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STYCZEŃ

Zebranych na regionalnym opłatku 
gości powitał  w imieniu Zarządu Re-
gionu NSZZ Solidarność Roman Ja-
kim. A byli to:  Ekscelencja  ksiądz  bp  
Ordynariusz  Jan Wątroba, ks arcybi-
skup  metropolita Lwowski Mieczy-
sław  Mokrzycki, który poprowadził 
modlitwę i poświęcił opłatki,  ks. bp 
Diecezji Kamienieckiej Jan  Niemiec  
wraz z kapłanami: ks. duszpasterzem 
ludzi pracy Robertem Mokrzyckim, 
ks. dyrektorem Caritas Stanisławem 
Słowikiem, ks. Władysławem Pasiu-
tem oraz ks. Jackiem Uliaszem.

Swoją obecnością zaszczycili nas 
też:  minister Wiesław  Łyszczek – 
Główny  Inspektor  Pracy, Wojewoda  
Podkarpacki – Ewa Leniart,  Marsza-
łek  Województwa Podkarpackiego - 
Władysław  Ortyl, posłowie   na Sejm 
Wojciech  Buczak, Krystyna Wró-
blewska, która odczytała list od mar-
szałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, 
Przewodniczący Sejmiku Wojewódz-
kiego - Jerzy Cypryś,   Podkarpacki  
Kurator  Oświaty – Małgorzata  Ra-

uch, naczelnik Oddziałowego Archi-
wum Instytutu Pamięci Narodowej  
w Rzeszowie - Dariusz Byszuk, przed-
stawiciel  europosła Tomasza Poręby,  
starosta powiatu rzeszowskiego - Jó-
zef Jodłowski oraz powiatu łańcuc-
kiego – Adam  Krzysztoń. Gościli-
śmy również  dyrektora PGE Obrót 
Władysława Turka, inspektora  PIP 
w Rzeszowie – Barbarę Kiełt, dyrek-
tora RCKiK – Ewę Zawilińską  oraz  
Jerzego Bednarza – przewodniczące-
go RI Solidarność.

Szef rzeszowskiej Solidarności  
powiedział:  – Szczególnie serdecz-
nie witam wszystkich zrzeszonych 
w Solidarności,  którzy razem z nami 
w tym świętym czasie będą dzielić się 
opłatkiem i  składać sobie życzenia. 
Szanowni Państwo, cieszymy się z Wa-
szej obecności jak i  z przemian, które 
dokonują się w  naszym kraju, mamy 
jednak świadomość, że sporo spraw 
jeszcze przed nami. Parafrazując sło-
wa  patrona bł. ks. Jerzego,  życzył,  
abyśmy uczyli się wypowiadać prawdę, 

gdy inni milczą. Wyrażać miłość i sza-
cunek, gdy inni sieją nienawiść. Za-
milknąć, gdy inni mówią. Modlić się, 
gdy inni przeklinają. Pomóc, gdy inni 
nie chcą tego czynić. Przebaczyć, gdy 
inni nie potrafią. Cieszyć się życiem, 
gdy inni je lekceważą – ufam, że wtedy 

nasze życie stanie się lepsze – dodał. 
Uczestnicy opłatka  śpiewali kolędy,  
radując się ze wspólnego spotkania, 
w  którym brało udział  ponad 180 
osób.  A  wydarzenie to miało miej-
sce w  Domu Diecezjalnym Tabor,   
5 stycznia 2018 r.

Opłatek Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

Od prawej: abp M. Mokrzycki, bp J. Wątroba, W. Łyszczek, B. Kiełt, D. Byszuk
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7 grudnia 2017 r. w  siedzibie Re-
gionu Rzeszowskiego NSZZ „Soli-
darność” odbyło się walne zebranie 
członków Stowarzyszenia Represjo-
nowanych w Stanie Wojennym Woje-
wództwa Podkarpackiego.

Głównym punktem obrad były wy-
bory uzupełniające do Zarządu po 
śmierci śp. Józefa Konkela – wielolet-
niego Prezesa Stowarzyszenia.

Zebrani w  głosowaniu tajnym wy-
brali na Prezesa Mieczysława Libera 
dotychczasowego członka Zarządu 
oraz Wandę Tarnawską do Zarządu 
Stowarzyszenia. Ponadto zebrani do-
konali zmian porządkowych w  Sta-
tucie Stowarzyszenia oraz wskazali 
Zarządowi ważne obszary koniecznej 
aktywności.

A. Filipczyk

Sekcja Międzyregionalna NSZZ 
„Solidarność” Przedsiębiorstw PKS 
Województwa Podkarpackiego prze-
słała stanowisko w  sprawie kryzysu 
panującego w  funkcjonowaniu  pu-
blicznego  transportu zbiorowego do 
Andrzeja Adamczyka, Ministra In-
frastruktury i Budownictwa, Bogdana 
Rzońcy, Posła na Sejm RP i Przewod-
niczącego Komisji  Infrastruktury oraz 
Władysława Ortyla, Marszałka Woje-
wództwa Podkarpackiego. 

Związkowcy z  niepokojem obser-
wują rynek  przewozu osób, który zo-
stał całkowicie zliberalizowany i  ma 
być rynkiem konkurencji regulowa-
nej. Podkreślają, że minęło 7 lat od 
wejścia w życie ustawy o publicznym 
transporcie zbiorowym  a  skala zja-
wiska wykluczenia komunikacyjnego 
mieszkańców powiększa się, gdyż ko-
mercyjni przewoźnicy prowadzą dzia-
łalność niemal wyłącznie na głównych 
ciągach komunikacyjnych i  liniach 
rentownych.  

