiem zapobiegać 
problematycznym sytuacjom, poprzez 
wcześniejsze wyartykułowanie zagad-
nień zgłaszanych przez pracowników 
jednostek, dla których organem nad-
zorczym jest Samorząd Województwa 
Podkarpackiego.

Stałe spotkania przedstawicieli Sek-
cji odbywać się będą 2 razy do roku  
(w listopadzie i w maju), a w sytuacjach 
nadzwyczajnych zwoływane będą  

w terminie ustalonym na wniosek jed-
nej ze stron. Marszałka Województwa 
Podkarpackiego może reprezentować 
jego upoważniony przedstawiciel.

NSZZ „Solidarność” w składzie 
Sekcji reprezentują związkowcy  
z Muzeum w Łańcucie, Podkar-
packiego Centrum Chorób Płuc  
w Rzeszowie, Oświaty i Wycho-
wania w Rzeszowie, Filharmonii 
Podkarpackiej, Podkarpackiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Rzeszowie, Teatru im. 
Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, 
Podkarpackiego Biura Geodezji  
i Terenów Rolnych, Wojewódzkiego 
Zespołu Specjalistycznego, Szpitala 
Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie, 
Podkarpackiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich, Portu Lotniczego w Ja-
sionce, Wojewódzkiego Urzędu Pra-
cy Rzeszowie i Rzeszowskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego. 

Dokończenie na str. III

PIERWSZA TAKA SEKCJA W REGIONIE

Syngatariusze porozumienia

Tuż przed Świętami Bożego Naro-
dzenia w Regionie Rzeszowskim zare-
jestrowana została nowa Organizacja 
Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pra-
cowników Wojewódzkiego Inspektora-
tu Transportu Drogowego w Rzeszowie.

Witamy w „Solidarności”, str. III
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35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Oczami współczesnych

Regionalne obchody 35. rocznicy 
wprowadzenia stanu wojennego odby-
ły się 13 grudnia 2016 r. w Rzeszowie. 
Rozpoczęły je uroczystości w Woje-
wódzkim Domu Kultury, zakończyła 
msza św. w Kościele Farnym.

Cześć artystyczna przygotowana 
została przez młodzież. Zgromadzeni 
w WDK oglądnęli spektakl „Świadec-
two” w wykonaniu uczniów z Liceum 
Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi 
w  Sędziszowie Młp.  pod kierunkiem 
mgr  Eweliny Łagowskiej- Świerk oraz 
wysłuchali utworów w wykonaniu wo-
kalistek z   Miejskiego Domu Kultury 
w Rzeszowie: „Przeżyj to sam” -  Kor-
nelii   Kulczyckiej,   „Psalm   stojących  
w kolejce” - Magdaleny Bukały, Kor-
nelii Kulczyckiej i  Dominiki Ficek 
oraz „Powrót” – Magdaleny  Bukały.

Głównym punktem uroczystości 
było wręczenie nagród w konkursach  
i projektach związanych z tematyką 
stanu wojennego.

Nagrodzono laureatów:
•  Wojewódzkiego Projektu Eduka-

cyjnego „Żywe Muzeum”, w którym 
udział wzięło ponad 1058 uczniów  
z 38 szkół z Podkarpacia. 

•  Konkursu „Tożsamość i pamięć. 
Stan wojenny” na najlepszy reportaż 
radiowy, zorganizowane przez Regio-

nalną Sekcję OiW „S” w Rzeszowie.
• Konkursów IPN „Olimpiada Soli-

darności. Dwie dekady historii” oraz 
„Stan wojenny w mojej rodzinnej 
miejscowości”.

•  Wojewódzkiego konkursu pla-
stycznego „Stan wojenny widziany 
oczami współczesnych”, w którym 
udział wzięło ponad 40 szkół z Pod-
karpacia, zorganizowany przez ZR „S”. 

Gratulujemy laureatom konkursów.
Gośćmi specjalnymi obchodów byli 

- Ewa Konkel i Marian Irzyk – świad-
kowie historii, którzy wspominali swój 
13 grudnia 1981r. 

Organizatorami uroczystości byli Za-
rząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ So-
lidarność” i Oddział Instytutu Pamięci 
Narodowej w Rzeszowie. Sponsorami 
nagród były instytucje, które objęły 
patronatem honorowym wydarzenie: 
Marszałek Województwa Podkarpac-
kiego, Wojewoda Podkarpacki, Pod-
karpacki Kurator Oświaty, Dyrektor 
Oddziału IPN w Rzeszowie, przewod-
nicząca „Solidarności” Oświaty i Wy-
chowania w Rzeszowie oraz przewod-
niczący rzeszowskiej „Solidarności”.

Organizatorzy dziękują wszystkim, 
dzięki którym możliwe było zorgani-
zowanie obchodów upamiętniających 
tragiczne wydarzenia sprzed 35 lat.

W Oddziale Regionu Rzeszowskie-
go NSZZ „Solidarność” w Strzyżowie 
18 grudnia 2016 r. odbyło się spotka-
nie opłatkowe działaczy związkowych 
z powiatu strzyżowskiego.

Poprzedziła je uroczysta msza  
św. w Kościele Farnym, upamiętnia-
jąca 20-lecie poświęcenia sztandaru 
MKK NSZZ „Solidarność” w Strzy-
żowie i 35-lecie wprowadzenia stanu 
wojennego w Polsce.

Spotkanie było również okazją do 
podziękowań, które wręczyła prze-
wodnicząca Oddziału „S” Strzyżowie 

Anna Dziadek. Wyróżnione zostały 
Maria Rzeźnikiewicz za wieloletnią, 
wytrwałą i aktywną pracę związkową; 
Wanda Zimny, Członek Koła Emery-
tów i Rencistów NSZZ „Solidarność” 
w Strzyżowie oraz Agnieszka Złotek, 
przewodnicząca „S” przy DPS w Babi-
cy z Filią w Pstrągowej Woli.

Roman Jakim pogratulował Ani 
Dziadek działań, jakie podejmuje na 
rzecz rozwoju związku i wzorcowo 
działającego oddziału „S” w powiecie.

W opłatku udział wzięli członkowie 
Prezydium ZR.

