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STYCZEŃ

Obraz Matki Bożej Robotników „Solidarności” 
w Regionie Rzeszowskim na 40-lecie Związku

W roku obchodów 40-lecia 
NSZZ „Solidarność” obraz Matki 
Bożej Robotników Solidarności 
peregrynował będzie po para-
fiach Regionu Rzeszowskiego 
NSZZ „Solidarność”. Uroczystość 
przekazania obrazu przez Re-
gion Ziemia Przemyska odbyła 
się 17 stycznia w konkatedrze 

20 grudnia 2019 roku odbyło się zebranie założycielskie Organizacji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w rzeszowskim Muzeum Okręgowym. 
Na funkcję Przewodniczącego został wybrany Łukasz Ożóg.

Wybrano również Delegata na WZD oraz do Krajowej Sekcji Muze-
ów i Instytucji Ochrony Zabytków.

Więcej na str. II

Nowa Organizacja
w Muzeum Okręgowym

w Lubaczowie z udziałem bi-
skupów diecezji zamojsko-luba-
czowskieji przemyskiej. 

Uroczyste rozpoczęcie wę-
drówki Obrazu po naszym Regio-
nie odbyło się 18 stycznia w ko-
ściele farnym pw. św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Łań-
cucie. Mszy Świętej przewodni-

Łańcut do 22 lutego br.
Leżajsk: 22.02.-21.03.br.
Mielec: 21.03.-25.04.br.
Rzeszów-Katedra: 25-27.04.br.
Ropczyce: 27.04-3.05.br.
Sędziszów Młp.: 3.05- 15.05.br.
Rzeszów-Zachód: 15.05-25.05.
Kolbuszowa: 25.05-5.06.br.
Głogów Młp.: 5.06-15.06.br.
Strzyżów: 15.06-25.06.br.
Czudec: 25.06-6.07. br.
Rzeszów-Wschód: 6-16.07.br.
Rzeszów-Katedra: 16.07-23.07.
Rzeszów-Południe: 23-30.07.br.

Rzeszów-Północ: 30.07-1.08.br.
Lubla/Frysztak: 1-2.08.br.
Rzeszów-Północ: 2.08-10.08.br.
Sokołów Młp.: 10.08-20.08.br.
Boguchwała: 20.08-29.08.br.
Rzeszów-Fara: 29.08- 6.09.br.
Tyczyn: 6.09-17.09.br.
Rzeszów-parafia pw. bł. Jerzego 
Popiełuszki: 17-18.09.br. 
- zakończenie peregrynacji 
w Regionie Rzeszowskim
Częstochowa: 18-19.09.br. 
- udział na Jasnej Górze w Piel-
grzymce Ludzi Pracy.

Peregrynacja Obrazu pod hasłem 
„Z Matką Odkupiciela – Mocni Nadzieją” 

w Regionie Rzeszowskim odbywać się będzie 
w dekanatach zgodnie z poniższym harmonogramem:

Serdecznie zapraszamy do czuwania i modlitwy 
przy obrazie Matki Bożej Robotników „Solidarności” 

podczas peregrynacji w naszym Regionie

czył Biskup Stanisław Jamrozek, 
a udział w niej wzięli działacze, 
członkowie i poczty sztandarowe 

NSZZ „Solidarność” oraz przesta-
wiciele władz samorządowych 
i parafianie.

Biskup Stanisław Jamrozek w imieniu wiernych wita obraz w diecezji
Od lewej: ks. prałat Tadeusz Kocór, proboszcz parafii farnej,  Marek 

Uberman, przewodniczący Oddziału ZR w Łańcucie z miniaturą Krzyża 
Nowohuckiego, Adam Krzysztoń, starosta łańcucki z relikwiami 

bł. J. Popiełuszki oraz Roman Jakim, przewodniczący ZR. 

Wydarzenia w ramach obchodów 40-lecia „Solidarności” - Narodowa dziękczynna pielgrzymka Polaków do Rzymu w 100 rocznicę urodzin 
św. Jana Pawła II, 14-18 maja 2020 r. - szczegóły dotyczące udziału na www.solidarnosc.rzeszow.org.pl
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Nasze spotkania opłatkowe 2020

16 stycznia, na spotkaniu opłat-
kowym zorganizowanym przez 
Zarząd Stowarzyszenia Osób Re-
presjonowanych w Stanie Wojen-
nym Województwa Podkarpac-
kiego, spotkali się byli działacze 
opozycji antykomunistycznej.

W spotkaniu uczestniczyli jako 
goście m.in.: ks. Witold Głuszek 
(proboszcz Parafii Tarnawka), 
Dariusz Byszuki Janusz Kujawa 
(z Oddziału IPN w Rzeszowie), 
Roman Jakim (przewodniczący 
Zarządu Regionu Rzeszowskiego 
NSZZ „Solidarność”), Bogumiła 
Stec-Świderska (za-ca przewod-
niczącego ZR NSZZ „S”), Andrzej 
Filipczyk (członek ZR NSZZ „S”), 
Wojciech Buczak (były przewod-
niczący ZR NSZZ „S”). Część z go-
ści jest także członkami Stowa-
rzyszenia.

Przewodniczący Stowarzy-
szenia, Mieczysław Liber życzył 

wszystkim, by nadal trwali wier-
niew służbie Rzeczpospolitej. 
Prosił również żeby nie pozo-
stawać biernymi na to wszystko, 
co nas otacza. Przypomniał, że 
w minionym roku Zarząd Sto-
warzyszenia wystosował wiele 
stanowisk, w których w jedno-
znaczny sposób wyraził sprzeciw 
osób represjonowanych wobec 
negatywnych zjawisk szerzących 
się w naszej Ojczyźnie. 

Zgromadzeni śpiewali nie tylko 
kolędy, ale także pieśni z okre-
su stanu wojennego, powstał 
ew ośrodkach internowania. Roz-
mawiali także o ważnych spra-
wach, w tym prowadzonych przez 
Stowarzyszenia Represjonowa-
nych rozmów z rządem w sprawie 
nowelizacji ustawy o statusie oso-
by represjonowanej lub działacza 
opozycji antykomunistycznej. 

je-kl

Odbyło się 9 stycznia 2020 r. 
w Domu Diecezjalnym Tabor. 
Udział w nim wzięli związkowcy 
z zakładów pracy różnych branż, 
członkowie Stowarzyszenia Osób 
Represjonowanych w Stanie 
Wojennym z prezesem Mieczy-
sławem Liberem na czele oraz 
goście reprezentujący struktury 
i instytucje samorządów powia-
towych oraz wojewódzkich.