   Dlatego oczekują, że właściwe in-
stytucje państwowe i  samorządowe 
niezwłocznie przystąpią do naprawy 
fatalnej sytuacji na rynku usług dro-
gowego przewozu osób i  wprowadzą 
zmiany do złej ustawy o  publicz-
nym transporcie zbiorowym, które 
uwzględniać będą opinie i  wnioski 
NSZZ „Solidarność”. Najważniejsze 
znich to:

- zapewnienie finansowania pu-
blicznego transportu zbiorowego 
z Budżetu Państwa,

- nałożenie ustawowego obowiązku 
badania przez każdą jednostkę samo-
rządu  terytorialnego zapotrzebowa-
nia na usługi przewozu osób i zorga-
nizowania mieszkańcom publicznego 
transportu,

- zapewnienie przez organizatora 
uprawnionym pasażerom  prawa do 
korzystania z  ustawowych ulgowych 
przejazdów,

- prawo organizatora do przyznania 
operatorowi wyłączności na wykony-
wanie usług przewozu,

- prawo do zawierania bezpośred-

nich umów z  podmiotem wewnętrz-
nym o  świadczenie usług  transportu 
zbiorowego,

- uruchomienie programu dla 
przedsiębiorstw wykonujących usługi 
publicznego transportu zbiorowego 
oraz zabezpieczenie źródeł finansowa-
nia na odnowę taboru,

- ujednolicenie zasad i  wprowa-
dzenie obowiązku stosowania pełnej 
księgowości przez wszystkich prze-
woźników wykonujących publiczny 
transport zbiorowy,

- obowiązek stosowania w  pojaz-
dach urządzeń rejestrujących czas 
pracy kierowcy- tachografów - przez 
wszystkich przewoźników drogowych.

Związkowcy przekonują, że oprócz 
złej ustawy o  publicznym transpo-
rcie zbiorowym, odpowiedzialność za 
obecny stan rzeczy ponoszą przede 
wszystkim samorządy ustawowo zo-
bowiązane do organizacji na swo-
im obszarze transportu zbiorowego. 
Dotychczasowy brak należytego za-
interesowania samorządów sprawą 
organizacji dla swoich mieszkańców 
transportu publicznego spowodował 
zdaniem związkowców, że solidne 
przedsiębiorstwa przewozowe, głów-
nie PKS-y realizujące to bardzo ważne 
publiczne zadanie, znikły z rynku albo 
borykają się z  ogromnymi problema-
mi finansowymi. Z powodu zaniedbań 
i braku właściwego nadzoru nieuczci-
wi przewoźnicy, nienaciskane przez 
służby i  instytucje kontrolne, nadal 
niszczą  rynek,  nie stosując się do 
obowiązujących ich przepisów i okre-
ślonych warunków.  

NSZZ „Solidarność” Przedsię-
biorstw PKS Województwa Podkar-
packiego wyraża nadzieję, że przedsta-
wione uwagi, potwierdzone  licznymi 
raportami sporządzane przez Najwyż-
szą Izbę Kontroli po przeprowadzonej 
kontroli, również w  województwie 
podkarpackim, przyczynią się do po-
zytywnego finału działań zmierza-
jących ku naprawie funkcjonowania 
ważnego sektora gospodarki – usług 
publicznego transportu zbiorowego.

Trzeba znowelizować fatalne
zapisy o transporcie zbiorowym

Mieczysław Liber prezesem 
Represjonowanych

W dniach 20 do 21 grudnia 2017 r. całodobową służbę przy grobie bł. ks. Je-
rzego Popiełuszki pełniła KZ „S” z PKS Rzeszów. Wartę pełnili mimo trudnych 
warunków pogodowych koledzy: Zbigniew Opoń, Andrzej Kołodziej,Ryszard 
Kusz, Władysław Kłoda, Dominik Bolka, Jan Warzocha, Stanisław Soboń.

Warta przy grobie bł. ks. Jerzego 

11 stycznia 2018 r. w Teatrze im. Wandy 
Siemaszkowej w Rzeszowie dla człon-
ków ,,Solidarności” wystawiony został 
specjalny spektakl pt. ,,Popiełuszko – 
misterium życia i śmierci” w wykona-
niu Teatru Dramatycznego w Białym-
stoku. Obejrzało go 273 osoby.
   Roman Jakim do zgromadzonych  
w teatrze powiedział: - Błogosławio-
ny ks. Jerzy - patron „Solidarności”,  
w czasach zniewolenia przypominał 
czym jest  nasza  godność i  wolność, 
dając za nią ofiarę życia - wielokrotnie 
wyjaśniał, że „tylko ten może zwyciężać 

Mieczysław Liber, członek ZR Rzeszow-
skiego, przewodniczący Oddziału ZR 
w Leżajsku, b. przewodniczący KZ „S” 

Fabryki Maszyn w Leżajsku

zło, kto sam jest bogaty w dobro, kto 
dba o rozwój i ubogacenie siebie tymi 
wartościami, które stanowią o ludzkiej 
godności dziecka Bożego.
Zadaniem naszym jest zatem, nie tyl-
ko pamięć i  przypominanie kolejnym 
pokoleniom Polaków dzieła  bohater-
skiego księdza, co czynimy  poprzez  
obecność tutaj, ale umiejętność życia  
wartościami, które wskazywał:  wia-
ra  w to, co dobre i prawdziwe, odwa-
ga oraz oddanie Ojczyźnie. Umiejmy  
trwać w prawdzie i bronić jej, by zło 
dobrem zwyciężać. 
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Andrzej Filipczyk, skarbnik Za-
rządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ 
„Solidarność” uczestniczył w  konfe-
rencji prasowej Posła RP Wojciecha 
Buczaka, przedstawiając dziennika-
rzom stanowisko związku, dotyczą-
ce przyjęcia przez parlament ustawy 
o ograniczeniu handlu w niedzielę.