Spotkanie opłatkowe w Strzyżowie

Agnieszce Złotek (z lewej) podziękowano za szczególne zaangażowanie 
i działania zmierzające do zabezpieczania praw pracowniczych oraz 

reprezentowanie członków u pracodawcy i organów samorządu terytorialnego.
Cennych rad udziela przewodniczący ZR

Okres świąteczny to czas, który sprzyja  spotkaniom i rozmowom 
w gronie przyjaciół z „Solidarności”

Podziękowania dla świadków historii

O godz. 18.00 uczestnicy uroczystości udali się do rzeszowskiej Fary 
na tradycyjną mszę św. w intencji o�ar stanu wojennego, 

po której złożyli kwiaty pod Krzyżem Misyjnym
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Witamy w „Solidarności”
Tuż przed Świętami Bożego Na-

rodzenia w Regionie Rzeszowskim 
zarejestrowana została nowa Orga-
nizacja Zakładowa NSZZ „Solidar-
ność” Pracowników Wojewódzkiego 
Inspektoratu Transportu Drogowego 
w Rzeszowie. Na przewodniczącego 
Tymczasowej Komisji Zakładowej wy-
brany został Sebastian Domoń, który 
o powodach zorganizowania się pra-
cowników w związek zawodowy po-
wiedział:

- Zarówno ja, jak większość osób, 
które zdecydowały o wstąpieniu do 
NSZZ „Solidarność” i utworzeniu 
Organizacji Zakładowej przy WITD  
w Rzeszowie wychodzi z założenia, iż 
w obliczu zmian, które niewątpliwie  
w najbliższym czasie dotkną instytucję 
którą reprezentujemy, to tylko będąc 
zrzeszeni w silnej grupie związkowej 
jesteśmy w stanie skutecznie repre-
zentować nasze interesy zarówno te 
wynikające z potrzeby chwili jak rów-
nież te, które mogą zaważyć na naszej 
przyszłości. Taką możliwość niewąt-
pliwie daje nam NSZZ „Solidarność”, 
największa i najliczniejsza organizacja 
związkowa w Polsce wraz ze swoim za-
pleczem doświadczonych specjalistów, 
prawników, działaczy a opierająca swe 
działanie na gruncie etyki chrześcijań-
skiej, czyli wartościach dla mnie oso-
biście bardzo ważnych i istotnych. Po-

nadto  zaznaczyć należy, iż część osób 
do tej pory funkcjonowało już w struk-
turach Związku Zawodowego Inspekcji 
Transportu Drogowego, jednak głębokie 
przeświadczenie o małej skuteczności 
podejmowanych tam działań, a często 
de facto ich braku, czy nawet działaniu 
wręcz przeciw naszym interesom, spo-
wodowały chęć podjęcia nowych wy-
zwań i zainicjowania zmian. Ostatecz-
nie ukierunkowały się pracowników na 
utworzenie organizacji związkowej pod 
egidą „Solidarności”. Jestem przekona-
ny, jak i moi koledzy, że postąpiliśmy 
słusznie, a efekty tej decyzji już nie-
długo będą realnie wymierne dla nas 
wszystkich. 

W siedzibie Regionu Rzeszowskiego 22 grudnia 2016 r. odbyło się spotka-
nie z Wiesławem Łyszczkiem, Okręgowym Inspektorem Pracy. Udział w nim 
wzięli przewodniczący Zarządów Regionów NSZZ „Solidarność”, działajacych 
na terenie województwa podkarpackiego, tj. Roman Jakim (Rzeszów), Tadeusz 
Majchrowicz (Krosno), Szymon Wawrzyszko (Przemyśl), Andrzej Kaczma-
rek (Stalowa Wola). Rozmawioano o zasadach wspólpracy i realcji pomiędzy  
NSZZ „Solidarność”, a Okręgowym Inspektoratem Pracy w Rzeszowie.

Co na temat pierwszej w regionie 
sekcji problemowej myśli przewod-
niczący ZR Roman Jakim?

- Jestem przekonany, że ta płasz-
czyzna porozumiewania się może 
zbudować na przyszłość dobre relacje 
pomiędzy NSZZ „Solidarność”, a mar-
szałkiem województwa. Może zapobiec 
wielu nieporozumieniom i niedomó-

wieniom, jakie mogą się rodzić w tak 
dużej grupie pracowników, jaką stano-
wią te zakłady, których organem zało-
życielskim, czy nadzorczym jest Mar-
szałek Województwa Podkarpackiego. 
Jestem przekonany, że ta forma współ-
pracy będzie służyła obydwu stronom  
i zapobiegnie wielu niepotrzebnym nie-
porozumieniom.

Pierwsza taka Sekcja w Regionie

Marszałek Władysław Ortyl i przewodniczący Roman Jakim - pamiętna chwila

Pomnik patrona „S” w Mielcu

W drugi dzień Świąt Bożego Na-
rodzenia ks. infułat Adam Kokoszka 
poświęcił pomnik bł. ks. Jerzego Po-
piełuszki, który stanął przy Kościele  
pw. Trójcy Przenajświętszej w Mielcu. 

Uroczystość licznie zgromadziła 
mieszkańców miasta i regionu oraz 
członków i działaczy NSZZ „Soli-
darność”, dla którego ks. Popiełuszko 
jest patronem. Na uroczystość zapro-
szono także przedstawicieli władz 
samorządowych województwa pod-
karpackiego z marszałkiem Włady-

sławem Ortylem oraz samorządów 
lokalnych. 

Inicjatorem budowy pomnika i 
jego fundatorem był proboszcz para�i  
ks. Stanisław Składzień, który podob-
nie jak ksiądz Jerzy został wcielony do 
wojska w czasach PRL.

Przed mszą św. dyrekcja i nauczy-
ciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Mielcu zapre-
zentowali montaż słowno muzyczny, 
przybliżający postać błogosławio-
nego.

Wśród zaproszonych na uroczystość gości był Roman Jakim, 
przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

O współpracy z inspekcją pracy

Zbliżajacy się Nowy Rok 
to dobra okazja do tego, 
by się zmienić.
Jednak pragniemy Wam 
Drodzy Czytelnicy życzyć, 
abyście nadal pozostali sobą.
Z wiarą patrzyli w przyszłość, 
a trudności traktowali 
jako kolejną okazję do tego, 
by pokazać na co Was stać. 