Swoją obecnością zaszczycili 
nas również: minister Wiesław 
Łyszczek – Główny Inspektor 
Pracy, Wicewojewoda Podkarpac-
ki – Lucyna Podhalicz, Marszałek 
Województwa Podkarpackiego 
– Władysław Ortyl, Przewodni-
czący Sejmiku Wojewódzkiego – 
Jerzy Cypryś, Podkarpacki Kura-
tor Oświaty – Małgorzata Rauch, 
dyrektor NBP Oddział w Rzeszo-
wie – Jerzy Guniewski, dyrektor 
Pedagogicznej Biblioteki Woje-
wódzkiej – Beata Michałuszko, dy-
rektor Podkarpackiego Centrum 
Edukacji Nauczycieli – Izabela 
Pyra, dyrektor Wojewódzkiego 
Zespołu Specjalistycznego w Rze-
szowie – Barbara Rogowska, staro-
sta powiatu rzeszowskiego – Józef 
Jodłowski oraz powiatu łańcuc-
kiego – Adam Krzysztoń, dyrektor 
biura europosła Bogdana Rzońcy 
– Grażyna Szarama. Gościliśmy 

również Jerzego Bednarza – prze-
wodniczącego NSZZ Solidarność 
Rolników Indywidualnych oraz 
byłego przewodniczącego ZR – 
Wojciecha Buczaka, zastępcę dy-
rektora Podkarpackiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich.

Rozpoczynając uroczyste 
spotkanie opłatkowe przewod-
niczący Zarządu Regionu Rze-
szowskiego NSZZ „Solidarność”,  
Roman Jakim przedstawił spra-
wozdanie z ubiegłorocznej dzia-
łalności związku na szczeblu 
krajowym i wojewódzkim.

Modlitwie przewodniczył Bi-
skup Ordynariusz Jan Wątroba 
wraz z obecnymi na spotkaniu: 
duszpasterzem ludzi pracy ks. 
Romanem Mokrzyckim, dyrekto-
rem Caritas ks. Stanisławem Sło-
wikiem, ks. Władysławem Pasiu-
tem, ks. Jackiem Uliaszem oraz 
ks. Janem Radoniem.  

Uczestnicy opłatka chętnie 
śpiewali kolędy, radując się ze 
wspólnego spotkania. W ten sym-
boliczny sposób pożegnali 2019 
roki z najlepszymi życzeniami 
przywitali Nowy Rok, zapew-
niając się nawzajem, że na pew-
no sprostają wyzwaniom, jakie 
przyjdzie im podjąć w kolejnym 
roku działałności związkowej.

red.

Regionu Rzeszowskiego Represjonowanych

16 stycznia w sali Senatu Poli-
techniki Rzeszowskiej odbył się 
Opłatek Akademicki Politechni-
ki Rzeszowskiej organizowany 
przez Komisję Zakładową NSZZ 
Solidarność z przewodniczącym 
Bogdanem Dołęgą na czele. 

Tradycyjnie w spotkaniu wzię-
li udział pracownicy, emeryci, 
młodzież akademicka oraz za-
proszeni goście między innymi: 
bp Ordynariusz Jan Wątroba, 
dyrektor Caritas ks. Stanisław 

Słowik, ojciec Marek Pieńkow-
ski OP, prorektor PRz Grzegorz 
Ostasz. Spotkanie uświetnił 
swoim występem Zespół Połoni-
ny, który w 2019 r. obchodził 50 
rocznicę swojego powstania. We 
wspólnym kolędowaniu udział 
wzięła Bogumiła Stec-Świder-
ska, reprezentując Zarząd Re-
gionu Rzeszowskiego NSZZ „So-
lidarność”. 

cd. zdjęć ze spotkań na str. IV

Politechniki Rzeszowskiej

Wydarzenia w ramach obchodów 40-lecia „Solidarności” - Ogólnopolska Pielgrzymka „Solidarności” do Lichenia, 
25-26 kwietnia 2020 r. - szczegóły dotyczące wyjazdu dostępne będą na www.solidarnosc.rzeszow.org.pl
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dokończenie ze str. I

W zebraniu założycielskim 
Organizacji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” Muzeum Okręgo-
wegow Rzeszowie uczestniczyło 
33 pracowników oraz szczegól-
ni goście w osobach: Zastępcy 
Przewodniczącego Zarządu Re-
gionu Rzeszowskiego NSZZ „So-
lidarność” p. Bogumiły Stec-Świ-
derskiej oraz mecenas Moniki 
Wojak. W zebraniu uczestniczy-
ła także p. Joanna Turoń – Kie-
rownik Regionalny ds. Rozwoju. 
W jawnym głosowaniu przewod-
niczącym zebrania wybrany zo-
stał Jerzy Gacek, zaś obowiązki 
protokolanta powierzono Karoli-
nie Pękali. 

Po zatwierdzeniu porządku ob-
rad oraz podjęciu uchwał ustala-
jących liczbę członków komisji 
zakładowej i komisji rewizyjnej 
dokonano wyboru władz organi-
zacji zakładowej. Komisja skruta-
cyjnaw składzie: Barbara Gawek, 
Joanna Ligoda oraz Marzena Lo-
rens czuwała pod okiem mecenas 
Moniki Wojak nad prawidłowym 
przebiegiem wyborów przewod-
niczącego oraz członków zarzą-
du. W toku głosowania obowiązki 
przewodniczącego komisji za-
kładowej powierzono Łukaszowi 
Ożogowi. W skład zarządu weszli 

także: Przemysław Nycz (zastęp-
ca przewodniczącego), Beata Ku-
man (skarbnik), Agnieszka Opa-
lińska (sekretarz) oraz Sebastian 
Kotarba.  Do komisji rewizyjnej 
powołani zostali: Agata Witowicz, 
Marek Mazur i Grzegorz Stec. 
Przewodniczącemu komisji za-
kładowej powierzono także obo-
wiązki delegata na walne zebra-
nie delegatów regionu, zaś Beata 
Kuman wybrana została na dele-
gata do sekcji muzeów i instytu-
cji ochrony zabytków.   

W chwili obecnej związek za-
wodowy NSZZ „Solidarność” Pra-
cowników Muzeum Okręgowe-
gow Rzeszowie liczy 42 członków, 
przy niespełna sześćdziesięcio-
osobowym stanie zatrudnienia. 
Istotnym wydaje się fakt, iż do 
zarządu oraz komisji rewizyjnej 
wybrani zostali reprezentanci 
wszystkich grup pracowniczych, 
tj. pracownicy merytoryczni, pra-
cownicy techniczni oraz przed-
stawiciele obsługi i administra-
cji. Podstawowym celem jaki 
przyświeca nowo powstałej orga-
nizacji związkowej jest podjęcie 
starań o podwyższenie wynagro-
dzeń pracowniczych. 

Ł. Ożog
przewodniczący KZ

Nowa Organizacja...Czekamy na Wasze 
wspomnienia i zdjęcia

W 2020 roku obchodzimy 40 rocznicę powstania NSZZ „Solidar-
ność”. Wielu z nas ma osobiste wspomnienia związane z tymi wy-
darzeniami, a niektórzy w swoich zbiorach posiadają dokumen-
tyi zdjęcia z tamtego okresu.

Zachęcamy do pisemnych wspomnień o osobistych doświadcze-
niach związanych z powstaniem naszego Związku oraz przesyłania 
zdjęć i dokumentów, które opublikujemyw „Infoserwisie” i na na-
szej stronie internetowej (oryginały zwrócimy właścicielom).