Odpowiadał na krytykę „Solidar-
ności” do niedawna oburzonej rządo-
wym projektem ograniczenia handlu 
w  niedzielę oraz tłumaczył dlaczego 
nie zgadza się z  zarzutem, że nowa 
ustawa spowoduje zwolnienia wśród 

pracowników handlu (do odsłuchania 
na stronie internetowej ZR w zakładce 
Radio)

Pozostałymi tematami konferencji 
były informacje dotyczące zwiększenia 
dofinansowania z  Programu Opera-
cyjnego Polska Wschodnia na rozwój 
transportu publicznego w  Rzeszowie 
w  kwocie 35 mln zł oraz propozycje 
Prawa i  Sprawiedliwości dotyczące 
ważnych inwestycji w Rzeszowie, któ-
re przedstawił Marcin Fijołek - Prze-
wodniczący Klubu Radnych PiS w Ra-
dzie Miasta Rzeszowa.

W 2018 roku czeka nas 29 niedziel 
handlowych i 23 niedziele z zakazem 
handlu (kalendarz obok).

W 2019 roku zakaz handlu nie bę-
dzie obowiązywał tylko w ostatnią nie-
dzielę miesiąca.

Z kolei od 2020 roku handel w nie-
dziele zostanie całkowicie zakazany  
z wyjątkiem siedmiu niedziel: 

- dwóch niedziel handlowych przed 
świętami Bożego Narodzenia, 

- jednej niedzieli przed Wielkanocą 
- ostatniej niedzieli stycznia, 
- ostatniej niedzieli kwietnia, 
- ostatniej niedzieli czerwca 
- ostatniej niedzieli sierpnia. 
Specjalne ograniczenia będą obo-

wiązywać w Wigilię Bożego Naro-
dzenia oraz w Wielką Sobotę Wiel-
kanocną - zakupy zrobimy tylko do 
godz. 14.00.

Ograniczenia handlu w niedziele

Rzeszowska „Solidarność” o ograniczeniu 
handlu w niedzielę na konferencji 

posła Wojciecha Buczaka 

W dniu 4.01.2018r. w  Komendzie 
Państwowej PSP w Ropczycach funk-
cjonariusze podjęli decyzję o  zorga-
nizowaniu się i  zasileniu szeregów 
członków NSZZ Solidarność. Przepro-
wadzono wybory Komisji Zakładowej, 
które koordynował Przewodniczący 
Regionalnej Komisji Wyborczej An-
drzej Filipczyk. Na stanowisko prze-
wodniczącego KZ wybrano Pawła 
Stokłosę, w  skład KZ weszli również 
Rafał Strzałka, Grzegorz Urban, Kon-
rad Świerad i Krzysztof Pikuła. Na po-
siedzeniu wyborczym byli obecni tak-
że przedstawiciele Międzyregionalnej 
Sekcji Pożarnictwa Leszek Pelc oraz 
Przewodniczący KZ Komendy Miej-
skiej PSP w Rzeszowie Andrzej Skom-

Nowa KZ przy KP Państwowej 
Straży Pożarnej w Ropczycach

ra, którzy poruszyli kwestie działalno-
ści i  problemów branżowych, a  także 
pracownicy Działu Rozwoju Związku

Natalia Ceglarz oraz Marek Bajda. 
Członkowie nowo powstałej KZ zło-
żyli wizytę w  siedzibie Regionu Rze-
szowskiego NSZZ Solidarność w celu 
uzupełnienia dokumentacji i  doko-
nania rejestracji swojej organizacji 
w  Rejestrze Podstawowych Jednostek 
Organizacyjnych Regionu Rzeszow-
skiego. Członkom KZ przy KP PSP 
w  Ropczycach gratulujemy wyboru 
na funkcje i życzymy wielu sukcesów 
w działalności związkowej.

Natalia Ceglarz
Dział Rozwoju Związku

Od prawej: A. Filipczyk, W. Buczak, M. Fijołek
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Przedsionek sali Senatu w  Rzymie. 
Przechadza się po nim Herod głośno 
rozmyślając.

Herod 
ciężko wzdychając

Wyznaczono mi tu rolę
Cezarowej spełniać wolę,
Tak rozkazy, jak  życzenia,
Nawet senne urojenia.
By zachciankom jej dogodzić
Mam krajowi swemu szkodzić.
Lecz ja czynie to z ochotą,
Z jednej strony by mieć złoto,
Bowiem hojnie mnie nagradza
Za mą podłość rzymska władza.
Z drugiej, chcę krajowi szkodzić
Żeby kumpli moich zwodzić,
Że na białym koniu wrócę
I pastuszków o łeb skrócę.
Szepczę zatem im do uszu,
Dla dodania animuszu,
By się nie załamywali
I nadal protestowali.
Czasem za dnia, częściej nocą,
Chociaż sam już nie wiem po co.
Bo też garstka ich została
I to jeszcze bardzo mała,
Tych, co chcą by się zmieniło,
Lecz zostało, tak jak było.
Cezarowej służę chętnie,
Może nawet zbyt natrętnie
Wiedząc, że ma chęci szczere
Sprawić by mój kraj był zerem,
Na pastwę obcych wydanym
I powszechnie pogardzanym.
Nienawidzę kraju swego,
Tak skrajnie nienormalnego,
Że choć w nim się urodziłem
Całe życie się wstydziłem
Żem jest kraju tego synem,
Nie zaś światłym Rzymianinem!

