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Święta Wielkiej Nocy to czas nadziei,
czas duchowego wzbogacania oraz umacniania wiary
w Miłosierdzie Boże i dobro drugiego człowieka.

Życzymy,
by radość ze Zmartwychwstania Chrystusa

wypełniła nasze serca pokojem
i pozwoliła z ufnością patrzeć w przyszłość.

w imieniu 
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

Roman Jakim
przewodniczący

Bogumiła Stec-Świderska
za-ca przewodniczącego
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Prawnik
informuje Ograniczenia w związku z koronawirusem

Ograniczenia 
w przemieszczaniu się

Do 11 kwietnia włącznie nie 
będzie można się swobodnie 
przemieszczać poza celami 
bytowymi, zdrowotnymi, za-
wodowymi. Obostrzenie nie 
dotyczy więc:
•  dojazdu do pracy. Jeśli jesteś 
pracownikiem, prowadzisz 
swoją firmę, czy gospodarstwo 
rolne, masz prawo dojechać 
do swojej pracy. Masz również 
prawo  udać się po zakup to-
warów i usług związanych ze 
swoją zawodową działalnością.
•  wolontariatu. Jeśli działasz 
na rzecz walki z koronawi-
rusem i pomagasz potrze-
bującym przebywającym na 
kwarantannie lub osobom, 
które nie powinny wychodzić 
z domu, możesz się przemiesz-
czać w ramach tej działalności.
•  załatwiania spraw niezbęd-
nych do życia codziennego. 
Będziesz mógł się przemiesz-
czać, aby zrobić niezbędne za-
kupy, wykupić lekarstwa, udać 
się do lekarza, opiekować się 
bliskimi, wyprowadzić psa.

Przepisy pozwalają wy-
chodzić z domu m.in. w celu 
realizacji niezbędnych co-
dziennych potrzeb. Do takiej 
kategorii można zaliczyć np. 
jednorazowe wyjście w celach 
sportowych. Należy jednak 
pamiętać o zachowaniu odpo-
wiedniej odległości od innych 
oraz o tym, że powinniśmy 
uprawiać sport w grupie mak-
symalnie dwuosobowej (nie 
dotyczy to jednak rodzin).

Całkowity zakaz zgromadzeń
– chyba że z najbliższymi

Nowe przepisy zakazują 
także wszelkich zgromadzeń, 

spotkań, imprez czy zebrań. Bę-
dziesz mógł się jednak spotykać 
z najbliższymi.

Bezpieczeństwo w trakcie 
uroczystości religijnych

Ograniczenia w przemieszcza-
niu nie dotyczą również osób, 
które chcą uczestniczyć w wyda-
rzeniach o charakterze religij-
nym.  W mszy lub innym obrzę-
dzie religijnym nie będzie mogło 
uczestniczyć jednocześnie wię-
cej niż 5 osób – wyłączając z tego 
osoby sprawujące posługę.

Zakłady pracy

Ograniczenia co do liczby osób 
nie dotyczą zakładów pracy. Nale-
ży jednak stosować w nich szcze-
gólnie ostre zalecenia Głównego 
Inspektora Sanitarnego w zakre-
sie zachowania odległości pra-
cowników, środków dezynfekcji.

Pozostałe ograniczenia 
nadal obowiązują

Mimo wprowadzanych zmian, 
w mocy pozostają wszystkie do-
tychczasowe zakazy, czyli ogra-
niczenie w działalności galerii 
handlowych, działalności gastro-
nomicznej i rozrywkowej.

Obowiązkowa 14-dniowa 
kwarantanna 

dla powracających zza granicy

Jesteś objęty kwarantanną? Masz 
prawo do świadczeń chorobo-
wych

Osoba, która przekracza gra-
nicę państwową, ma obowiązek 
odbycia obowiązkowej kwaran-
tanny, która trwa 14 dni. 

W takiej sytuacji osobie, która 
jest objęta ubezpieczeniem cho-
robowym, np.:
• pracownikowi (ubezpieczenie 
obowiązkowe),

• zleceniobiorcy (ubezpieczenie 
dobrowolne),
• osobie prowadzącej działalność 
pozarolniczą (ubezpieczenie do-
browolne),
• przysługują świadczenia z tytu-
łu choroby – wynagrodzenie za 
czas choroby wypłacane przez 
pracodawcę na podstawie art. 92 
kodeksu pracy lub zasiłek choro-
bowy.