Na materiały czekamy pod adresem: 
serwis.rzesz@solidarnosc.rzeszow.org.pl lub 
35-083 Rzeszów, ul. Matuszczaka 14

Zapraszamy nowo wybranych
społecznych inspektorów pracy 

na bezpłatne szkolenie podstawowe
- 19 luty (środa) godz. 8.30 w ZR 

Uwaga! Nabór na szkolenie
Region Rzeszowski NSZZ Solidarność planuje 

zorganizować w terminie 26-27 marca br. 
bezpłatne szkolenie „Zarządzanie kon�iktem”

Miejsce szkolenia – siedziba Regionu Rzeszowskiego NSZZ Soli-
darność, ul. Matuszczaka 14.

Ze względów organizacyjnych komisje zainteresowane udzia-
łem w szkoleniu proszę o zgłaszanie chętnych osób w terminie  
do 15 lutego. Szczegóły szkolenia będą podane dopiero po zebraniu 
grupy min. 15 osób. 

Barbara Staszczak,
tel. 17 8501432, bwz.rzesz@solidarnosc.org.pl

Zgodnie ze zmianą ustawy 
o podatku dochodowym od osób 
prawnych organizacje związko-
we, osiągające wyłącznie docho-
dy wolne od podatku na podsta-
wie art. 17 ust. 1 i niepełniące 
funkcji płatnika na podstawie 
odpowiednich przepisów o PIT, 
mogą złożyć CIT – 8 za 2019 rok 
w wersji papierowej lub elektro-
nicznej.

Deklaracje w wersji elektro-
nicznej należy złożyć za pośred-
nictwem kwalifikowanego pod-
pisu elektronicznego (własnego 
albo na podstawie udzielonego 
pełnomocnictwa).

Natomiast organizacje związ-
kowe niewpisane do KRS mają 
obowiązek do sporządzenia 
sprawozdania finansowego (tj. 
bilansu rachunku zyskówi strat 
oraz informacji dodatkowej)
i przekazania go wyłącznie dro-

gą elektroniczną do Szefa Kra-
jowej Administracji Skarbowej 
(KAS)w terminie 10 dni od daty 
zatwierdzenia uchwałą KZ rocz-
nego sprawozdania finansowego.

Link do bezpłatnej, dedyko-
wanej aplikacji ministerstwa fi-
nansów: www.e-sprawozdania.
mf.gov.pl/ap/#/step2-start

Terminy składania deklaracji 
CIT-8 oraz sprawozdania finan-
sowego nie zmieniły się i powin-
ny być złożone do końca marca.

Natomiast organizacje będące 
płatnikami odpowiednich dekla-
racji PIT mają obowiązek złożyć 
je do końca stycznia wyłącznie 
w wersji elektronicznej za po-
średnictwem kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego.

W razie pytań i wątpliwości 
proszęo kontakt:

Barbara Staszczak, 17 8501432
bwz.rzesz@solidarnosc.org.pl

Deklaracje CIT-8 również 
w wersji elektronicznej

Wydarzenia w ramach obchodów 40-lecia „Solidarności” - Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 
7 czerwca 2020 r. - szczegóły dotyczące wyjazdu dostępne będą na www.solidarnosc.rzeszow.org.pl

Solidarni we współpracy

31 stycznia 2020 r. odbyło 
się spotkanie Komisji Zakłado-
wej nowo powstałej organizacji 
w Muzeum Okręgowym w Rze-
szowie, na którym Przewodniczą-
ca Muzeum - Zamku w Łańcucie 
podzieliła się doświadczenia-
miz działalności związkowej.

Przed nami spotkanie Orga-
nizacji Zakładowych NSZZ „So-
lidarność” instytucji kultury, 
podległych Marszałkowi Woje-

wództwa Podkarpackiego. Chce-
my podjąć działania prowadzą-
ce do poprawy warunków pracy 
i płacy oraz wzrostu wynagro-
dzeń.

Działacze instytucji kultury 
mogą liczyć na wsparcie NSZZ 
„Solidarność” Regionu Rzeszow-
skiego.

J. Turoń
kierownik regionalny ds. rozwoju
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14 stycznia spotkanie opłat-
kowe seniorów „Solidarności” 
zorganizowali Rada Regional-
ną Sekcji Emerytów i Rencistów 
NSZZ „S” oraz Komisja Indywidu-
alnych Członków NSZZ „S”.

Modlitwie przewodniczył ks. 
Marcin Dunaj z parafii pod we-
zwaniem bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki.

Składając seniorom życzenia 
noworoczne, przewodniczący 
RSEiR, Stanisław Alot, przypo-
mniał, że w tym roku świętować 
będziemy 40 rocznicę powstania 
NSZZ „S” oraz złożył  hołd wszyst-
kim seniorom, którzy tworzyli 
Związek, za wykazaną przez nich 
wtedy odwagę i determinację.

Życzenia noworoczne złożyli 
również przewodniczący Komi-

sji Członków Indywidualnych 
„S”, Jakub Malarski i zastępca 
przewodniczącego ZR, Bogumiła 
Stec-Świderska.

Przy akompaniamencie akor-
deonu, na którym grał Bronisław 
Czubara, śpiewano kolędy, w tym 
również powstałe w okresie sta-
nu wojennego w ośrodkach in-
ternowania. Odśpiewano także 
popularną w tamtym czasie sa-
tyryczną pieśń „Zielona Wrona” 
(napisaną w ośrodku w Załężu).

W przerwach pomiędzy kolę-
dami prowadzono dyskusje na 
temat aktualnej sytuacji w kra-
ju i problemów seniorów, w tym 
dotyczące waloryzacji emerytur 
i rent.

je-kl

Odbyło się 12 stycznia w Fil-
harmoni Podkarpackiej w Rze-
szowie, a jego głównym gościem 
był Premier RP Mateusz Mora-
wiecki.

Podczas spotkania premier ja-
sno nakreślił strategię rządu na 
najbliższe lata. Wyraźnie nawią-
zał do osiągnięć gospodarczych 
regionu, ale także do politycz-
nych zwycięstw Prawa i Sprawie-
dliwości na Podkarpaciu.

Wskazał też na obszary, w któ-
rych Polska będzie musiała in-
tensywnie działać. Szef rządu 
wyznaczył swojej drużynie 4 wy-
ścigi w światowej rywalizacji.

Pierwszy, to wyścig gospodar-
czy w dokonującej się „zielonej” 
i „cyfrowej” rewolucji. 

Drugi, to wyścig o warto-
ści. Podkreślił wagę i potrzebę 
utrwalenia rodziny, wiary ale 
także sprawiedliwego prawa.

Trzeci, to wyścig o pamięć 
prawdy, która zdaniem Mora-
wieckiego ma wpływ na pozycję 
polityczną w świecie.

Czwarty, to wyścig o ducha na-
rodu, wyznaczającego ambitne 
i suwerenne cele w polityce.