Rozmyślania Heroda przerywa poja-
wienie się Timermusa i  Verhofstusa. 
Herod natychmiast podbiega to Timer-
musa i usłużnie poprawia mu togę.

Timermus
klepiąc Heroda po głowie

Dobrze, że cię tu spotkałem,
Bowiem porozmawiać chciałem
Jak pastuchom bardziej szkodzić,
A ich wrogów wynagrodzić.
Za to, że nas wciąż wspierają
W dołowaniu twego kraju.
Właśnie dziś tu się zjawiła
Z kraju twego, bardzo mila,
Delegacja opozycji,
Która stroni od tradycji
I urojeń narodowych,
Chcąc rozwiązań postępowych,
Które my im dać możemy.
Bo dopomóc im w tym chcemy,
By pastuchów się pozbyli
I ład stary przywrócili.
Choć ostatnio w tym zawodzą
Bo się sami za łby wodzą.
A skoro się ciągle kłócą

Dawnych rządów nie przywrócą.
Pora by się zjednoczyli
I pastuchów przepędzili.

Do przedsionka Senatu wchodzi, pro-
wadzona przez Schetyniusza, delegacja 
zwolenników dawnej władzy i  starych 
porządków.

Timermus
do przybyłych

Witamy was bracia mili
Ciesząc się żeście przybyli
Żeby nas poinformować,
Jak kraj wasz mamy griilować,
Chcąc bunt wzniecić w  państwie wa-
szym,
Bo to w interesie naszym!
Wszak kraj wasz jest z tego znany,
Że jest skrajnie zacofany.
Wy zaś, dobrze o tym wiecie,
Żeśmy znani w całym świecie
Z tego, że fundusze mamy
I cichcem was wspomagamy,
Byście postępowi byli
I postęp w kraju szerzyli.
Wylewajcie żale swoje,
Przedstawcie swe niepokoje.

Schetyniusz
padając na kolana przed 

Timermusem i Verhofstusem

Ratuj Timermusie drogi!
Zginamy przed tobą nogi
Bardzo kornie cię błagając
O sankcje dla mego kraju.
Odbierz wszystkie mu fundusze
Bo do władzy wrócić muszę!

Aferaliusz
płaczliwie

Dopadła nas wielka bieda,
W całym kraju kraść się nie da!
Co to będzie, co to będzie…
Aferzystów gonią wszędzie.
Nie pozwolą się wzbogacić
Bo za wszystko trzeba płacić,
To akcyzę, to podatki,
Kontrolują wozy, statki.
Gdy najmniejszy kant wykryją
Zaraz po kieszeni biją.

Zamiast czcić nas i szanować,
Chcą nam mienie konfiskować.
Bo ci podli pastuszkowie
Gorsi są niźli Hunowie!
Ach jak strasznie nas skrzywdzili,
Wredne prawa uchwalili!
Przez te łotry nienawistne
Wszystko dla nas niekorzystne.
Nie było jak za Heroda,
Że go niema wielka szkoda!

Verhofstus
uspakajająco

Co miesiąc się tu zbieramy,
Główkujemy, naradzamy,
Jak pastuszków z ludem skłócić
I stare rządy przywrócić.
Lecz wysiłki nasze próżne,
Choć pomysły mamy różne,
Jak nałożyć na kraj kary
By porządek wrócił stary.
Bo pastuszków lud szanuje,
Działaniom ich kibicuje,
Kraj zaś nieźle się rozwija.

Trudno zatem znaleźć kija,
Którym byśmy ich walili
By reformy porzucili!
Lecz wy pomóc nam możecie,
Rozgłaszając w całym świecie,
Jakie zbrodnie popełniają
W waszym nieszczęśliwym kraju.

Korumpcjusz
wybuchając płaczem

Jak też tęsknię za Herodem
Bo był dla nas samym miodem,
Za najcięższe przewinienia
Nie chciał wsadzać do więzienia.
Choćbyś skradł milionów trzysta
Nie byłeś dlań aferzysta,
Jeno człowiek szanowany,
Za zaradność wychwalany.
Moglibyśmy w dobrobycie
Wieść tak nadal błogie życie,
Żyć w rozkoszy, niczym w raju,
Lecz się coś zmieniło w kraju.
Pastuchy lud podburzyli,
Stare rządy obalili.

Walcalia
łkając

Komisyję powołują,
Mnie niebogę szykanują,
Bo chcą zadać mi pytania
O zagrabione mieszkania,
Kamienice wyłudzone
I rodziny wyrzucone.
Choć to przecież jasna sprawa,
Że ja działam w ramach prawa,
Bom jurystka wyśmienita,
Do tego nie w ciemię bita!
Zwracać domy prawo mamy
Toteż chętnie je zwracamy.
A zwracamy komu trzeba!
Jeśli zaś ktoś nie ma chleba,
Bo go z domu wyrzucili
Przez co dachu pozbawili
I dziś w bezdomności żyje,
Niech się nawet z głodu wije!
Bo jest prawem właściciela
By się pozbyć mąciciela,
Który w domu jego żyje,
Więc jak nawet go pobije,
Bo zajmuje mu mieszkanie,
Nic wielkiego się nie stanie!

Gersdorfea
wyniośle 

Nam zrobili krzywdę większą,
Bośmy kastą najświetniejszą!
A pastuchy, te psubraty,
Już szykują na nas baty,
Bo wbrew naszej kasty woli
Chcą poddawać nas kontroli!
Zamiast kochać i szanować,
Chcą nas też dyscyplinować!
Dziś, gdy z kasty ktoś coś skradnie,
To włos z głowy mu nie spadnie.
A pastuchy chcą to zmienić,
Sprawdzać, co mamy w kieszeni:
Czy uczciwie zarobione,
Czy też może zawłaszczone?
To obraza konstytucji
Oraz rzymskich instytucji,
Które rację nam przyznały
I surowo zakazały
Zmieniać to, co dotąd było,
Nie chcąc by się coś zmieniło!