Aby uzyskać  świadczenie z ty-
tułu choroby, osoba objęta kwa-
rantanną składa Oświadczenie 
o odbywaniu obowiązkowej kwa-
rantanny po przekroczeniu gra-
nicy. Oświadczenie należy złożyć 
w terminie 3 dni roboczych od 
dnia zakończenia obowiązkowej 
kwarantanny.  Takie oświadcze-
nie pracownik lub zleceniobior-
ca składa do swojego płatnika 
składek, np. pracodawcy, zlece-
niodawcy.

Jeśli zasiłek chorobowy wy-
płaca ZUS, płatnik składek jak 
najszybciej (nie później niż 
w terminie 7 dni) przekazuje 
oświadczenie ubezpieczonego do 
ZUS. Jeśli państwowy inspektor 
sanitarny zdecyduje o skróceniu 
lub zwolnieniu osoby, która od-
bywa kwarantannę z obowiązku 
jej odbywania, osoba ta powinna 
o tym poinformować wypłacają-
cego świadczenie chorobowe (np. 
pracodawcę, zleceniodawcę albo 
ZUS).

Płatnik składek, który wypłaca 
zasiłki lub ZUS może wystąpić 
do właściwego organu Państwo-
wej  Inspekcji Sanitarnej w celu 
weryfikacji danych zawartych 
w oświadczeniu.

Wydłużenie przerwy w szkołach. 
Co z zasiłkiem opiekuńczym? 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 
na czas opieki nad dzieckiem 
w związku z zamknięciem z po-

wodu COVID-19 żłobka - klu-
bu dziecięcego - przedszkola 
– szkoły

Wszystkie działania są moż-
liwe dzięki tzw. specustawie - 
specjalnej ustawie dotyczącej 
szczególnych rozwiązań w wal-
ce z epidemią koronawirusa.  
Dzięki tej ustawie rodzicom 
dzieci w wieku do lat 8, będzie 
przysługiwał dodatkowy zasi-
łek opiekuńczy w przypadku 
nieprzewidzianego zamknię-
cia żłobka, przedszkola, szkoły 
lub klubu dziecięcego. Komu 
przysługuje dodatkowy zasi-
łek opiekuńczy na czas opie-
ki nad dzieckiem w związku 
z zamknięciem z powodu CO-
VID-19 żłobka - klubu dziecię-
cego - przedszkola – szkoły?

Dodatkowy zasiłek opiekuń-
czy przysługuje rodzicom lub 
opiekunom prawnym dzieci, 
którzy:
• opiekują się dzieckiem poni-
żej 8. roku życia,
• są objęci ubezpieczeniem 
chorobowym (np. są pracowni-
kami, zleceniobiorcami, osoba-
mi prowadzącymi działalność 
pozarolniczą).

Dodatkowy zasiłek opiekuń-
czy przysługuje w wysokości 
80% podstawy wymiaru zasiłku.

Pracownik lub zleceniobior-
ca składa oświadczenie do swo-
jego płatnika składek np. pra-
codawcy, zleceniodawcy.

Jeśli dodatkowy zasiłek opie-
kuńczy będzie wypłacał ZUS, 
płatnik składek przekazuje 
oświadczenie ubezpieczonego 
do ZUS. Może to zrobić za po-
średnictwem Platformy Usług 
Elektronicznych (PUE) ZUS.

Stan prawny na 25.03.2020 r.

Grażyna Mierzwa

NSZZ Solidarność Regionu Rzeszowskiego, zwraca się do 
wszystkich ludzi dobrej woli, członków NSZZ Solidarność,  orga-
nizacji zakładowych NSZZ Solidarność  z prośbą o włączenie się 
do zbiórki pieniężnej  na zakup najpilniejszych środków ochro-
ny zdrowia, przeciwdziałających  zarażeniu Covid 19. 

Zebrana kwota zostanie przekazana na zakup tychże środków dla 
najbardziej potrzebujących szpitali  na terenie naszego Regionu.

Bądźmy razem! 

Ten czas to egzamin z naszego człowieczeństwa.

Wpłaty na  konto  96 1240 1792 1111 0000 1973 9078 z dopiskiem: koronawirus
Dziękujemy

Wyrażamy najwyższe uznanie i wsparcie dla Pracowników Opieki Zdrowotnej oraz zaangażowanych Służb, 
narażających bezpieczeństwo swoje i rodzin w walce o zdrowie i życie nas wszystkich.
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Trudno jest komentować wypowiedzi osób, zachowujących się jak obłąkane
Rozmowa z Romanem Jakimem, przewodniczącym Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

Jak związkowcy zareagowali 
na sytuację związaną z pande-
mią koronawirusa?