Zdaniem premiera, aby wyzna-
czone cele zostały zrealizowa-
ne potrzebujemy jedności wizji 
i wspólnoty tych celów w naszym 
państwie. A może to dać przede 
wszystkim jednoznaczne i prze-
konywujące zwycięstwo Andrze-
ja Dudy w wiosennych wyborach 
prezydenckich.

Premier rządu podkreślił przy 
tym, że wiele osiągnięć Polski, 
choćby w polityce międzyna-
rodowej nie zostałoby zdobyte, 
gdyby nie roztropne działania 
prezydenta RP i jego współpra-
caz rządem. 

cd. zdjęć ze spotkań na str. VI

PiS z udziałem Premiera

Seniorów i Indywidualnych

Tradycyjnie już z okazji zbliża-
jącej się rocznicy wybuchu Po-
wstania Styczniowego, 18 stycz-
nia pod Krzyżem Powstańców 
Styczniowych w Ropczycach od-
była się uroczystość zorganizo-
wana przez „Solidarność" i Sto-
warzyszenie Regionalne Ziemi 
Ropczycko Sędziszowskiej. 

Powstanie wybuchło w nocy 
z 22/23 stycznia 1863 roku i było 
największym powstaniem na-
rodowe przeciwko Imperium 
Rosyjskiemu. Miało charakter 
wojny partyzanckiej, w której 
stoczono około 1200 bitew i po-
tyczek, a Ziemia Ropczycka ma  
w nim swój piękny udział. Tra-
dycje te od wielu lat kultywuje 
w Ropczycach środowisko „So-
lidarności". W tym roku rocz-
nicową uroczystość rozpoczęła 
wspólna modlitwa „za tych z tere-
nu powiatu, którzy w zimową noc 

Rocznica Powstania Styczniowego 
oraz Opłatek w Ropczycach

1863 roku ruszyli do walki o Nie-
podległość Ojczyzny". Następnie 
złożono wiązanki kwiatów:  poseł 
Kazimierz Moskal, przewodni-
czący Rady Powiatu Józef Rojek, 
zastępca przewodniczącego ZR 
Rzeszowskiego Bogumiła Stec-
-Świderska, w imieniu ropczyc-
kich radnych PiS Jan Rydzik oraz 
delegacja miejscowego „Strzelca". 

Drugą część uroczystości sta-
nowiło spotkanie opłatkowew lo-
kalu ropczyckiej "Solidarności" 
z udziałem ks. dra Stanisława 
Mazura (ropczycka Fara) oraz 
dziekana ks. Leopolda Korda-
sa (parafia św. Barbary). Należy 
także odnotować, że tradycyjnie 
w tych uroczystościach uczest-
niczy środowisko Sędziszowa, 
które w tym roku reprezentował 
Adam Stynczyłów.

S. Wójciak

W spotkaniu udział wzięli też przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, 
m.in.: Bogumiła Stec-Świderska i Marek Hojło

Na akordeonie przygrywał Bronisław Czubara
Hołd powstańcom styczniowym złożyli przedstawiciele władz 

państwowych, samorządowych i NSZZ „Solidarność”

Wydarzenia w ramach obchodów 40-lecia „Solidarności” - ogólnopolskie obchody, piknik i koncert na PGE Narodowym w Warszawie, 
29 sierpnia 2020 r. - szczegóły dotyczące wyjazdu dostępne będą na www.solidarnosc.rzeszow.org.pl

Więcej zdjęć ze spotkań opłatkowych organizacji związkowych 
NSZZ „Solidarność” w Regionie Rzeszowskim dostępnych jest 

na naszej stronie internetowej w zakładce Galeria.

Spotkania opłatkowe, cd.
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W Pałacu Prezydenckim odbyło 
się spotkanie Prezydenta RP An-
drzeja Dudy z członkami Komi-
sji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
z okazji Jubileuszu 40-lecia po-
wstania Związku. 

- To dla nas, ludzi Solidarności 
wielkie wyróżnienie, że inaugu-
racyjne spotkanie Komisji Krajo-
wejw 2020 roku odbywa się tu, na 
zaproszenie pana prezydenta w Pa-
łacu Prezydenckim. To wyróżnienie, 
ale także zobowiązanie. My dosko-
nale wiemy, jako ludzie Solidar-
ności, że ten okres 40 lat to okres 
sukcesów, ale i walki o prawa pra-
cownicze i prawa związkowe - po-
wiedział, rozpoczynając spotkanie, 
Piotr Duda, szef Solidarności.

- Ten rok jubileuszu ma być także 
wyrazem wielkiego szacunku dla 
tych wszystkich, którzy w Solidar-
ności są od samego początku. De 
facto wstępowaliśmy do związku już 
we wrześniu 80-tego roku i jesteśmy 
w nim do dzisiaj. To wielki szacunek 
dla tych związkowców, którzy przez 
40 lat byli ze związkiem na dobre 
i na złe. (...) Dzisiejsze spotkanie to 
okazja, by przedstawić panu prezy-
dentowi problemy bieżące, z jakimi 
borykają się związkowcy i pracow-
nicyw naszym kraju. (...) Pada wiele 
słów o praworządności. W obecności 
pana prezydenta chciałbym powie-
dzieć o łamaniu prawa do zrzesza-
nia się w związek zawodowy, bo to 

jest chichot historii, że robotnicy 
w 80-tym roku wywalczyli rejestra-
cję NSZZ Solidarność, czyli pierw-
szy postulat, mówiący o pluralizmie 
związkowym, a dzisiaj korporacje 
międzynarodowe, jak Castorama, 
wyrzucają działaczy związkowych, 
tylko dlatego, bo ci śmią założyć 
związek w ich zakładzie pracy. 
Mimo immunitetu związkowego, ja-
kim jest ochrona szczególna. I o tych 
problemach też chcemy mówić. 
Chętnie bym na ten temat porozma-
wiałz panią komisarz Jourovą,  jak 
międzynarodowe korporacjew na-
szym kraju łamią praworządność, 
jak nie przestrzegają prawa - dodał 
Piotr Duda.

Przewodniczący przekazał 
Prezydentowi RP  logo 40-lecia 
związku zawodowego Solidarność, 
a także dekret Ojca Świętego Fran-
ciszka stanowiący bł. ks. Jerzego 
Popiełuszkę, patronem NSZZ Soli-
darność. Zaproponował, by zawisł 
on w kaplicy prezydenckiej, gdzie 
są relikwie błogosławionego.