Herod
bierze Schetyniusza na bok 

i szepcze mu do ucha

Nadaremnie się trudzicie,
Bo tym Rzymian nie wzruszycie.
Zamiast beczeć jak owieczki
Walcie ostro, prosto z beczki!
Wrzeszczcie, że w strasznej tyrani
Ludzie są szykanowani,
Że ich prawa są łamane,
Godności ludzkie deptane!
Że pastuszki to rasiści,
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Narodowi populiści,
Rzymian wcale nie szanują,
A z postępu wciąż dworują!
Że wszelkie pastusze słowa
To jest nienawiści mowa,
Ewidentnie rasistowska,
A do tego seksistowska.
Rasistowskie wznoszą krzyki,
Nie chcą uchodźców z Afryki!
Podburzone przez nich tłuszcze
Wycinają w pień swe puszcze.
Liczbę wojska wciąż zwiększają,
Przez co światu zagrażają.
Wy zaś, coście tutaj przyszli
Walczą z mową nienawiści,
Rasistowskim zachowaniem
Oraz wszelkich praw łamaniem.
Każdy z was jest też gotowy
Wspierać związek jednopłciowy,
Wszelkie stosunki oralne,
Wychowanie seksualne,
Już od żłobka wprowadzane
I powszechnie wymagane!
Jeśli chcemy rząd obalić
Trzeba bardziej Rzymian chwalić!
Na pastuchów wciąż donosić,
O interwencję ich prosić!
By pastuchów wciąż karali,
Na kraj sankcję nakładali,
By Rzymianom był powolnym
I do oporu niezdolnym…

***

Sala posiedzeń rzymskiego Senatu

Timermus
otwierając debatę na temat sytuacji 

w kraju pastuszków

Pilnie tutaj was zwołałem,
Bo straszną wieść otrzymałem!
Pastuszki wciąż rozrabiają,
Głosów z Rzymu nie słuchają.
Wprowadzili dyktaturę,
Więc gdy ktoś ma ciemną skórę,
Choćby nawet był z elity,
Znieważany jest i bity.
Chcąc wielkości swego kraju,
Demokracji zagrażają.
Przyzna zatem każdy człowiek,
Że są gorsi niż Hunowie,
Bo rozkochani w tyrani
I straszliwie zacofani.
Trzeba zatem pilnie radzić
Jak nieszczęściom tym zaradzić!

Verhofstus
histerycznie

Dobrze chyba o tym wiecie,
Że nie ma na całym świecie
Od pasterzy łotrów większych,
Bardziej od nich okrutniejszych!
Wszak to skrajnie populiści,
A przy tym straszni rasiści!
Populiści narodowi
Nigdy nie są postępowi.
Żądzą agresją pałają,
Więc w ich rasistowskim kraju
Wspierana przez nas elita
Zastraszana jest i bita.
Od elity tej słyszałem,
Choć sam tego nie widziałem,

Jak swe święto obchodzili,
Jakie straszne hasła wyli!
Mieniąc się wolnym narodem
Rasistowskim szli pochodem,
Z nacjonalistycznym godłem,
Wznosząc przy tym wrzaski podłe.
Gdy ktoś miał ciemniejszą skórę
Z tym wszczynali awanturę.
Łby golone, w rękach pała,
Na ulicach krew się lała!
Będzie zatem wielka granda
Gdy ta rasistowska banda
Poglądy swe szerzyć będzie
Na ulicach Rzymu, wszędzie!
Jeśli Rzym najadą snadnie,
Wnet wspólnota nasza padnie.
Rządzić będzie krwawe plemię,
Ciemnota zaleje ziemię…

Boninus
pompatycznie

Pastuchom nie odpuszczajcie,
Sankcje na kraj nakładajcie!
Niech tam gdzie żyje ich plemię
Tysiąc plag spadnie na ziemię!
Bo gdy ludzie głód poczują
Bardzo szybko się zbuntują,
Pastuchów władzy pozbawią.
Przed sądami ich postawią.
A, że sędziowie rozgrzani,
Surowo będą karani!

Thundea
histerycznie

Kraj w tyrani pogrążony!
Niechaj przyśle Rzym legiony,
By swawolę ukrócili
I ład stary przywrócili.
Bo jeśli tak się nie stanie
To straszliwe zamieszanie,
Przez pastuchów rozniecone,
Rozleje się w każdą stronę.
Bo pastusza ta zaraza
Całej Europie zagraża.

***

Dwóch pastuszków czyta przy ognisku 
prasowe relację z  przebiegu rzymskiej 
debaty na temat sytuacji w  ich kraju, 

Szopka Noworoczna 2018 zakończonej wszczęciem procedury na-
łożenia na kraj sankcji.

Mały Pastuszek
wściekły

Kiedy czytam takie bzdury
To wyłażę wprost ze skóry,
Że nas łotry tak szkalują,
Wredne kłamstwa wypisują.
Chcą nałożyć na kraj kary
By porządek wrócił stary!
Lecz choć się na Rzymian krzywię,
To się zbytnio im nie dziwię,
Bo wiem, że ich podjudzają
Zdrajcy z pastuszego kraju,
Co choć tu się urodzili
Rzymian na nas podpuścili.
Wolą oni jeść ochłapy
Z byle jakiej rzymskiej łapy,
I współziomków swych szkalować,
Niż dobro kraju budować.