- Ze zrozumieniem dla powa-
gi sytuacji. Pomimo pandemii, 
członkowie związku, którzy 
będą szukali kontaktu ze struk-
turami NSZZ „Solidarność” za-
równo na szczeblu zakładowym 
jak i regionalnym, taki kontakt 
nawiążą, ale wszyscy musimy 
wykazać się zdrowym rozsąd-
kiem. Struktury związkowe 
wciąż pracują, ale działamy 
w taki sposób, żeby nie narażać 
siebie i innych na występujące 
zagrożenia. Oczywiście, nie na-
mawiam do przesady, czy pa-
niki tylko do ostrożności. Jako 
przewodniczący, podjąłem też 
decyzję, żeby biura Zarządu Re-
gionu były czynne i działacze 
dostępni, natomiast pracownicy 
pracują zdalnie. Technika na to 
pozwala i do takiej formy komu-
nikacji również zachęcam. Na-
tomiast jeśli zaistnieje potrzeba 
załatwienia sprawy pilnej i wy-
magającej kontaktu, jesteśmy 
wszyscy do dyspozycji członków 
związku. Na szczeblu krajowym 
wygląda to podobnie, kontaktu-
jemy się i podejmujemy decyzje 
za pomocą multimediów.

Jak zatem odnieść się do słów 
Kidawy-Błońskiej, kandydatki 
PO na Prezydenta RP, dla której 
pokrętna interpretacja Konsty-
tucji RP jest ważniejsza od życia 
pół tysiąca parlamentarzystów 
i pracowników obsługi? 

- Trudno jest komentować wy-
powiedzi osób, zachowujących 
się jakby były obłąkane. Mam na 
myśli tych parlamentarzystów, 
którzy, z nienawiści do Zjedno-
czonej Prawicy, na każdym kroku, 
w sposób wręcz chamski, obra-
żają Polaków. To powinno dać do 
myślenia wyborcom.

Rzeszowska „Solidarność” 
przyjęła stanowisko popierające 
kandydaturę Andrzeja Dudy na 
Prezydenta RP i zaapelowała do 
członków związku o oddanie na 
niego głosów w majowych wybo-
rach. Jednak nie wszystkim ten 
apel przypadł do gustu…

- Każdy obywatel, każdy czło-
nek związku ma prawo mieć 
swój pogląd i wyrażać swoją opi-
nię. Jak w każdej organizacji, tak 
i w NSZZ „Solidarność” mamy 
pluralizm. Decyzje jednak trze-
ba podejmować, a zapadają one 
zgodnie z regułami demokracji. 
Mamy oczywiście świadomość, że 
są związkowcy, którzy popierają 
innych kandydatów na Prezyden-
ta RP. Nie mniej, przedstawiciele 
władzy regionalnej, czyli Człon-
kowie Zarządu Regionu Rzeszow-
skiego, jednogłośnie poparli kan-
dydaturę obecnego Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy. Dlaczego? 
Ponieważ wszystkie argumenty 
za tym przemawiają. Umowa pro-
gramowa, która została 5 lat temu 
podpisana, wtedy z kandydatem 
na Prezydenta RP, zawierała wiele 
zagadnień pracowniczo-społecz-
nych, o które NSZZ „Solidarność” 
zabiegał, a które przez okres 8 lat 
rządów PO-PSL były ignorowane. 
Natomiast podczas czteroletnich 
rządów Zjednoczonej Prawicy 
i prezydenta A. Dudy wiele z tych 
postulatów, o które bezskutecz-
nie walczyliśmy, zostało zreali-
zowanych. Możemy powiedzieć 
tak, że trudno szukać lepszego 
kandydata, skoro jest taki, któ-
ry dotrzymuje zobowiązań. Te 
wszystkie rzeczy, które wynikały 
z uprawnień prezydenta lub wy-
magały jego podpisu, żeby mogły 
wejść w życie - zostały zrealizo-
wane przez Andrzeja Dudę. Stąd 
też jestem przekonany, że człon-
kowie „Solidarności”, oceniając 
po czynach, a nie po słowach, 
powinni zdecydowanie poprzeć 
obecnego Prezydenta RP na ko-
lejną kadencję. I to uczynił Re-
gion Rzeszowski, wybierając naj-
lepszego kandydata.

A co z zarzutem, że związek nie 
powinien angażować się poli-
tycznie?