Redakcja Infoserwisu
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SZOPKA NOWOROCZNA 2017
Apartament Heroda w Rzymie. Herod 
przechadza się po nim spoglądając z lu-
bością, a zarazem z żalem, na wytwor-
nie wyposażone wnętrze.

 Herod (ciężko wzdychając)

Gdym wkraczał w tutejsze progi
Szykował się spokój błogi,
Bo bez trosk już, w dobrobycie,
Miałem odtąd pędzać życie.
Dziś już wiem, że te marzenia
Były skutkiem przywidzenia,
Czy też mojej naiwności,
Że z radością Rzym mnie gości.
Bo gdym poznał ich zwyczaje
Niemiłym mi Rzym się staje.
Wcale mnie tu nie kochają,
Cichaczem się wyśmiewają,
I w ogóle nie szanują,
Bo mnie już nie potrzebują!
Gdy wykonałem co trzeba
Odmawiają nawet chleba,
Choć ciężko nań pracowałem
Kiedy kraj swój szkalowałem!
Dają poznać bym był gotów
Szykować się do powrotu
Do kraju gdzie panowałem,
I z którego nogę dałem.
Lecz wracać tam nie mam chęci
Zachowując w swej pamięci
Ileż tam narozrabiałem,
Jak kradłem, oszukiwałem,
Żeby kumpli swych wzbogacić
I tym wierność ich opłacić.
Kiedyś ja oszukiwałem,
Lecz tym razem ja zostałem,
Bo za moje poświęcenie
Może czekać mnie więzienie.
Wiem, że w kraju moim radzą,
Że gdy wrócę, to mnie wsadzą
Do wilgotnej celi w lochu,
Nie żałując ani trochu!
Gdy wolności mnie pozbawią
Kumple me się za mną wstawią,
Będą wrzeszczeć, protestować,
I formalnie mnie żałować,
Lecz się w duchu cieszyć będą,
Że całkiem się mnie pozbędą.
Zatem lepiej już się stanie,
Gdy się udam na wygnanie
Gdzieś do barbarzyńskich ludów,
By tam pośród trosk i trudów
Bydło paść, czy świnki chować,
Ale choć wolność zachować.

*  *  *
Jaskinia zbójców w kraju, z którego 
uciekł Herod i  zdetronizowano Hero-
diadę. Przeciwnicy pasterskiego rządu 
prowadzą pilną naradę.

Herodiada (nostalgicznie)

Rok już minął moi mili
Gdyśmy władzę utracili,
I choć bardzo się staramy
Nieprędko ją odzyskamy!
A byliśmy przekonani
Żeśmy są niepokonani!
Smętnie dni nam upływają
Bo żyliśmy niczym w raju,
W dobrobycie i bezpiecznie,

I mogliśmy żyć tak wiecznie.
Przez lat osiem było miło,
Teraz wszystko się skończyło,
Bo pasterze rozrabiają,
Afery nam wyciągają,
Chociaż prawo żeśmy mieli
Byśmy czasem coś tam wzięli.
A, że litości nie mają,
Naszych przed sądy ciągają.

Schetyniusz

Rzecz straszna się wydarzyła
Lecz nie trap się Pani miła,
Bo Trąbalscy nam sprzyjają,
Co ustawy oceniają,
Czy są z konstytucją zgodne,
Czyli czy dla nas wygodne.
Pasterzy tak nienawidzą,
Że spojrzeć nań już się brzydzą.
Sprzyja nam też większość sadów,
Odsuniemy ich od rządów!

Petrucjusz

Pasterz taką ma naturę,
Że uwielbia dyktaturę,
Dlatego pastusza władza
Teraz nam ją tu wprowadza.
Trzeba szybko Rzym przekonać
By pomógł nam ich pokonać,
I choć lud ich od nas woli,
Niech im rządzić nie pozwoli.
Rzymianom się to opłaci
Bośmy szczerzy demokraci.
O interes Rzymu dbamy,
Zatem prawo rządzić mamy!

Kijacjusz

Jam też wściekły na pasterzy,
Bo czy  ktoś z was mi uwierzy,
Wciąż słyszę od tych natrętów,
Że nie płacę alimentów.
Lecz czy człek co toczy boje
Ma czas dbać o dzieci swoje?
Zresztą gdybym na nie płacił
Nadmiernie bym je wzbogacił.
Zatem żyjąc w dobrobycie
Chwaliliby takie życie!
Człek bogaty jest jak chory,
Do protestów niezbyt skory.
Zaś ten, który żyje w nędzy,
Bez odzienia, bez pieniędzy,
Wiecznie marznie i głoduje,
Bardzo szybko się zbuntuje.
Na zły rząd zacznie pomstować
I wraz ze mną protestować!
A, że ze mnie mądra głowa
Wiem jak trzeba dzieci chować,
By pastuchów nie kochały
I jak ja protestowały!

Do jaskini wchodzą Ekspachołek Hero-
da z Bolecjuszem i od razu włączają się 
do rozmowy.

Ekspachołek Heroda (rozżalony)

Mnie także srodze skrzywdzili,
Emeryturę zmniejszyli!
Ciężko ją wypracowałem,
Gdy biłem i szpiegowałem.
Kapusiów też werbowałem,
A dziś bez forsy zostałem.

Nie wystarczy mi na życie
Bom przywykł żyć w dobrobycie.
Dlatego z wam być muszę!
Przybyłem tu z Bolecjuszem,
Który gdym go o to prosił
Na przyjaciół swych donosił.
Ochoczo się na to zgodził,
I choć Król go wynagrodził
Za jego wielkie zasługi,
Ciągle spłacamy mu długi!
Należy mu bić pokłony,
Gdyż wielce on zasłużony!

Bolecjusz (dumnie)

Bohater ja niezrównany,
Przez cały świat podziwiany.
Wspaniałe są moje czyny,
Lecz dla was to nie nowiny!
Wszak wiecie, co dokonałem,
Sam kraj z niewoli wyrwałem,
Chwacko przez mur przeskoczyłem,
Tysiące wrogów pobiłem!
Jam mędrzec jest niezrównany,
Przez wszystkie ludy kochany!
Łotrów Pasterzy poznałem,
Długo wśród nich przebywałem,
Sam pasterza udawałem
I wielu przez to nabrałem!
Ale się do nich zraziłem
I śmiertelnie obraziłem,
Bo podle mi zarzucają,
Że działam na szkodę kraju.
Zamiast mnie cenić i chwalić,
Że chcę ich zły rząd obalić
By ludzie mogli żyć w nędzy,
Chcą im dużo dać pieniędzy,
By dzieci nie głodowały,
A żony rodzić je chciały.
A przecież każdy człek wie,
Że forsa należy się mnie!