– Ze względu na wyjątkowość mo-
mentu, którym jest 40-lecie istnienia 
NSZZ „Solidarność”, nie waham się 
powiedzieć, że jest on najważniejszą 
organizacją społeczną i pracowni-
czą, jaka powstała w dziejach Rze-
czypospolitej. Organizacją o cha-
rakterze pokojowym, realizującą 
oddolne, niezwykle istotne społeczne 
potrzeby – rozpoczął przemówie-

nie prezydent Andrzej Duda.
- Solidarność, jako związek zawo-

dowy ze swoją historią i swoimi ide-
ałami,  jest i będzie zawsze potrzebna 
- ocenił prezydent. - Ostatnie lata 
bardzo dobrze to pokazują, kiedy 
Solidarność walczyła o podstawowe 
sprawy, w taki sposób, w jaki zawsze 
to robi, czyli środkami prawnymi, 
czyli działając w sposób pokojowy, 
ale twardo protestując i przeciwsta-
wiając się działaniom, które były 
szkodliwe dla pracowników i po-
wodowały, że spadała jakość życia. 
Myślę tu chociażbyo tym, jak twardo 
Solidarność walczyła o wiek eme-
rytalny, jaka to była twarda walka 
nawet, wtedy kiedy była atakowana 
w mediach i przez polityków. Trzeba 
sobie jasno powiedzieć – Solidarność 
zwyciężyła po raz kolejny, czyli speł-
nia tę funkcję, która jest jej przyna-
leżna. Solidarność  jest od tego, żeby 
każdej władzy pilnować, by prze-
strzegała umów społecznych i umów, 
które są elementami państwa no-

woczesnego, ale i przede wszystkim 
społecznej gospodarki rynkowej, 
społecznej, czyli takiej, w której jest 
wolność gospodarcza, ale szanuje się 
pracownika – przyznał prezydent.

Wspomniał także o tragicznie 
zmarłym prezydencie Lechu Ka-
czyńskimi jego roli w Solidarności, 
podkreślając, że był on „sercem, 
swoją pracą i służbą ogromnie 
związany z tym ruchem”. – Mam 
nadzieję, że pan prezydent cieszy 
się teraz gdzieś w zaświatach, że 
jego wychowanek zaprosił Komisję 
Krajową, aby tym spotkaniem od-
dać honor Solidarności i jej ludziom, 
którym zawdzięczamy wolność – po-
wiedział Andrzej Duda.

Polski prezydent przekazał 
na ręce przewodniczącego NSZZ 
„Solidarność” Piotra Dudy pamiąt-
kową flagę narodową, która, jak 
zaznaczył prezydent, „zawsze z So-
lidarnością była i jest i która nad 
znakiem Solidarności powiewa”.

red. źródło: prezydent.pl

Posiedzenie KK u Prezydenta

Wydarzenia w ramach obchodów 40-lecia „Solidarności” - regionalne obchody, msza św. i koncert w Filharmonii Podkarpackiej, 
31 sierpnia 2020 r. - szczegóły dotyczące uroczystości dostępne będą na www.solidarnosc.rzeszow.org.pl

31 stycznia odbyło się Nadzwy-
czajne posiedzenie Wojewódz-
kiej Rady Dialogu Społeczne-
go. Obrady zwołano w związku 
z konfliktem w Klinicznym Szpi-
talu Wojewódzkim nr 2 w Rze-
szowie.

Po kilkugodzinnej dyskusji 
członkowie WRDS uchwali-
li  wspólne stanowisko, w któ-
rym rekomendują i zwracają się 
do Dyrektora Krzysztofa Bałaty 
i Związków Zawodowych o po-
lubowne rozwiązanie spraw 
pracowniczych w terminie do 7 
lutego 2020 r.  Ponadto WRDS re-
komenduje Dyrektorowi i Związ-
kom Zawodowym uzgodnienie 
wypłaty, począwszy od września 
2018 r. spornych dodatkowych 
środków z tytułu OWU dla pielę-
gniarek i położnych, w terminie 
do 14 lutego 2020 r.

Po zakończeniu obrad WRDS 
dyrektor Klinicznego Szpitalu 
Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwi-
gi Królowej w Rzeszowie Krzysz-
tof Bałata podjął decyzję o rezy-
gnacji ze stanowiska.

Zdaniem Romana Jakim, prze-
wodniczącego ZR Rzeszowskie-
go „S” i wiceprzewodniczącego 
WRDS relacje pomiędzy part-
nerami społecznymi, a dyrekcją 
szpitala były bardzo trudne. - Nie 
chcę nikogo usprawiedliwiać czy 
oceniać, natomiast na pewno winą 
pracodawcy jest to, że doprowadził 
do takiej sytuacji, która przero-
sła obie strony kon£iktu. Dymisja 
dyrektora zapewne uspokoi sytu-

ację w szpitalu 
i jestem prze-
konany, że pro-
blemy szpitala 
na tym etapie 
kon£iktu zo-
staną rozwią-
zane. Niestety 
jest to działanie 
doraźne, które 
nie rozwiązuje problemu w służbie 
zdrowia. Uważam, że niezbędne 
jest działanie z poziomu minister-
stwa, ponieważ samorządy, które 
są organami założycielskimi i nad-
zorującymi placówki lecznicze nie 
poradzą sobie z narastającymi 
problemami w służbie zdrowia.

Niestety, po raz kolejny skupia-
my się na jednej grupie zawodowej, 
bardzo ważnej, ale problem wyna-
grodzeń w służbie zdrowia dotyczy 
wszystkich pracowników. Dlatego 
reprezentatywne związki zawodo-
we, minister zdrowia i pracodawcy 
powinni w ramach dialogu spo-
łecznego na poziomie centrali, wy-
pracować jednolite  warunki pracy 
i płacy dla wszystkich pracowni-
ków służby zdrowia, żeby takie sy-
tuacje jak w szpitalu „na górce” nie 
miały miejsca. Nie może być tak, że 
w jednym zakładzie mamy związ-
ki zawodowe, które zabiegają tylko 
i wyłącznie o swoich członków na-
leżących do jednej grupy zawodo-
wej, zaś pozostali pracownicy ich 
nie interesują. W mojej ocenie to 
żadna reprezentatywność, to bar-
dziej jest korporacja!

red.

WRDS o sytuacji w Klinicznym 
Szpitalu Wojewódzkim nr 2 

Marka Zelmer znów sprzedana
1 stycznia 2020 roku właści-

cielem marki Zelmer został 
hiszpański producent i dystry-
butor drobnego sprzętu AGD - 
firma B&B Trends, który kupił ją 
od niemieckiej korporacji BSH 
Group.

Nowy właściciel zapewnia, że 
dystrybucja produktów marki 
Zelmer będzie kontynuowana 
przez lokalną i doświadczoną 
firmę Eurogama Sp. z o.o., która 
wraz z hiszpańskim partnerem 
chce wprowadzić nowe katego-
rie produktów pod marką Zel-

mer. Produkowane one będą 
w kilku polskich fabrykach, ale 
również w Hiszpanii oraz na 
Wschodzie.