- Już nieraz mówiłem, że zwią-
zek zawodowy ma bronić intere-
sów pracowniczych: zawodowych 
i socjalnych. Jednak powstaje py-
tanie, jak można reprezentować 
te interesy na szczeblu władzy 
ustawodawczej? Wybraliśmy taką 
drogę, która okazuje się najsku-
teczniejsza i przez ostanie 5 lat 

związek z tych zadań się wywią-
zuje. Dzięki czemu? Bo w końcu 
ma partnera do rozmów, który 
otwarty jest na pracownicze argu-
menty i dialog społeczny. To, co do 
tej pory udało się ze Zjednoczoną 
Prawicą i Prezydentem RP An-
drzejem Dudą wynegocjować, po-
kazuje że z tym partnerem jest to 
droga skuteczna. Inną drogą jest 
konfrontacja, jednak jeżeli moż-
liwy jest dialog to NSZZ „Solidar-
ność”” wybiera dialog. 

Za rządów PO-PSL dialog był 
niemożliwy, dlatego przeprowa-
dziliśmy bardzo wiele form pro-
testu, ponieważ nie traktowano 
nas jako partnera społecznego. 
I tak naprawdę przez te 8 lat rzą-
dów PO-PSL pracownicy prak-
tycznie nie uzyskali nic w kwestii 
uprawnień pracowniczych. A dzi-
siaj mamy wiele rzeczy, które 
udało się zrealizować w ostatniej 
kadencji, choćby: ograniczenie 
handlu w niedzielę, obniżenie 
wieku emerytalnego, likwidację 
syndromu pierwszej dniówki, 
wyłączenie z płacy minimalnej 
dodatku nocnego i stażowego, 
wprowadzenie pluralizmu związ-
kowego w służbach munduro-
wych, podwyżki dla pracowników 
sfery finansów publicznych.

Dlatego uważam, że nie ma 
nic złego we wspieraniu kan-
dydata otwartego na działania 
prospołeczne i propracownicze,  
wywiązującego się z obietnic 
wyborczych. Nie mam wątpliwo-
ści, że Region Rzeszowski pod-
jął najlepszą decyzję popierając 
kandydaturę Andrzeja Dudy. Nie 
możemy pozwolić sobie bowiem 
na ignorowanie zasad polityki, 
w imię źle rozumianej „dzia-
łalności politycznej”, skoro jej 
efektem jest poprawa warunków 
pracy i płacy. To byłoby czymś 
nierozsądnym.

Czyli nie da się oddzielić dzia-
łalności związkowej od poli-
tycznej?

- Gdyby działacz związkowy był 
posłem i angażował się w dzia-
łanie partii to być może kolido-
wałoby, to w pełnieniu funkcji 
lidera związkowego. To już po-
kazała nasza historia, że nie ma 
akceptacji członków związku 
dla działań politycznych liderów 
związkowych, bo w statucie NSZZ 
„Solidarność” jest zakaz łączenia 
tychże funkcji. No i póki co, tego 
się wystrzegamy.

Jeżeli jednak dwie organizacje 
podpisują porozumienie, żeby 
realizować swoje cele, to jest tyl-
ko wykorzystywanie polityki do 
skutecznej obrony interesów. 
W naszym przypadku to realiza-
cja celów statutowych i obrona 
interesów pracowniczych. I to 
jest do zaakceptowania. Jesz-
cze raz powtarzam, zabieganie 
w gremiach politycznych o re-
alizację naszych zadań nie jest 
działalnością polityczną, nato-
miast angażowanie się liderów 
związkowych w działalność poli-
tyczną trzeba oddzielić.

Jak przebiega w dobie korona-
wirusa peregrynacja obrazu MB 
Robotników Solidarności po Re-
gionie Rzeszowskim?

- W związku z sytuacją epide-
miczną, peregrynacja obrazu 
Matki Bożej Robotników Soli-
darności została przerwana. Na 
ten czas obraz jest w kościele pw. 
Błogosławionego Ks. Jerzego Po-
piełuszki w Rzeszowie.

Ksiądz proboszcz zachęca do 
indywidualnej modlitwy przed 
wystawionym Panem Jezusem 
w Najświętszym Sakramencie 
i słynącym z łask obrazie co-
dziennie od godz. 15:00 do wie-
czornej Mszy Św. 

red.