Wielki Autorytet (oburzony)

Wiemy jak tu ludzie żyją,
Co im dadzą, wnet przepiją!
Po co matkom dzieci rodzić?
Przestaną do pracy chodzić!
A, że matki wódkę chlają,
Dzieci swe pozabijają!
Lepiej forsę dać elicie,
Co dostatnie wiedzie życie.
Ja z żoną, aż do tej pory,
Codziennie jemy kawiory,
A nie, tak jak lud, ziemniaki,
I wciąż pijemy koniaki.
Dzieci świadomie nie mamy,
Toteż ich nie zabijamy!

Dalszą dyskusję przerywa wejście do 
jaskini Eksherszta Trąbalskich i kilku 
członków jego bandy.

Schetyniusz (uradowany)

Właśnie Trąbalscy przybyli,
Witajcie nam Bracia mili!
Czyście sędziów już rozgrzali
By pasterzy zamykali?
Zbyt długo na to czekamy.
Ile jeszcze czekać mamy?

Eksherszt Trąbalskich (z ponurą miną)

Ponad rok mózg wysilałem
Bo dokonać tego chciałem.

Pół Europy mnie wspierało,
W tym jurystów jakich mało.
Wszyscy bardzo się starali
Bo pasterzy nie kochali.
Ochoczo nam pomagali,
Akty prawne wertowali,
Kruczki różne podsuwali,
Lecz nic żeśmy nie zdziałali.
Bo rzecz wszystkim oczywista
Co drugi pasterz jurysta!
Konstytucję dobrze znają
Więc błędy nam wytykają.
A teraz prawo zmienili,
Urzędu mnie pozbawili! 
Niewiele zdziałać już mogę,
Radzę inną obrać drogę!
Gdy w pasterzach taka siła,
Droga prawna już niebyła.
By stare czasy wróciły
Trzeba użyć gołej siły!
Niechaj nasi zwolennicy
Staną tłumnie na ulicy,
Jeśli wyjdą nas miliony
Zły rząd będzie obalony!

Eksstrażnik Żyrandola 
(entuzjastycznie)

Radziły mi mądre głowy,
By bunt nie był pokojowy.
Chcąc rząd skutecznie obalić
Trzeba tęgo przez łeb walić,
Dechą, pałą, grubym kijem,
Wtedy żaden nie przeżyje.
Walmy zatem z wielką siłą,
Wnet powróci to, co było.

Herodiada (histerycznie)

Gdy któryś pastuch podskoczy
Z chęcią wydłubię mu oczy!
Wszyscy na to zasłużyli
Bo władzy nas pozbawili.
A rzecz to ogólnie znana,
Że ona nam przypisana!
Lecz mnie najbardziej skrzywdzili,
Bo mnie tronu pozbawili,
Co mi go Herod darował 
Nim do Rzymu zawędrował.

Bolecjusz (buńczucznie)

Wciąż brużdżą nam ci pasterze,
Więc nienawidzę ich szczerze!
Czynom moim zaprzeczają,
Kłody pod nogi rzucają…
Więc będę ich tłukł ochoczo,
Wszyscy przez okna wyskoczą!

To mój pradziadek Kali



VINFOSERWISNr 11  22.12.2016

Wielki Autorytet (wojowniczo)

Wznieśmy sztandary do góry
Bośmy są ludźmi kultury,
Godni wielkiego szacunku,
Stańmy w bojowym rynsztunku!
Też dobrze pastuchów znamy
Więc wiemy, że są to chamy!
Z chamami zaś ostro trzeba,
Gdy tylko żądają chleba
Bić pałą i kubeł wody
Wylać na łby, dla ochłody!
Kultury uczyć ich trzeba,
Ważniejsza ona od chleba!

Ekspachołek Heroda

Gdy u Heroda służyłem
Kulturę pałą krzewiłem,
Więc gdy pastuchów waliłem
Kulturalnie to czyniłem!
Wszyscy tak żeśmy działali
Za co Król bardzo nas chwalił!
A że z łagodności słynął,
Nie martwił się gdy ktoś zginął,
Nawet bez żadnej przyczyny,
Nie widział w tym naszej winy.
Lecz prosił, gdyśmy ich bili,
Byśmy byli dla nich mili.

Eksstrażnik Żyrandola 

Uczył mnie mój pradziad Kali,
Że gdy się kogoś w pysk wali,
To ma kulturę zachować
I grzecznie nam podziękować!
Bo za szlachetny uczynek
Należy się upominek!

Ekspachołek Heroda

Taka zatem moja rada:
Raban nam robić wypada,
Żeby nasz protest totalny
W całym Rzymie był słyszalny!
A Rzymiany przestraszone
Wsparły szybko naszą stronę.
Bo przecież w obronie ludu
Nie szczędzim sił, ani trudu,
Choć chcą pozbawić nas mienia
I wpakować do więzienia!
W tym tylko szkopuł jest mały
By nas Pastuchy bić chciały,
A przy tym nas nie skrzywdziły,
Tylko teatr odstawiły…

Schetyniusz (entuzjastycznie)

Pachołku! Masz świętą rację,
Zrobimy im prowokację!
Przekonajmy kilku braci,
Że hojnie im się zapłaci,

Gdy się w pastuchów przebiorą 
I udadzą, że nas piorą…
My zaś, ze strasznym łomotem
Na ziemi legniem pokotem,
Będziem jęczeć, lamentować,
A Rzym nas będzie żałować.
Cała Europa zapłacze,
Że katują nas siepacze,
Bo państwa prawa bronimy
I za to strasznie cierpimy!

Petrucjusz (uradowany)

By zrobić mnóstwo zamętu
Zacznijmy od parlamentu!
Wpierw zablokujmy mównicę,
Potem wezwijmy ulicę,
Że niby bunt spontaniczny.
Zrobimy im raban śliczny!