- Szkoda tylko, że firma Zelmer 
o tradycjach sięgających 1937 r. 
i Centralnego Okręgu Przemysło-
wego już nie istnieje. Co do marki 
Zelmer, to uważam, że nawet jeśli 
utrzyma się na rynku, to raczej bę-
dzie kojarzona z Hiszpanią, a nie 
z Polską, pomimo, że część pro-
dukcji zostaje w Rzeszowie - mówi 
Paweł Szpunar, przewodniczący 
KM „S” Zelmer S.A.
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Joannie GŁODOWSKIEJ
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Męża

w imieniu koleżanek i i kolegów z Solidarności” WSK PZL-Rzeszów 
składa składa Roman Jakim, przewodniczący KM  
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Rodzinie i bliskim śp. Wiesławy STECKO
wyrazy szczerego współczucia

 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności”
Muzeum-Zamek w Łańcucie

19 stycznia 2020 roku zmarł Stanisław Kalita, działacz opozycji 
antykomunistycznej, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski (2008) oraz Krzyżem Wolnościi Solidarności (2017).

Stanisław Kalita urodził się 15 września 1937 r. w Pust-
kowie k. Dębicy. Ukończył Zasadniczą Szkołę Chemiczną 
w Pustkowie. W latach 1960-1964 kierowca w Zakładach 
Zwalczania Szkodników Mącznych w Warszawie, 1964-
1965 w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Transportu Han-
dlu Wewnętrznego Warszawa-Wola, w 1965 w Instytucie 
Badań Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku k. War-
szawy, 1965-1967 w WSK w Dębicy, 1967-1969 w PKS 

Dębica, od 1970 rolnik. W latach osiemdziesiątych był jednym z najbardziej 
aktywnych działaczy chłopskich w rejonie mieleckim. Zakładał koło NSZZ Rol-
ników „Solidarność Wiejska” w Trzcianie, a następnie został przewodniczącym 
Zarządu Gminnego NSZZ RI „Solidarność” w Czerminie. W marcu 1981 r. brał 
udział w strajkach chłopskich w Bydgoszczy, a w listopadzie tego roku zorga-
nizował strajk okupacyjny w Urzędzie Gminy w Czerminie. Od 15 grudnia 1981 
r. do 17 marca 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie-
-Załężu do 17 marca 1982 r. Po zwolnieniu z internowania nawiązał kontakt 
z działaczami opozycji wchodząc w skład Ogólnopolskiego Komitetu Oporu 
Rolnikówi Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Ziemia Mie-
lecka. W latach 1984-1989 prowadził w swoim domu punkt poligraficzny, dru-
kował m.in. gazetki „Trwam”, „Ziemia Mielecka”, „Biuletyn Ziemi Mieleckiej”, 
plakaty oraz ulotki. Był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez 
funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. W latach 1989-1995 przewodniczący, 
1995-1998 wiceprzewodniczący, od 2004 r. członek Gminnego Zarządu „Soli-
darności” Rolników Indywidualnych w Czerminie. Od 2002 r. na emeryturze, od 
2008 r. na rencie specjalnej.

źródło: Encyklopedia Solidarności

Danielowi ĆWIĄKALE
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Żony

w imieniu koleżanek i i kolegów z Solidarności” WSK PZL-Rzeszów 
składa składa Roman Jakim, przewodniczący KM  

Józefowi STALCOWI
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Brata

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

Rodzinie i bliskim śp. Stanisława MIKUŁY
wyrazy szczerego współczucia 

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

Rodzinie i bliskim śp. Stanisława KALITY
wyrazy szczerego współczucia

 w imieniu koleżaneki kolegów z „Solidarności”
składa Roman Jakim

przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

Ministrowi Wiesławowi Łyszczkowi
Głównemu Inspektorowi Pracy

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Ojca
składa Roman Jakim, Przewodniczący Zarządu 
Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

PKP Polskie Linie Kolejowe, 17.12.19
Oddziałw Łańcucie, 14.01

Emerytów w Sarzynie, 18.01
Emerytów w Zelmerze, 20.01

Spotkania opłatkowe, cd.
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29 grudnia 1980 roku chłopi z „So-
lidarności Wiejskiej” rozpoczęli 
strajk okupacyjnyw Urzędzie Miasta 
w Ustrzykach Dolnych. Nie godzili 
się z degradacją wsi, ograniczaniem 
ich inicjatyw i niszczeniem gospo-
darstw indywidualnych.

Wśród 23 postulatów zapisali 
między innymi: likwidację tzw. pań-
stwa arłamowskiego, czyli ośrodka 
URMw Bieszczadach, zaprzestania 
represji wobec działaczy „S”, przeka-
zania pałacyku Ministerstwa Spra-
wiedliwości w Olszanicy na dom 
dziecka.

6 stycznia 1981 r. komitet straj-
kowy w Ustrzykach przekształcił 
sięw Ogólnopolski Komitet Strajko-
wy Rolników. Do Ustrzyk przybyła 
delegacja rządowa. W trakcie roz-
mów okazało się, że strona rządowa 
nie jest upoważniona do podpisania 
porozumienia. Negocjacje zostały 
zerwane. 12 stycznia 1981 roku Mili-

Lekko śmiesznie, bardziej strasznie

To nie obrona tylko zniewaga
Sędziowie-politycy, których jednaz  jej liderek nazwała kiedyś nadzwy-

czajną kastą (za co została przez nich nagrodzona gorącymi owacjami), 
wespółz politykami totalitarnej opozycji, fundują nam od niemal trzech lat 
darmowe przedstawienia. Są one śmieszne, ale bardziej straszne,a  może 
nawet tragiczne. Bo do czego prowadzi angażowaniew polskie sprawy in-
stytucjii organizacji międzynarodowych? Do czego prowadzi wygłaszanie 
na arenie międzynarodowej kłamstwo bezprawnych działaniach (wyłonio-
nychw demokratycznych wyborach) władz Najjaśniejszej Rzeczpospolitej? 
Jakie skutki dla naszego kraju, ale przede wszystkim dla zwyczajnych Pola-
ków, spowodować może natrętne żebraniew instytucjach Unii Europejskie-
jo odebranie Polsce należnych nam funduszy?

Ale widać sędziowie-politycy uznali się za nieodłączną część opozycji to-
talitarnej, a zatem postępują w myśl leninowskiej zasady „im gorzej, tym 
lepiej”. Najwyraźniej licząc na to, że gdy zwyczajnemu Polakowi zacznie 
doskwierać głódi chłód, to dojdzie do rozruchów ulicznych,w wyniku któ-
rychw sposób niedemokratyczny obalony zostanie „kaczystowski” rządi na 
wieki powróci to, co wcześniej było. A wszystko to dokona się pod szczytnym 
hasłem obrony… konstytucji, demokracjii praworządności!

Ale nieo  tym będę pisał, tylkoo rzekomej obronie sędziów, którą raczej 
należy uznać za ich ciężkie znieważanie!