Odwołujemy wyjazdy na pielgrzymki
W trosce o bezpieczeństwo uczestników informujemy, że Region 

Rzeszowski, wdrażając środki zapobiegawcze z powodu rozprze-
strzeniania się koronawirusa, postanowił odwołać:

– wyjazd na Ogólnopolską Pielgrzymkę „Solidarności” do Sank-
tuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu 

– wyjazd do Rzymu na dziękczynną pielgrzymkę w 100 rocznicę 
urodzin św. Jana Pawła II

Wpłacone zaliczki uczestników pielgrzymki do Rzymu będą suk-
cesywnie przelewane na konta bankowe, z których dokonano wpłat.

Zaś uczestnicy pielgrzymki do Lichenia, którzy zapłacili zalicz-
ki w kasie ZR, otrzymają zwroty również w formie przelewu, po 
telefonicznym lub mailowym przekazaniu nr konta bankowego,  
tel. 17 862 17 09, rzesz@solidarnosc.org.pl

Ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości zwrotów wpła-
conych zaliczek w formie gotówkowej.
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Wielkie epidemie groźnych 
chorób, jakie od samego począt-
ku dziejów ludzkości trapiły 
świat, stały się nie tylko przyczy-
ną śmierci bardzo wielu ludzi, 
ale także załamania się rozwoju 
gospodarczego i cywilizacyjnego 
wspaniale dotychczas prospe-
rujących państw. Stąd też, przy-
gotowanie przez rząd Zjedno-
czonej Prawicy, przy współpracy 
z Prezydenta RP, pakietu ustaw 
mających złagodzić przewidy-
walne negatywne skutki obecnej 
epidemii koronawirusa na polską 
gospodarkę jest działaniem jak 
najbardziej rozsądnym i w peł-
ni uzasadnionym. Wiadome jest 
bowiem, że obecna epidemia 
wcześniej czy później musi się 
zakończyć, jednakże jej skutki 
dla światowej gospodarki, a tym 
samym także dla naszej i nas 
wszystkich, mogą być odczu-
walne jeszcze przez długie lata. 
Wystarczy przypomnieć wielkie 
epidemie, jakie dotknęły Europę 
w czasach starożytnych, w śre-
dniowieczu oraz w czasach nowo-
żytnych, w tym także w latach nie 
tak bardzo od naszych odległych.

W 430 roku przed naszą era, 
podczas toczonej przez Ateny 
i Spartę wojny (określanej w hi-
storii jako druga wojna pelopone-
ska) wybuchła niespodziewanie 
epidemia nieznanej wcześniej 
choroby (do dziś nie wiemy ja-
kiej). Szacuje się, że doprowa-
dziła ona do śmierci 75-100 tys. 
Ateńczyków (zmarła na nią jedna 
czwarta armii ateńskiej) i pewnej 
liczby Spartan. W wyniku epide-
mii w Atenach zapanowała ogól-
na anarchia, co w konsekwencji 
doprowadziło Ateny (najwięk-
szy i najlepiej dotąd prosperu-
jący kraj starożytnej Grecji) do 
zapaści gospodarczej i wojsko-
wej, z której już się nie podniósł. 
Kilkadziesiąt lat później Ateny, 
a wraz z nimi inne państewka sta-
rożytnej Grecji, stały się łatwym 
łupem Filipa Macedońskiego. 

W latach 165-180 nowej ery, 
ludność Imperium Rzymskiego 
dotknęła jeszcze większa epide-
mia (przypuszcza się, że mogła 
to być ospa lub odra), zabijają 

być może nawet 5 milionów osób, 
w tym bardzo wielu żołnierzy 
słynnych legionów rzymskich. 
Jej konsekwencją było niemal 
kompletne wyludnienie na wie-
le lat znacznej części obszarów 
cesarstwa, a tym samym bardzo 
poważne osłabienie gospodarcze 
i wojskowe potężnego dotąd im-
perium, co później stało się jedną 
z głównych przyczyn jego upadku.

W latach 1347-51 niemal całą 
Europę dotknęła wielka epide-
mia dżumy zabijając co najmniej 
30 procent jej mieszkańców, 
głównie jednak państw zachod-
nich. Do odbudowy populacji 
ludności sprzed epidemii potrze-
ba było niemal 200 lat. Według 
prof. Andrzeja Nowaka („Dzieje 
Polski” tom III), to, że epidemia 
spustoszyła zachodnią Europę, 
omijając praktycznie Polskę, było 
podstawową przyczyną szyb-
kiego rozwoju gospodarczego 
i cywilizacyjnego naszego kraju 
w latach późniejszych.