*  *  *
Jaskinia zbójców po kilku dniach pro-
testu. Przeciwnicy pasterskiego rządu 
analizują dotychczasowe jego efekty.

Kijacjusz (ciężko dysząc)

Ach, jak się bardzo zmachałem,
Kiedy się sam po łbie prałem!
Szczęściem w mediach się okaże,
Że biły pasterskie straże.
Tym sposobem lud uwierzy,
Że raban był przez pasterzy!

Eksstrażnik Żyrandola (rozbawiony)

Ja zaś strasznie się uśmiałem,
Gdy na ulicy ujrzałem,
Jak osiłków grupka miła
Na pasterkę się rzuciła.
Jak pięknie ją wyzywali,
Szarpali i poniżali…
Szkoda, że jej nie pobili,
A na koniec nie zgwałcili,
Lecz ją przed tym uchroniła
Straż, co się zaraz zjawiła.
Pyszna była ta zabawa
Chłopaków, co bronią prawa,
A pasterka je złamała
Bo nas krytykować śmiała!

Wszyscy uczestnicy rozmowy wybucha-
ją gromkim śmiechem.

Petrucjusz (poważnie)

Nie za bardzo się udało
Bo ludzi przyszło za mało.
Gdyby nas ciut więcej było, 
To zmietlibyśmy rząd siłą.
Skończyli z nim ostatecznie,
I mieli już spokój wiecznie!

Eksstrażnik Żyrandola

Jeśli nam Rzym nie pomoże,
To może być jeszcze gorzej.
Dlatego jest sto powodów
By prosić Cezara Wschodu!
Może jest on trochę dziki,
Lecz ma zielone ludziki,
Co ze skuteczności słyną.
Pasterze marnie wyginą!

Ekspachołek Heroda

Porażką się nie zrażajmy,
Ogień buntu rozpalajmy,
Lecz raban ma być totalny
I w całym świecie słyszalny!
Bo żeby walczyć skutecznie,
Musimy rozrabiać wiecznie!

Gdy będziem wciąż rozrabiali,
Wszystko się w kraju zawali!
Do zemsty naszych wezwiemy,
Po krwawy terror sięgniemy!
A gdy pastuszy rząd padnie,
Do władzy wrócimy snadnie!
Gdy ład już będzie i zgoda,
Powrócą rządy Heroda!

Schetyniusz (gniewnie)

Herod niech lepiej nie wraca
Bo plany mi poprzewraca!
Przyznaję to z wielkim bólem,
Nadzwyczaj kiepskim był królem.
Do tego miał brzydkie wady
Bo nie posłuchał mej rady, 
Że już zaprzestać należy
Wyśmiewania się z pasterzy,
Gdyż to zawodna metoda,
Zatem czasu na nią szkoda!
Lepiej uznać za zbrodniarzy,
Po czym, przy pomocy straży,
Przystąpić do ich tępienia,
Zamykając do więzienia.
A, że sądy nam sprzyjały,
Surowo by ich karały!
Za co? Rzecz do uzgodnienia,
Zresztą jest to bez znaczenia!
Gdybyśmy tak postąpili
Władzy byśmy nie stracili.
Ale Herod był uparty
Twierdził, że z pasterzy żarty,
Że się nimi w świecie brzydzą,
Tak ich ludowi zohydzą,
Że wnet pasterzy uznają
Za wielką zakałę kraju.
Przez upór ten, moi mili,
Władzę żeśmy utracili.
Lecz gdy ja już tron zdobędę
Wyśmienitym królem będę!

Petrucjusz (oburzony)

Mnie także niezmiernie boli
Żeśmy w pastuszej niewoli,
Lecz żeby władzę zachować
Ja powinienem królować!
Rzecz przecież to oczywista
Żem świetny ekonomista,
Wspaniale też znam historię
I wszelkich nauk teorie.
Zatem musimy być szczerzy,
Tylko mnie tron się należy!
A gdy do władzy wrócimy
Z pasterstwem się rozprawimy!

Kijacjusz (wściekły)

Nigdy się na to nie zgodzę,
Bo ja protestom przewodzę!
To ja je organizuję,
Być królem mi przysługuje!
Wam tylko spełniać mą wolę.
Na nic więcej nie pozwolę!
Sprzeciw srogo karać będę,
Więc szybko się was pozbędę!

Schetyniusz, Petrucjusz i Kijacjusz za-
czynają się kłócić, który z nich powi-
nien zasiąść na tronie. Dyskusję i kłót-
nię obserwują przez wejście do jaskini 
trzej Pasterze.

Stary Pasterz 
(do pozostałych Pasterzy)

Jeszcze władzy nie zdobyli
A już tak się poróżnili,

Bo każdy z nich chce królować
I nad innymi panować!
Ale kiedy trzech się kłóci
Dawnych rządów nie przywróci.
Zresztą, niechby się kłócili
Byle kraju nie niszczyli,
Bo przecież rozróby wszelkie 
Szkody w nim uczynią wielkie!
Gdyż zamiast kraj reformować,
Musimy łotrów pilnować,
By czasem się nie pobili
I biedy nam narobili!
Bo w Rzymie zaraz uznają,
Że terror jest w naszym kraju,
Wprowadzony przez Pasterzy,
Wielu w to pewnie ,uwierzy!
Przyjdzie się potem tłumaczyć,
Że było całkiem inaczej!

Pasterz I (oburzony)

Demokratów wciąż udają
Ale ludźmi pomiatają,
Bo jeśli ich nie wybrali
Prawa rządzenia nie dali!
Skoro lud wybrał Pasterzy
Udowodnił, że im wierzy!
Trzeba być chyba bandytą 
I straszliwym hipokrytą,
By wyborów nie szanować, 
Władzę sobie uzurpować!

Pasterz II (dodaje)

Podle przy tym postępują,
Ludzi mamią i buntują,
Myśląc, że przez te numery
W niepamięć pójdą afery!
Wziąłbym chętnie w rękę kołka
I wyrżnął nim w łeb matołka,
Którego ktoś podbuntował
By w ten sposób protestował!
Wszak działania te zmierzają
Do zrujnowania nam kraju!

Stary Pasterz 

Choć patrząc na nich bez przerwy
Łatwo mogą puścić nerwy,
Trzeba nam spokój zachować
I nie dać się sprowokować,
Bo ich działanie dowodzi,
Że o to właśnie im chodzi!
Niech dalej tak postępują,
Szybko się skompromitują!