Bo jakże inaczej można określić wtłaczane nam bez przerwy do głów (za-
równo przez sędziów-polityków, jaki przez ich rzekomych obrońcówz opo-
zycji totalitarnej) androny na temat (utworzonej na mocy ustawy) Izby 
Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Czy dla uczciwego, odważnego sędziego 
(a  sądzę, że tacy stanowią zdecydowaną większość polskich sędziów) nie 
jest obelgą twierdzenie, że sama możliwość wezwania go do stawienia się 
przed Izbą Dyscyplinarną spowoduje, że zacznie ze strachu - na każdy „te-
lefonz Czerskiej” - wydawać nagle niesprawiedliwe wyroki? Przecież tak ła-
two dający się zastraszyć sędzia,a przez to skłonny do dyspozycyjnego dzia-
łania, nie może być sędzią! Wszak sędziowie, zwłaszcza ci, którzy zajmują 
się rozpatrywaniem spraw związanychz  przestępczością zorganizowaną 
(w tym grup ma�jnycho charakterze zbrojnym!), spotykają się niez jakimiś 
rzekomymi (wymyślonymi na potrzebę propagandy) naciskami, tylkoz re-
alnymi, czasem śmiertelnie groźnymi! Przy pomocy różnych środków (na 
przykład skradzionych telefonów) docierają do tych sędziów kumple sądzo-
nych przez nich bandziorów, grożąc zabiciem ich samych, bądź kogośz ich 
rodziny, jeśli tylko zdecydują się na wydanie surowych wyroków skazują-
cych.A przecież sędziowie groźbą tym nie ulec nie mogą. I im nie ulegają!

Czy zatem ci wszyscy, co twierdzą, że polskich sędziów gorąco bronią, 
faktycznie śmiertelnie ich nie znieważają?

Jerzy Klus

Strajk chłopski 1981 r.

cja Obywatelska spacyfikowała strajk 
chłopski w Ustrzykach Dolnych. Jed-
nak  grupa rolników kontynuowała 
protest w siedzibie Międzyzakła-
dowego Komitetu Założycielskiego 
NSZZ „Solidarność” w Ustrzykach.

Protest w Rzeszowie rozpoczął się 
przyłączeniem się rolników do pra-
cowników WSK, okupujących od 2 
stycznia 1981 Dom Kolejarza w Rze-
szowie. Decyzję o przystąpieniu do 
strajku podjął Komitet NSZZ Rolni-
ków „S” Wiejska w porozumieniu ze 
strajkującymi rolnikami w Ustrzy-
kach Dolnych.  

Strajki chłopskie w Ustrzykach 
i Rzeszowie doprowadziły do spisa-
nia 18 lutego 1981 r. z władzą komu-
nistyczną porozumień rzeszowsko-
-ustrzyckich, a 12 maja do rejestracji 
NSZZ „Solidarność” Rolników Indy-
widualnych, pierwszego w historii 
Polski związku zawodowego rolni-
ków.

W 2020 roku wynagrodze-
nie minimalne wynosi 2600 zł, 
a minimalna stawka godzinowa 
17 złotych, zaś dodatek za staż 
pracy nie może być wliczany do 
minimalnego wynagrodzenia. 
To sukres NSZZ „Solidarność”.

Po podwyżce płaca minimalna 
będzie stanowić 49,7 proc. progno-
zowanego na 2020 rok przeciętne-
go wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej. To realizacja jednego 
z ważnych postulatów NSZZ „Soli-
darność”. Związek od lat domaga się, 
aby najniższe wynagrodzenia sta-
nowiło co najmniej połowę średniej 
pensji.

Kolejną ważną zmianą, wprowa-
dzoną dzięki staraniom NSZZ „Soli-
darność”, jest wyłączenie z minimal-
nego wynagrodzenia dodatku za staż 
pracy. W założeniu dodatek miał być 
formą docenienia doświadczonych 
pracowników, ale zupełnie stracił tę 
funkcję, ponieważ osoby z dłuższym 
stażem pracy często otrzymywały 
niższe wynagrodzenie zasadnicze 
od nowo zatrudnionych. Dopiero po 
doliczeniu dodatku za staż pracy ich 
pensja osiągała poziom płacy mini-
malnej, co było niemoralnym roz-
wiązaniem.

Piotr Duda, przewodniczący Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarność”: 
– Podwyżki nie pojawiły się same, 
bo ktoś miał dobry humor. To efekt 
ciężkiej pracy i żmudnych negocja-
cji „Solidarności” z rządem, często 
wspieranej akcjami protestacyj-
nymi. W wielu obszarach, jak np. 
sądownicy, muzealnicy, oświa-
ta, nasze negocjacje wsparte były 
protestami. Szczególnie w sferze 
finansów publicznych wreszcie po-
jawiły się realne podwyżki. I choć 
cały czas mamy wielki niedosyt, to 
musimy pamiętać o straconych la-
tach rządów PO-PSL, które na lata 
zamroziły podwyżki np. w budże-
tówce. Dopóki ja jestem przewodni-
czącym nie pozwolę, aby podwyżki 
jednych grup odbywały się kosztem 
innych.

Zmiany w wynagradzaniu! 

Wydarzenia w ramach obchodów 40-lecia „Solidarności” - Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę, 18-19 września 2020 r., 
organizatorzy: Region Rzeszowski i Ziemia Przemyska - szczegóły dotyczące wyjazdu dostępne będą na www.solidarnosc.rzeszow.org.pl

Wydawca: Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”, ul. Matuszczaka 14, 
35-083 Rzeszów, www.solidarnosc.rzeszow.org.pl
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O świcie, przed wyjściem więź-
niów na roboty i wieczorem, 
podczas obiadu, przed naszymi 
namiotami włóczyły się dziesiąt-
ki obdartych dzieci chłopskich, 
proszących o najrozmaitsze od-
padki. Dziwne wrażenie robiły te 
dzieci „wolnej ludności" bardziej 
dziadowskiej niż my, katorżni-
cy. Nasze bowiem półtora funta 
chleba otrzymywaliśmy jednak 
codziennie, a chłopi tyle nawet 
nie mieli.

Wiktem naszym zawiadywał 
Jura. Chodził po chleb i obiad. 
On też dzielił między dzieci nad 
wyraz skromne resztki naszych 
posiłków. Mieliśmy ogromny, 
dziesięciolitrowy rondel alumi-
niowy. W rondel ten Jura zlewał 
pozostałości z obozowej zupy ca-
łego naszego namiotu. Zupę goto-
wano ze zgniłej kapusty i główek 
śledziowych – do końca nie do-
wiedziałem się gdzie podziewały 
się śledzie od tych główek... Nie-
wielu tylko więźniów odważało 
się jeść tę potworność, obdziela-
no nią głównie dzieci. Poza tym 
wielu więźniów oddawało im coś 
niecoś i ze swej porcji chleba.

Nie pamiętam już dlaczego 
się tak stało. Zdaje się, że Jura 
dwa, czy trzy dni z rzędu w ogó-
le, z lokalu nie wychodził. Ja zaś, 
jak również sąsiedzi nasi, z przy-
zwyczajenia zlewaliśmy resztki 
do naszego rondla. Gdy pewnego 
razu wyrwałem się z wydziału, by 
pójść po obiad, stwierdziłem, że 
rondel mój, stojący między pry-
czami, był pełen po brzegi, a za-
wartość jego tworzył kawał lodu. 
Postanowiłem zanieść rondel 
do kuchni, postawić go na piecu, 
a gdy lód już odtaje, wyrzucić ten 
kawał lodu, a pustego rondla użyć 
do przyniesienia naszej porcji 
kaszy.