Stary Pasterz
pogodnie

Choć się także denerwuję
Bo to samo co ty czuję,
Lecz wiem, że są już przegrani,
Bo przez naród pogardzani!
Wszystkie podłe ich działania
Są dla nas do przetrzymania.
A im nic już nie pomoże,
Bo jest z nimi coraz gorzej!
Choć wściekle nas krytykują,
Argumentów nie znajdują!
Nie mieli ich i nie mają,
Zatem kłamstwa rozgłaszają.
Obce rządy na nas szczują!
Kraju swego nie szanują!
Niech się aferałki srożą,
Niech sankcjami Rzymu grożą,
Lecz my się tym nie przejmujmy
I kraj szybko reformujmy!
Krytyką się nie zrażajmy,
Dobre zmiany wprowadzajmy.
Bo jak kraj zreformujemy,
W pięknych czasach żyć będziemy!

Jerzy Klus
(długoletni redaktor „Serwisu 

Informacyjnego” Zarządu Regionu Rze-
szowskiego NSZZ „S”) 
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Roman Jakim, przewodniczący rze-
szowskiej „Solidarności” był wśród 
200 przedstawicieli związków zawo-
dowych z  40 państw z  całego świata, 
którzy 23-24 listopada przybyli na 
zaproszenie Ojca do Watykanu. Ce-
lem było spotkanie pod hasłem „Praca 
i  przepływ pracowników w  centrum 
integralnego, zrównoważonego i  so-
lidarnego rozwoju człowieka”. Miało 
stworzyć przestrzeń wspólnej refleksji 
dla organizacji związkowych z  róż-
nych części świata. Ich przywódcy 
i  przedstawiciele dzielili się swymi 
doświadczeniami i  starali się uzgod-
nić działania „na rzecz budowy społe-
czeństwa opartego na godności ludzi 
i narodów”.

Przedstawiciele Azji i  Ameryki Po-
łudniowej podkreślali, że niejedno-
krotnie niechęć do związków zawo-
dowych wychodzi poza obszar ryzyka 

zawodowego, utraty miejsca pracy ale 
pojawia się ryzyko i przypadki utraty 
życia przez działaczy związkowych. 
Przedstawiciele związków zawodo-
wych USA zaznaczali, że sytuacja 
związkowa ciągle się pogarsza i  tylko 
12% pracowników pozostaje uzwiąz-
kowionych w  sektorze publiczno-
państwowym to w  sektorze prywat-
nym jest tylko 7% uzwiązkowionych 
pracowników. Mimo wprowadzania 
reformy zdrowotnej prezydenta B. 
Obamy ubezpieczenie nie pokrywa 
kompleksowo ponad 30 milionów lu-
dzi, a ok. 200 tysięcy ludzi wykluczo-
nych społecznie z powodu braku pracy 
i odpowiedniego ubezpieczenia umie-
ra z  powodu braku odpowiedniego 
zaopatrzenia medycznego. Zaznaczyli 
również że postępowanie administra-
cji rządowej obecnego prezydenta nie 
zmierza w  kierunku polepszenia wa-

Członkowie Regionu Rzeszowskie-
go NSZZ „Solidarność”, przedstawi-
ciele władz województwa, samorządu, 
organizacji społecznych i  mieszkańcy 
Rzeszowa wzięli udział w  obchodach 
36 rocznicy wprowadzenia stanu 

wojennego. Rozpoczęły się mszą św. 
w  kościele farnym pod przewodnic-
twem bp. Edwarda Białogłowskiego.

W  asyście licznych pocztów sztan-
darowych „Solidarności” uczestnicy 
uroczystości modlili się w  intencji 

W intencji ofiar stanu wojennego

Coraz większe wyzwania przed 
związkowcami z całego świata

runków pracowników, a wszelkie pró-
by podjęcia rozmów i regulacji w tym 
obszarze spotykają się odrzuceniem 
i  zaznaczeniem liberalnego podejścia 
do gospodarki.

Podobnie przedstawiciele związków 
zawodowych Wielkiej Brytanii przed-
stawili, iż ciągle pogarsza się sytuacja 
pracowników w  kraju tj. ponad 1/5 
pracowników nie posiada w  ogóle 
umów o  pracę. Sytuacja szczególnie 
dotyczy ludzi młodych, którym nie 
oferuje się prawie wcale umów o prace 
ale cywilnoprawne nisko płatne i krót-
koterminowe prace.  Co powoduje 
niepewność zatrudnienia konieczność 
pracy na kilku etatach, jeżeli chce się 
utrzymać rodzinę, mieszkanie. 

Odczytane zostało przesłanie Ojca 
świętego do uczestników spotkania. 
Papież Franciszek podkreślił w nim, iż 
praca musi być artykułowana poprzez 
prawdziwie zrównoważony model roz-
woju, który wykorzystuje powszechną 
solidarność wszystkich narodów. 

Praca i  ruch pracowniczy to serce 
integralnego rozwoju człowieka, trwa-
łości i solidarności. Papież podkreślił, 

iż praca nie jest towarem ani zwykłym 
narzędziem łańcucha produkcyjnego. 
Jest niezbędna dla rozkwitu człowie-
ka, ale jest także kluczem do rozwoju 
społecznego. Praca, dom i  ziemia to 
zdaniem papieża  trzy zmienne dla au-
tentycznego rozwoju osób. Zdaniem 
Ojca św. konieczne jest odejście z go-
spodarki rynkowej i słuchanie zwłasz-
cza głosów przedmieść. W dialogu na 
temat rozwoju potrzebne są wszystkie 
głosy i wizje, ale szczególnie te mniej 
słuchane, te z  przedmieść. Jego zda-
niem ludzie muszą pracować bez prze-
szkód, aby tworzyć procesy dialogu na 
wszystkich poziomach. 