Jerzy Klus 

Nadzwyczaj kiepskim był królem.

Ratunku! Biją mnie

Eksstrażnik Żyrandola
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Magdalenie BLOK
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Taty

 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” 
Oświaty i Wychowania w Rzeszowie

Edwardowi JONKOWI
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy

 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” 
Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku

oraz Delegatury ZR „S” w Leżajsku

Wydawca: Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”, ul. Matuszczaka 14, 
35-083 Rzeszów, www.solidarnosc.rzeszow.org.pl

Redakcja (teksty i skład gra�czny): Monika Lubowicz,  tel. 17 850 14 42, 
e-mail: serwis.rzesz@solidarnosc.org.pl  Zdjęcia: Andrzej Płocica oraz archiwa ZR.

Mariuszowi WRÓBLEWSKIEMU
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy

 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” 
Oświaty i Wychowania w Rzeszowie

Zamordowany górnik z „Wujka”
W kościele para�al-

nym w Tarnogrodzie 
18 grudnia 2016 r. od-
prawiona została msza 
św. w intencji Józefa Gizy, 
zamordowanego górnika 
z kopalni „Wujek”.

Na uroczystość, zorga-
nizowaną przez siostrę 
górnika Małgorzatę Cier-
kos, zaproszona została 
również „Solidarność”. 
W imieniu Regionu Rze-
szowskiego hołd zamor-
dowanemu złożył Marek 
Hojło, członek Prezy-
dium ZR i przewodni-
czący „S” ZCH Organika 
Sarzyna (Ciech SA).

Na zdjęciu obok: Uro-
czystość na para�alnym 
cmentarzu, gdzie spoczy-
wa śp.  Józef Giza.

Październikową wartę przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki pełnili członko-
wie Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” w składzie: 
Jerzy Barciński, Andrzej Sitnik, Teresa Łebek, Antoni Szczygieł, Klara Chorzępa, 
Antoni Dutkiewicz, Czesława Dutkiewicz, Irena Bazylak.

Czuwali przy patronie „Solidarności” 

Wielce znaczące postanowienie  
o budowie pomnika dla Jana Pawła II  
w Wysokiej Głogowskiej zapadło  
14 maja 1981 r. niezwłocznie po tra-
gicznym zamachu na Jego życie. Wy-
darzenie to wstrząsnęło szczególnie 
Polakami. Kiedy cała ojczyzna trwała 
w modlitwach o ocalenie życia ojca 
świętego, takie podjęto tu wezwanie. 
Niezmierny przykład dawali górale  
z Zakopanego-Krzeptówek ciągłymi 
czuwaniami w kościele, a dodatkowo 
180 rodzin zobowiązało się do odma-
wiania różańca w swoich rodzinach. 
Podobnie praktykowano też w Wysokiej 
Głogowskiej, dlatego tak szybko po-
mnik został postawiony, przed którym 
też odmawiano modlitwy różańcowe. 
Jego uroczystego poświęcenia już po za-
montowaniu tablicy mosiężnej postano-
wiono dokonać 16 października 1981 r. 
w trzecią rocznicę wyboru ojca świętego 
na stolicę piotrową. Stałą dekoracją na 
tle której stoi ten pomnik jest dużych 
rozmiarów różaniec wykonany w termi-
nie wieńca z kolorowych kwiatów róż. 

Podobnie było z pomnikiem dla 
księdza Jerzego Popiełuszki poświęco-
nym tu już 19 października 1986 roku. 
Od samego początku na tym samym co-
kole kamiennym już od listopada 1984r. 
ustawiony został portret zamordowa-
nego księdza, nieprzerwalnie kwiatami, 
wieńcami, biało-czerwonymi szarfami, 
�agami i palącymi się zniczami. Nawet 
po kilku zniszczeniach przez niezna-
nych sprawców, natychmiast ustawiany 
był nowy portret, gdyż mieliśmy więcej 
poświęconych przez ks. prałata Teo�-
la Boguckiego nad grobem ks. Jerzego  
w Warszawie. Napady takie bywały  
w bardzo wielu miejscowościach na te-
renie całej Polski, bo przeciwnicy lękali 
się Go nawet po śmiertelnym zamę-
czeniu. Jednak w nas udało się portret  
w przeciągu 2 lat zastąpić �gurą-po-
mnikiem. Wielu mieszkańców zawdzię-
cza to nadzwyczajnej opatrzności, bo 
jeszcze w czasie pierwszej teren pere-
grynacji obrazu MB Częstochowskiej 
Królowej Polski w pustych ramach ze 
świecą i ewangeliarzem przebywała-
-świętowała w Wysokiej Głogowskiej 
16 dni, a nie tylko jedną dobę, jak  
w każdej innej para�i. Modlono się 
przed Nią od 21 grudnia 1970 r. i po-
wierzono się Jej do 5 stycznia 1971 r. 
Przebywali do Niej wierni z Rzeszowa 
i w całej okolicy. Powitalną homilię na-
wiązując też do wydarzeń na polskim 
Wybrzeżu wygłosił nasz ordynariom  
ks. bp. Ignacy Tokarczuk już wtedy po-
dziwiany w całym kraju. Tak umoco-
wani i zawierzeni królowej Polski pa-
ra�anie i sąsiedzi już 31 stycznia 1971r. 
urządzili niebywałą manifestację pa-
triotyczną, podczas której wystąpiono  

z petycją, domagając się uwolnienia 
kopii cudownego obrazu MB Królowej 
Polski oraz zniesienia obowiązkowych 
dostaw dla państwa, czyli kontyn-
gentów. Petycję podpisało ponad 450 
mieszkańców wsi i sąsiednich para�i. 
Petycja została przekazana do urzędu 
rady ministrów w Warszawie. Chociaż 
władze centralne przynajmniej kontyn-
gent zlikwidowali już w marcu 1971 r. 
ale ze strony wysokiej rangi decyden-
tów PRL para�anie doświadczyli wiele 
szykan stosowanych z premedytacją  
i pod wszelakimi pretekstami, ale to już 
szerszy temat wymagający wyjaśnienia 
i przedstawienia całościowego. Obec-
nie dekoracją pomnika bł. ks. Jerzego 
na uroczystości w Wysokiej jest dużych 
wymiarów różaniec w formie wieńca, 
który nawiązuje do różańca z głazów 
kamiennych przywiezionych z różnych 
stron Polski ułożonych wokoło grobu 
ks. Jerzego w Warszawie na Żoliborzu. 