Epidemie dżumy, choć już nie 
tak wielkie, nawiedzały Europę 
także w wiekach późniejszych 
(głównie w XVI i XVII wieku). 
Tym razem dotknęły one także 
Polskę. Skutkiem nękających 
nasz kraj w XVII wieku epidemii 
dżumy, na równi z przetaczają-
cymi się w tym samym czasie 
wojnami (Powstaniem Chmiel-
nickiego, Potopem Szwedzkim) 
było poważne osłabienie gospo-
darcze kraju i wielkie zubożenie 
ludności. Zubożały, pozbawiony 
silnej gospodarki i armii kraj stał 
się w następnym wieku łatwym 
łupem trzech mocarstw ościen-
nych, tracąc na ponad sto lat swo-
ją niepodległość.

W XIX wieku Europę kilkakrot-
nie nawiedzały epidemie cholery, 
nie omijając przy tym ziem pol-
skich. Ocenia się, że zmarło na 
nią około 15 milionów ludzi. Do 
Rosji cholera dotarła w 1830 roku 
zabijając około miliona osób. 
To, że wskutek cholery zmarli 
namiestnik Królestwa Polskie-
go, Wielki Książę Konstanty (po 
ucieczce z Polski) i głównodowo-
dzący wojskami carskimi prze-
ciw powstańcom listopadowym, 

feldmarszałek Iwan Dubicz, 
przyczyniło się w jakimś stop-
niu do dezorganizacji i pewnego 
opóźnienia działań wojennych 
Rosjan, a przez to do nieco póź-
niejszego stłumienia przez nich 
Powstania Listopadowego.

Pod koniec Pierwszej Woj-
ny Światowej Amerykę, a nie-
co później Europę, zaatakował 
śmiercionośny wirus grypy na-
zwanej mylnie hiszpanką, choć 
najprawdopodobniej wirus ten 
pochodził z Chin. Do jego roz-
przestrzenienia się po konty-
nencie europejskim przyczynili 
się żołnierze walczących ze sobą 
armii, głównie jednak Ameryka-
nie, poprzez przemieszczanie się 
wojsk. Epidemia hiszpanki trwa-

ła do roku 1920 zabijając więcej 
ludzi niż zginęło ich w wyni-
ku walk i represji podczas całej 
Pierwszej Wojny Światowej. Tym 
samym epidemia spotęgowała 
niepomiernie straty ludnościo-
we i gospodarcze spowodowa-
ne działaniami wojennymi, co 
w konsekwencji doprowadziło do 
załamania się gospodarek wielu 
państw, a tym samym do zbied-
nienia ludności. Można zatem 
uznać, że grypa hiszpanka dopo-
mogła w jakimś stopniu Hitlero-
wi i Mussoliniemu w zdobyciu 
dyktatorskiej władzy w Niem-
czech i we Włoszech z później-
szymi tego konsekwencjami dla 
całego świata.

Jerzy Klus

Epidemie zmieniały świat Listy od M.
Obiecałam sobie, że koniec z listami, 

a tu… koronawirus
Listy miały być dla mnie niejako terapią, więc pisałam, żeby ner-

wicy nie dostać. Ponoć nie ma nic lepszego na zbicie ciśnienia, jak 
wysiłek fizyczny, ale jestem zbyt leniwa, żeby na przykład uprawiać 
sporty. Można też wykrzyczeć z siebie złe emocje, ale wtedy mogą 
uznać mnie za wariatkę, więc zostało mi pisanie. Niestety okazało 
się, że z każdym listem, pisząc o dotykającej nas wszechobecnej 
głupocie, zamiast dać upust złości, narastała we mnie niemoc, która 
doprowadzała mnie do szewskiej pasji. Zarzuciłam więc pisanie.

Niestety, w związku z obecną pandemią, nie wytrzymałam! Wiem, 
jestem niekonsekwentna i nie potrafię sama sobie słowa dotrzy-
mać. A wszystko przez koronawirusa…

Fake newsy o nim potęgują narastający niepokój wśród narodu, 
który zamiast uruchomić zdrowy rozsądek i dostosować się do za-
leceń wirusologów, zaczyna powoli świrować. I to dla mnie jest nie-
pojęte. Rozumiem strach, bo sama niepokoję się o własną rodzinę, 
ale są jakieś granice histerii i absurdu.

Koronawirus, w zdecydowanej większości przypadków, atakuje 
płuca, niestety niektórym rzucił się na mózg.

Dla przykładu. Żądamy zawieszenia mszy w kościołach – krzyczą 
lewaki. Moja odpowiedź: Organy sobie zawieście, bo jest ryzyko, 
że spłodzicie coś „ciekawego”. Każdy, zdrowy na umyśle chrześci-
janin, szerokim łukiem omijał będzie wszelakie zbiorowiska, które 
mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia bliźniego. Zamknię-
cie kościołów wcale nie spowoduje, że zaczniemy nagle myśleć i bę-
dziemy odpowiedzialni.