Papież nawołuje do znalezienia spo-
sobu wyjścia z  gospodarki rynkowej 
i finansowej, aby faworyzować model, 
w  którym działalność człowieka sta-
nowi centrum. Aby stworzyć ten szla-
chetny system, a związki zawodowe 
i ruchy robotnicze z powołania muszą 
być ekspertami solidarności. Potrze-
bujemy konkretnych linii działania 
z punktu widzenia pracowników, któ-
re prowadzą do człowieka, integralno-
ści, trwałości i solidarności.

ofiar stanu wojennego i ojczyzny.
Kazanie wygłosił ks. Stanisław Sło-

wik, który powiedział m.in.:
13 grudnia to nie tylko ok. 100 ofiar, 

wśród nich Górnicy z Wujka; nie tylko 
tysiące uwięzionych – 500 na Podkar-
paciu; wielu zwalnianych z pracy, wie-
lu z wilczym biletem. To nie działacze 
„S” powinni się znaleźć za kratkami, 
ale ci którzy sprzedawali Polskę i któ-
rych ręce i  sumienia były i  są krwią 
i przestępstwami zabrudzone.

Nasza modlitwa i  nasze spotkanie 
to pamięć o każdej formie ofiar stanu 
wojennego, a  było ich bardzo dużo, 
dopuszczono do zatarcia licznych śla-
dów zbrodni dokonanych przez insty-
tucje i władze komunistyczne, nie ma 
akt a przez to uniemożliwiono ukara-
nie winnych. (…)

Najgorszym jest to, że stan wojen-
ny zablokował na długie lata proces 
odradzania się elit politycznych i wła-
ściwej hierarchii społecznej, opartej na 
prawdziwych, sprawdzonych warto-
ściach: religii, patriotyzmie, prawości, 

prawdzie, rzetelności, wiedzy, praco-
witości, przedsiębiorczości. Stworzył 
natomiast nowe pola dla tzw. układów, 
cwaniactwa, zorganizowanej grabieży 
publicznych pieniędzy i  narodowe-
go majątku. To smutny owoc tego co 
niektórzy do tej pory nazywają mniej-
szym złem. (…)

Po nabożeństwie uczestnicy złoży-
li wiązanki pod krzyżem misyjnym. 
Przewodniczący rzeszowskiej „Soli-
darności” Roman Jakim mówił m.in. 
że poświęcenie osób represjonowa-
nych w  czasie stanu wojennego nie 
poszło na marne. Dzięki nim ojczyzna 
jest wolna, a  kolejne pokolenia mogą 
budować Polskę marzeń.

Marszałek Województwa Podkar-
packiego przesłał list, w którym pod-
kreślał że wydarzenia z  1981 roku 
nigdy nie powinny mieć miejsca w hi-
storii państwa polskiego. Wspominał 
tych, co oddali życie walcząc ze zbrod-
niczym systemem, dodając, że należy 
im się hołd i podziękowania za wolną 
Polskę.
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Po raz kolejny  4 grudnia  tradycyj-
ną  Barbórkę obchodzili pracownicy 
jedynego przedsiębiorstwa górnicze-
go  działającego w  naszym Regionie 
rzeszowskiego „KRUSZGEO” S.A.    
W  tym roku uroczystości zbiegły się 
z  obchodami 60 rocznicy powstania 
Przedsiębiorstwa, które prowadzi nie-
przerwanie działalność  gospodarczą  
od 1957 roku. 

Barbórkę rozpoczęła Msza Święta 
odprawiona  w  kościele św. Jadwigi 
w Rzeszowie, a po niej odbyła się tra-
dycyjna akademia. Wśród uczestni-
ków akademii oprócz Zarządu i  pra-
cowników firmy byli między innymi: 
Wicewojewoda Podkarpacki Piotr 
Pilch, poseł na Sejm RP Wojciech 
Buczak, Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego Jerzy  

Szczęść Boże rzeszowskiej 
Górniczej Braci!

Cypryś, Przewodniczący Regionu 
Rzeszowskiego NSZZ  „Solidarność” 
Roman Jakim oraz przedstawiciele 
Okręgowych Urzędów Górniczych 
i  samorządów lokalnych na terenie 
których swoją działalność prowadzi  
„KRUSZGEO” S.A. W trakcie akade-
mii Wicewojewoda wręczył pracow-
nikom KRUSZGEO Złote i  Srebrne 
Medale za Długoletnią Służbę, nada-
ne postanowieniem Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy.  Ponadto  nadano 
również odznaczenia resortowe oraz 
stopnie i  szpady górnicze. Warto za-
znaczyć, że wśród odznaczonych 
i  wyróżnionych znalazło się wielu 
członków Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność”, działającego w  rze-
szowskim „KRUSZGEO” S.A.  

Poczet sztandarowy KZ NSZZ „Solidarność” Kruszgeo S.A. 
podczas uroczystej barbórkowej Mszy Świętej

Pracownicy „Kruszgeo” S.A. odznaczeni przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 
medalami „Za Długoletnią Służbę”. Wyróżnienia wręczał wicewojewoda 

podkarpacki, m.in. przewodniczącemu KZ „S” Bogusławowi Plęsowi. 

Prezes Zarządu Jan Bator (z lewej) z Zasłużonymi Pracownikami, 
którym wręczono Szpady Górnicze

Region Rzeszowski NSZZ ,,Solidar-
ność” zorganizował wśród członków 
związku zbiórkę charytatywną na pre-
zenty i  upominki dla podopiecznych 
Domu Dziecka w Strzyżowie.