Oba te pomniki przed uroczystościa-
mi ozdabiane bywają też wieńcami do-
żynkowymi przygotowanymi corocznie 
przez wiernych działaczy „Solidarności” 
i Akcji Katolickiej w Wysokiej, które po 
zakończonych dożynkach już przy kate-
drze rzeszowskiej i na Jasnej Górze prze-
wożone są do holu rzeszowskiej kurii 
diecezjalnej w dowód wdzięczności dla 
naszych arcypasterzy i krajowego dusz-
pasterza rolników i pszczelarzy biskupa 
Edwarda Białogłowskiego. Wieńce prze-
bywają tam corocznie do października 
aby znowu upiększyć nimi pomniki  
w czasie rocznicowych obchodów. 

Władysław Wesół

Historia pomników 
w Wysokiej Głogowskiej
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Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych to środki �nansowe 
gromadzone przez pracodawcę 
na osobnym rachunku bankowym  
w celu przeznaczenia ich na �-
nansowanie działalności socjalnej 
organizowanej na rzecz uprawnio-
nych  do korzystania z Funduszu.  

Tworzony jest z corocznego od-
pisu podstawowego, naliczanego  
w stosunku do przeciętnej liczby za-
trudnionych.  Od 1 stycznia 2017r.  
Fundusz tworzą pracodawcy za-
trudniający na dzień 1 stycznia da-
nego roku co najmniej 50 pracow-
ników w przeliczeniu na pełne etaty,  
z wyjątkiem pracodawców pro-
wadzących działalność w formie 
jednostek budżetowych i samo-

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
rządowych zakładów budżetowych 
tworzących Fundusz, bez względu na 
liczbę zatrudnianych pracowników. 
Jednakże pracodawcy zatrudniający 
według stanu na dzień 1 stycznia dane-
go roku co najmniej 20 i mniej niż 50 
pracowników w przeliczeniu na pełne 
etaty, tworzą Fundusz na wniosek za-
kładowej organizacji związkowej.                                   

Środkami Funduszu administruje 
pracodawca i to on decyduje na co je 
wykorzysta. Jednak zgodnie z ustawą 
o związkach zawodowych ustalenie  
zasad wykorzystywania zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych, w tym 
podział środków z tego funduszu na 
poszczególne cele i rodzaje działalno-
ści, ustala pracodawca w regulaminie 
uzgodnionym z zakładową organiza-
cją związkową. Również przyznawanie 
pracownikom świadczeń z funduszu 
dokonywane jest w uzgodnieniu z za-
kładową organizacją związkową.

Fundusz socjalny może być  prze-

znaczony przede wszystkim na :  różne 
formy wypoczynku (np. wczasy, kolo-
nie), działalność kulturalno-oświato-
wą (zakup biletów wstępu na koncer-
ty), działalność sportowo-rekreacyjną 
(karnety na basen, siłownię), opiekę 
nad dziećmi w żłobkach, klubach 
dziecięcych, przedszkolach oraz inne 
formy wychowania przedszkolnego 
(np. tworzenie zakładowych żłobków, 
klubów dziecięcych, przedszkoli), 
udzielanie pomocy materialnej – rze-
czowej lub �nansowej (zapomogi, 
pomoc w razie zdarzeń losowych, 
paczki dla dzieci itp.), udzielanie 
zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy 
na cele mieszkaniowe na warunkach 
określonych umową (np. na budowę, 
remont, modernizację mieszkania, za-
kup mieszkania). 

Osobami uprawnionymi do ko-
rzystania z funduszu są pracownicy- 
bez względu na wymiar czasu pracy 
oraz członkowie ich rodzin, emeryci  

i renciści –byli pracownicy i ich 
rodziny a także inne osoby, któ-
rym pracodawca przyznał w re-
gulaminie prawo korzystania ze 
świadczeń socjalnych �nanso-
wanych z Funduszu-  np.  osoby 
przebywające na świadczeniach 
przedemerytalnych.

Przyznawanie ulgowych świad-
czeń usług i świadczeń oraz wyso-
kość dopłat z Funduszu uzależnia 
się od sytuacji życiowej, rodzinnej 
i materialnej osoby uprawnionej do 
korzystania z Funduszu. 

UWAGA!
Od 1 stycznia 2017 r. podstawą 

do obliczenia odpisu na Fundusz  
będzie przeciętne wynagrodzenie 
miesięczne w gospodarce naro-
dowej w drugim półroczu 2012 r. 
oznacza to, iż podstawowy odpis 
na Fundusz wyniesie 1185,66 zł.

Barbara Staszczak

Plan szkoleń dla związkowców
w pierwszym półroczu 2017 r.

Tematyka „ABC działacza związkowego”: 
1. Statut – struktura związku

• Poznanie struktury w oparciu o statut
• Prawa i uprawnienia członków związku

2. Podział kompetencji 
• uprawnienia struktur zakładowych
• uprawnienia struktur ponadzakładowych
• współpraca między strukturami związku

3. Praca Komisji Zakładowej 
• Odpowiedzialność działacza
• Organizowanie pracy KZ
• Pisma do pracodawcy (wzory)
• Rozwiązywanie problemów
• Prowadzenie zebrania  z rozwiązaniem 
określonego problemu oraz sporządzenie 
dokumentów z podjętych decyzji 
• Archiwizacja dokumentacji KZ
• Informacja

4. Preliminarz budżetowy KZ
• Przychody (składka związkowa–podział)
• Wydatki (świadczenia statutowe, inne)
• Osoba odpowiedzialna za prowadzenie 
kasy
• Rejestry �nansowe i inne dokumenty  
kasowe

5. Uprawnienia Związków Zawo-
dowych w oparciu o przepisy
• Stanowiące
• Opiniujące
• Inicjujące

6. Rozwiązywanie problemów
• Kto lub jaka instytucja może pomóc pra-
cownikowi
• Jakie są tryby odwołań od podjętej  
decyzji
• Jakie są podstawy prawne

Tradycyjnie 19 dnia miesiąca  
w kościele bł. ks. Jerzego Popiełusz-
ki w Rzeszowie odprawiona została 
mszę św. wotywna oraz nowenna 
za Ojczyznę przez wstawiennictwo 
patrona „Solidarności”. Po nabo-
żeństwie wykład „Humanistyczny 
wymiar pracy” wygłosił ks. prof.  
dr hab. Henryk Skorowski z Uni-

Humanistyczny wymiar pracy

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach 20 grudnia 
2016 r. odbyło się przedstawienie jasełkowe, przygotowane przez podopiecznych 
placówki. - Uczniowie zachwycili gości programem wprowadzającym w klimat 
Świąt Bożego Narodzenia - powiedziała Bogumiła Stec-Świderska, która wzięła 
udział w tym niepowtarzalnym przedstawieniu.