A propos odpowiedzialności rozumianej inaczej. Mamy przecież 
geniusza, który wyjechał do Włoch, nawet lekarz. Po powrocie, za-
miast posadzić dupę na 2 tygodnie w domu, brylował na salonach 
politycznych. Ignorant? Raczej inaczej bym go nazwała, ale boję 
się, że trzecia osoba w państwie proces mi wytoczy.

Inny przypadek. Jadąc do pracy, wstąpiłam do sklepu, by ser 
biały kupić. Mój uczeń, biedaczysko jest na wiecznym odchudza-
niu, zdecydował, że skoro siedzi w domu, to będzie żywił się teraz 
twarożkiem, a nuż schudnie. Ja wszystko rozumiem, brak papieru 
toaletowego, mydła, żeli i innych środków czystości, ale żeby na-
biału nie było? No nie było, ani masła, ani sera, ani mleka, a mle-
ko UHT wywożone było z tego sklepu całymi kartonami. Po prostu 
zatkało mnie, potem obróciłam się na pięcie, mrucząc pod nosem 
coś o absurdalnej histerii, i wyszłam. Humor poprawiły mi dopiero 
dwa memy. Pierwszy o tym, że nie muszę robić zapasu papieru to-
aletowego, skoro nie zrobiłam zapasów żywności. Drugi, w którym 
wytłumaczono mi dlaczego nie ma papieru toaletowego? Ponieważ 
jeden kichnął, a stu zesrało się ze strachu…

No cóż, gdyby głupota zabijała, to bylibyśmy nacją na wymarciu! 
Amen.

Z ostatniej chwili. Drożdży też nie ma! Chyba coś pędzić będą, 
bo na Hugona im te wszystkie drożdże?

Pandemia hiszpanki w 1918 r.
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Na posiedzeniu 5 marca 2020 r. 
Zarząd Regionu Rzeszowskiego 
NSZZ „Solidarność” zaapelował 
o poparcie w nadchodzących 
wyborach obecnego Prezydenta 
Andrzeja Dudy.

Zdaniem działaczy sposób 
sprawowania funkcji, przez Pre-
zydenta Andrzeja Dudę podczas 
ostatniej kadencji pokazuje jak 
skutecznie może działać Prezy-
dent oraz jak powinno się dotrzy-
mywać zobowiązań.

– Prezydent odważnie podejmo-
wał zmiany i wnosił inicjatywy, 
rozwiązywał problemy, zabiegał 
o  rzeczywisty dialog społeczny, 
a przede wszystkim realizował 
zapisy umowy programowej którą 
zawarł z NSZZ „Solidarność”. Śro-
dowisko ludzi pracy może dzisiaj 
cieszyć się z następstw decyzji Pre-
zydenta, m.in.: ograniczenia han-
dlu w niedzielę, obniżenia wieku 
emerytalnego, likwidacji syndro-
mu pierwszej dniówki, wyłączenia 
z płacy minimalnej dodatku noc-
nego i stażowego, wprowadzenia 
pluralizmu związkowego w służ-
bach mundurowych, podwyżek 
dla pracowników sfery finansów 
publicznych. Należy również pod-
kreślić, że odpowiedzialne spra-
wowanie funkcji Prezydenta RP 
przez Andrzeja Dudę przyczyniło 
się do wzmocnienia pozycji Polski 
w świecie, Polakom zaś zagwa-
rantowało większe bezpieczeń-
stwo, stabilizację i rozwój – czyta-
my w stanowisku.

Działacze rzeszowskiej „So-
lidarności” podkreślają, że wy-
borcy powinni postawić na kan-
dydata, dla którego priorytetem 
jest zapewnienie Polakom spo-
koju oraz poczucia bezpieczeń-
stwa – i tego codziennego, na 
ulicy, ale także w szerszym tego 
słowa znaczeniu – że nikt nie 
zabierze Polakom wywalczonej 
wolności. Ich zdaniem wybór 
Andrzeja Dudy na Prezydenta 
RP, będzie gwarantem dalszych 
reform gospodarczo-społecz-
nych, zmierzających do budowa-
nia nowoczesnego państwa, któ-
re na pierwszym miejscu stawia 

człowieka, dbając równocześnie 
o pomyślność Ojczyzny.