Członkowie „Solidarności” okazali 
się hojnymi Mikołajami i  za zebrane 
środki zakupione zostały m.in. arty-
kuły sportowe, zabawki, słodycze.

Podarunki zostały wręczone dzie-
ciakom 14 grudnia przez delegację 
Regionu Rzeszowskiego NSZZ ,,So-
lidarność” w  składzie Bogumiła Stec-

-Świderska, Anna Dziadek, Wioletta 
Feret i Andrzej Płocica.

Placówka ma w tej chwili 29 wycho-
wanków w  różnym wieku (15 chłop-
ców w  wieku od 5 lat do 18 oraz 14 
dziewczynek w wieku od 10 lat do 20).

W  imieniu Regionu Rzeszowskie-
go NSZZ „Solidarność” i podopiecz-
nych Domu Dziecka w  Strzyżowie 
bardzo dziękujemy członkom związ-
ku, sympatykom, organizacjom 
związkowym za okazaną życzliwość 
i wsparcie akcji.

Mikołaj od „Solidarności” 
dla podopiecznych ze Strzyżowa

Danucie i Piotrowi CYMERMANOM
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Taty i Teścia

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

Barbarze WÓJTOWICZ
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy

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

Rodzinie i bliskim 
śp. Renaty MOSKAL

wyrazy głębokiego współczucia  składają koleżanki i koledzy 
z „Solidarności” Oświaty i Wychowania w Strzyżowie

Leszkowi ZIELIŃSKIEMU
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Żony

 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” 
Sudzucker Polska SA ZP „Cukrownia Ropczyce”

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

Redakcja (teksty i skład graficzny): Monika Lubowicz,  tel. 17 850 14 42, 
e-mail: serwis.rzesz@solidarnosc.org.pl  Zdjęcia: Andrzej Płocica oraz archiwa ZR.
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11 stycznia 2018 roku odbyło się 
spotkanie opłatkowe emerytowanych 
członków „Solidarności”, zrzeszonych 
w Regionalnej Sekcji Emerytów i Ren-
cistów NSZZ „S” Regionu Rzeszow-
skiego. 

Po odmówieniu przez ks. Grzegorza 
Dąbrowskiego (wikarego z Parafii p.w. 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki w  Rzeszo-
wie) modlitwy, wygłoszeniu krótkiego 
Słowa Bożego i poświęceniu opłatków, 
składano sobie nawzajem życzenia 
i  śpiewano kolędy (przy akompania-
mencie akordeonu).

Składając zebranym życzenia, prze-
wodniczący Sekcji, Jerzy Barciński, 
prosił Boga o  błogosławieństwo dla 

12 stycznia 2018 roku spotkali się 
przy opłatku byli działacze opozycji 
antykomunistycznej, członkowie Sto-
warzyszenia Osób Represjonowanych 
w  Stanie Wojennym Województwa 
Podkarpackiego.

W spotkaniu uczestniczyli (jako go-
ście) m.in.: Waldemar Szumny – re-
prezentujący Marszałka Województwa 
Podkarpackiego, Władysława Ortyla; 
Małgorzata Guła – reprezentantka, 
Wojewody Podkarpackiego, Ewy Le-
niart; Dariusz Byszuk – reprezentują-
cy dyrektora Rzeszowskiego Oddziału 
IPN, Dariusza Iwaneczko; Adam Pio-
run – reprezentujący Posła na Sejm RP, 
Wojciecha Buczaka. Prezydium Za-
rządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ 
„Solidarność” reprezentował członek 
Prezydium, Andrzej Filipczyk.

Regionalne spotkanie opłatkowe Opłatek seniorów

Ojczyzny i wszystkich jej obywateli.
Andrzej Filipczyk (członek Prezy-

dium Zarządu Regionu Rzeszowskie-
go „S”) podziękował seniorom za peł-
nienie wart honorowych przy Grobie 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki w  kościele 
p.w. św. Stanisława na warszawskim 
Żoliborzu. W  spotkaniu uczestniczył 
także Adam Piorun – asystent Posła 
na Sejm RP Wojciecha Buczaka.

Podczas spotkana dyskutowano 
m.in. o  sytuacji w  kraju i  nadziejach 
na dobrą zmianę, sprawach Regionu, 
a  także o  wyborach w  Związku na 
nową kadencję.

je-kl

Po odmówieniu przez ks. Zbigniewa 
Wala (proboszcza Parafii p.w. Matki 
Bożej Saletyńskiej w  Rzeszowie) mo-
dlitwy i poświęceniu opłatków składa-
no sobie życzenia.

Przewodniczący SOR, Mieczysław 
Liber, wspomniał zmarłych w ostatnim 
czasie zasłużonych działaczy „S”, a za-
razem byłych opozycjonistów z czasów 
PRL, w tym poprzedniego przewodni-
czącego SOR, Jozefa Konkela.

Po zakończeniu oficjalnej części 
spotkania, Dariusz Byszuk odpowia-
dał na pytania zebranych dotyczące 
m.in.: procedury występowania o na-
danie Krzyża Wolności i Solidarności 
oraz działacza opozycji antykomuni-
stycznej, aktualnej działalności IPN, 
ustawy dezubekizacyjnej.

je-kl

Opłatek represjonowanych

Działacze z przemysłu produkcyjnego, służb publicznych i branży górniczej

Przyjaciele z lat 80 tych działalności związkowej

Spotkania są okazją do wymiany doświadczeń z działalności związkowców 
w różnych branżach.  Przedstawiciele PSP Kolbuszowa oraz mieleckiej

służby zdrowia i oświaty. Cenne uwagi od ks. W. Pasiuta

Życzeniom nie było końca...