Wziąłem rondeli wyszedłem 
z namiotu. Była już prawie noc. 
Przejmujący mroźny wiatr wył: 
w przewodach, telegraficzny-
chi zasypywał oczy śnieżnym 
pyłem. Koło namiotów nie było 
nikogo. Gromadki dzieci, któ-
rew porze obiadowej kręciły się 
tutaj, już się rozeszły. Nagle jakaś 
mała figurka podeszła do mnie, 
a zachrypnięty dziecinny głosik 
zapiszczał:

— Wujku, wujku, może co zosta-
ło? Wujku, daj!

Była to dziewczynka mają-
ca prawdopodobnie koło 11 lat. 
Spod splątanych kosmyków pa-
trzyły na mnie rozgorączkowane, 
głodne oczy. Głosik jej automa-
tycznie, bez wyrazu w dalszym 
ciągu prosił:

— Wujku, da-a-aj!
— Ale to tylko lód.
— Czy od zupy, wujku?
— Od zupy.
— Nic nie szkodzi, wujku, daj 

tylko... Ja zaraz, jak Bozię ko-
cham, zaraz… ogrzeję... On zaraz 
wypadnie... daj mi tylko.

W głosie dziewczynki brzmiał 
niepokój, obawa odmowy i pożą-
dliwość głodomora. Nie mogłem 
się jakoś zorientować i stałem 
niezdecydowany. Dziewczynka 
prawie przemocą wyrwała mi 
rondel z ręki. Potem rozpięła 
oberwany kaftan, pod którym nic 
nie było, a sterczały jedynie gołe, 
ostre żebra przycisnęła rondel 
do swego gołego ciałka, jak gdy-
by tuliła dzieciątko, przykryła się 
znów kaftanemi siadła na śniegu. 

Znajdowałem się w stanie ta-
kiego otępienia, że nie usiłowa-
łem nawet zrozumieć, co wła-
ściwie dziewczynka chce zrobić. 
Poszedłem do namiotu, by zna-
leźć inne naczynie na naszą po-
wszednią kaszę.

W życiu każdego człowieka by-
wają chwile wielkiego poniżenia. 
Chwilę taką przeżyłem, gdy szu-
kając pod pryczami naczynia, 
zrozumiałem w końcu, że dziew-
czynka chce ciepłem, wygłodzo-
nego swego ciała roztopić ten 
kawał zmarzłego, obrzydliwego, 
świńskiego żarcia, które jednak 
żarciem było. I że w szkieleciku 
tym nie starczy ciepła na ogrza-
nie nawet czwartej części tego 
kawału lodu.

Uderzyłem się głową o jakąś 
poprzeczkę pod pryczamii ogłu-
szony prawie uderzeniem, obrzy-
dzeniemi wściekłością wybie-
głem z namiotu. Dziewczynka 
wciąż jeszcze  siedziała w tym sa-
mym miejscu, a dolna jej szczęka 
drżała febrycznie.

— Wujku, nie odbieraj! — zasko-
wytała.

Chwyciłem ją razem z ron-
dlemi wciągnąłem do namiotu. 
W głowie błyskały jakieś wariac-
kie myśli. Zdaje się, że coś mó-
wiłem, przypuszczam jednak, że 
słowa moje przypominały waria-
ta. Dziewczynka wyrwała mi się 
z rąki pobiegła do wyjścia. Złapa-
łem ją i posadziłem na pryczach. 
Drżącymi rękami gorączkowo 
począłem szukać na półkach 
i pod pryczami. Znalazłem jakieś 
resztki, pół porcji chleba Jury 
i coś tam jeszcze. Dziewczynka 
nie spodziewała się, że jej to dam. 
Chwyciła gwałtownie skórkę 
chleba i zaczęła wpychać do ust. 
Po jej brudnej twarzyczce płynę-
ły łzy przestrachu.

Stałem przed nią przybity, pe-
łen nieopisanego obrzydzenia 
do świata całego i do siebie sa-

Dziewczynka z lodem

Iwan Sołoniewicz (1891-1953), rosyjski pisarz emigracyjny, dzien-
nikarz, publicysta, działacz społeczno-politycznyi sportowiec. W 1916 
został zmobilizowany do armii rosyjskiej, a po rewolucji bolszewickiej 
wyjechał do Kijowa, gdzie związał sięz Białymi. Podczas licznych po-
dróży po ZSRR oglądał z bliska sowiecką rzeczywistość. Postanowił 
uciecz kraju do Finlandii. Podjął dwie próby, które okazały się niesku-
teczne – został skazany przez władzę na 8 lat łagrów. Trafił do obo-
zuw Karelii, skąd uciekł do wymarzonej Finlandii. Tutaj szybko zaan-
gażował sięw działalność opozycyjnąi dysydencką. Zmarłw Urugwaju.

mego. Jakżeż to być mogło, że lu-
dzie dorośli w Rosji, 30 milionów 
dorosłych mężczyzn mogło po-
zwolić, by coś podobnego działo 
sięz dziećmi w naszym kraju? 
Dlaczego nie walczyliśmy do 
ostatka? My, inteligenci rosyjscy, 
wiedząc, czym była „wielka" fran-
cuska rewolucja! Powinniśmy 
byli przecież przewidzieć, jak 
będzie wyglądać równie wielka 
rewolucjau nas! Jakżeż to się sta-
ło, że nie walczyliśmy do ostatka? 
Jakże się stało, że my wszyscy, 
bez wyjątku, nie chwyciliśmy za 
karabiny? Oto na kościach tego 
drobnego szkieleciku, na ko-
ściach milionów takich szkiele-
cików buduje się raj socjalistycz-
ny. Nie, nawet gdyby im się udało 
raj ten na tych szkielecikach 
stworzyć, ja raju tego nie chcę. 
Przypomniałem sobie fotografię 
Lenina w pozie Chrystusa, oto-
czonego dziećmi: „Nie przeszka-
dzajcie maluczkim przychodzić 
do mnie". Jakaż podłość, jakaż 
wstrętna, pełna potwornego fał-
szu podłość!

Dużo rzeczy widziałem w oj-
czyźnie sowieckiej, dużo rze-
czyo wiele gorszych, niż ta histo-
ria dziewczynki z rondlem lodu. 
I wiele rzeczy jakoś się w pamię-
ci zaciera. Ale dziewczynki tej 
nie zapomnę nigdy. Stała się ona 
dla mnie symbolem. Symbolem 
tego, co sięz Rosją stało.

Iwan Sołoniewicz
Fragment książki „Rosjaw łagrze”, 
opisującej naturę systemu sowiec-

kiego, mechanizm zniewolenia oraz 
mentalność ludzi tworzących podporę 

komunistycznego reżimu.

Stalin do gułagów zsyłał również dzieci

Obozowy „posiłek” w Karelii