Magiczne jasełka w Ropczycach

Szkolenia podstawowe i seminaria dla SIP prowadzą inspektorzy Okręgowej 
Inspekcji Pracy w Rzeszowie. 

wersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie.

Na comiesięczne wykłady, poświę-
cone współczesnym procesom glo-
balnym i wyzwaniom społecznym, na 
które przed laty zwracał uwagę ks. Je-
rzy, zaprasza członków „Solidarności” 
Duszpasterstwo Ludzi Pracy Diecezji 
Rzeszowskiej.
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EKOGALA 2016 – Międzynarodowe targi produktów i żywności wysokiej jakości 

Już po raz dziesiąty wystawcy, producenci i wytwórcy żywności 
ekologicznej zaprezentowali produkty i wyroby na Ekogali – 
międzynarodowych targach produktów i żywności wysokiej jakości. 

W Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce stanęło 
ponad 120 stoisk, które przez 2 dni odwiedziło tysiące osób. Tematyka 
tegorocznej Ekogali związana była ze Świętami Bożego Narodzenia. Na 
stołach królowały potrawy nawiązujące do tradycji wigilijnych.

Dziesiątą edycję Ekogali uroczyście otworzył marszałek Władysław 
Ortyl. Udział w ekologicznych targach wziął również członek zarządu 
Lucjan Kuźniar. Marszałek Władysław Ortyl witając gości mówił  
o szansach, jakie stwarzają targi dla producentów żywności ekologicznej:

Targi Ekogala mają swoją dziesięcioletnią tradycję, to przede wszystkim 
spotkanie branżowe o charakterze biznesowym oraz idealne miejsce do 
poznania międzynarodowych trendów rozwoju rolnictwa ekologicznego. 
[…] Z roku na rok ilość wystawców rośnie. Są tu obecne �rmy dobrze 
rozpoznawalne na polskim rynku produktów najwyższej jakości jak  
i przedsiębiorcy dopiero debiutujący ze swoją ofertą, prezentujący nowe 
produkty i innowacyjne rozwiązania. Program targów ob�tuje w wiele 
ciekawych wydarzeń przygotowanych z myślą nie tylko 
o przedstawicielach branży żywności, ale wszystkich mieszkańcach 
województwa – powiedział marszałek.

Podczas otwarcia marszałek Władysław Ortyl wręczył herb 
województwa podkarpackiego Pawłowi Krajmasowi, Prezesowi 
Stowarzyszenia Polska Ekologia, z okazji 10 lat działalności organizacji.

Tegoroczna edycja ekologicznego święta cieszyła się dużym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców Podkarpacia. To także zasługa 
bogatego programu Ekogali, w którym znalazły się między innymi: XI 
Europejski Konkurs Kulinarny, seminaria, inscenizacje i prezentacje 
multimedialne, wykłady oraz konkursy. Na miejscu można było też 
kupić setki ekologicznych i tradycyjnych produktów, a także degustować 
przygotowane potrawy. Podczas Ekogali doszło też do spotkania 

przedstawicieli samorządów trzech województw: Podkarpackiego, 
Lubelskiego i Podlaskiego, poświęconego rodzącej się inicjatywie: 
„Na Kulinarnym Szlaku Wschodniej Polski”. To przedsięwzięcie, które 
miałoby w przyszłości  promować najlepsze tradycje wyrobu żywności 
wysokiej jakości w tych trzech regionach.

Jedną z atrakcji drugiego dnia tych ekologicznych targów żywności 
była przygotowywanie ekologicznych potraw przez podkarpackie 
VIP-y. Swoimi kulinarnymi popisami pochwalili się między innymi: 
wicemarszałek Bogdan Romaniuk, członek zarządu Lucjan Kuźniar  
i przewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś.

Było też coś dla najmłodszych. Św. Mikołaj, który wylądował pod CWK 
na spadochronie częstował dzieci krówkami.

Wystawcy na Ekogali posiadają certy�katy ekologiczne, a produkty  
i wyroby przez nich wytwarzane zostały wpisane na Listę Produktów 

Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ekogala jest 
przedsięwzięciem międzynarodowym, w tym roku swoje stoiska  
w podrzeszowskiej Jasionce zaprezentowały �rmy z: Ukrainy, Węgier i 
Austrii. Dla zainteresowanych organizatorzy zapewnili bezpłatny dojazd  
z Rzeszowa do Jasionki wraz z kursem powrotnym.

Ekogala po raz kolejny udowadnia, że produkty ekologiczne cieszą się 
rosnącą popularnością wśród mieszkańców Podkarpacia. Zarówno 
coraz szerszy asortyment produktów ekologicznych, jak też zwiększająca 
się z roku na rok świadomość wśród konsumentów to stały trend, który 
niewątpliwie przekłada się na wzrost sprzedaży – zauważają producenci 
ekologicznych produktów.

Województwo podkarpackie posiada wszelkie predyspozycje, aby 
stać się liderem w produkcji żywności ekologicznej w Polsce, o czym 
decydują: czyste środowisko, bogate tradycje w produkcji żywności 
wysokiej jakości, liczba producentów, w końcu szeroki asortyment 
wyrobów i produktów tradycyjnych, a także ekologiczne trendy  
i wzrost konsumpcji.

Organizatorami Ekogali są: Marszałek Województwa Podkarpackiego, 
Prezydent Miasta Rzeszowa, Prezes Związku Stowarzyszeń 
„Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego” oraz Wójt Gminy 
Trzebownisko.