Omawiając sytuację w zakła-
dach pracy, w których działa 
NSZZ „Solidarność”, postanowili 
wystosować do Minister Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej 
i Przewodniczącego Podkarpac-
kiej Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego stanowisko, w któ-
rym popierają żądania pracow-
ników Domów Pomocy Społecz-
nej. Działacze zwrócili uwagę, 
że od lat nie są rozwiązywane 
problemy, z którymi zderzają się 
pracownicy tych placówek, co 
skutkuje m.in. ich zwalnianiem 
się, a brak personelu może mieć 
wpływ na zabezpieczenie opieki 
i powoduje zagrożenie dla bez-
pieczeństwo mieszkańców DPS.

Dlatego Zarząd Regionu Rze-
szowskiego NSZZ „Solidarność” 
oczekuje niezwłocznego powo-
łania Zespołu ds. DPS w Radzie 
Dialogu Społecznego celem jak 
najszybszego wypracowania roz-
wiązań systemowych w zakresie 
funkcjonowania, poprawy wa-
runków pracy pracowników oraz 
bezpieczeństwa mieszkańców 
Domów Pomocy Społecznej.

Członkowie ZR rozmawiali 
również o problemach placówek 
służby zdrowia, m.in. Szpitala 
Klinicznego nr 2 w Rzeszowie 
i Szpitala Powiatowego w Mielcu. 
Zapoznali się z sytuacją dotyka-
jącą niemal 1000 pracowników 
branży telekomunikacyjnej, tj. 
spółki NexoTech, gdzie trwa refe-
rendum strajkowe.

Ponadto wysłuchali informacji 
z bieżących prac Prezydium ZR 
i relacji z wydarzeń, w których 
udział wzięli przedstawiciele 
regionalnej „Solidarności” oraz 
prac Komisji Krajowej, które 
przestawił Roman Jakim, prze-
wodniczący ZR.

Działacze regionalnej „Solidar-
ności” przyjęli również bilans 
i rachunek wyników za 2019 r. 
oraz preliminarz budżetowy na 
rok bieżący.

red.

Marcowe posiedzenie 
członków Zarządu Regionu

Obraz MB Robotników Solidarności
w parafiach oddziału leżajskiego 

UOKiK sprawdzi zawyżone ceny
W związku z sygnałami o rażącym podwyższaniu cen niektórych produk-

tów żywnościowych i artykułów higienicznych pracownicy Urzędu Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów  oraz Państwowej Inspekcji Handlowej 
będą monitorować ceny w internecie oraz w sklepach stacjonarnych.

Konsumenci, którzy zaobserwowali niepokojący wzrost cen proszeni są 
o zgłaszanie tego faktu drogą elektroniczną: monitoring@uokik.gov.pl albo 
telefonicznie: 801 440 220 lub 22 290 89 16.

Tryńcza

Nowa Sarzyna

Wola Zarczycka

W związku z sytuacją epidemiczną, peregrynacja została przerwana, 
a obraz znajduje się w kościele pw. bł. J. Popiełuszki w Rzeszowie

Rzeszów
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Rodzinie i Bliskim śp. Barbary POLAK
wyrazy szczerego współczucia w imieniu koleżanek i kolegów 

z Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” 
składa Roman Jakim, przewodniczący ZR

INFOSERWIS NR 3/2020

8 marca 2020 r. w Różance Od-
dział IPN w Rzeszowie odsłonił 
pamiątkową tablicę, poświęconą 
działaczom młodzieżowej orga-
nizacji antykomunistycznej „Or-
lęta” z placówki o kryptonimie 
„Przełęcz”, utworzonej w latach 
1948–1950 przez mieszkańców 
Różanki z gminy Wiśniowa w po-
wiecie strzyżowskim.

Młodzi działacze sprzeciwiali 
się reżimowi i władzy komuni-
stycznej w powojennej Polsce, za 
co byli prześladowani. W czasie 
walki życie oddał Stanisław Ogo-
rzałek – zabity przez UB w 1952 r. 
w Szufnarowej. Pozostali członko-
wie tej organizacji po rozpracowa-
niu przez komunistyczny Urząd 
Bezpieczeństwa zostali skazani na 
kary od 5 do 8 lat więzienia.

W uroczystości w Różance 
udział wzięli również przed-
stawiciele NSZZ „Solidarność”, 
m.in.: Zbigniew Opoń, członek 
Zarządu Regionu Rzeszowskiego 
oraz Marian Irzyk, działacz eme-
ryckiej „Solidarności”.

Z okazji Narodowego Dnia Pa-

Pamięci działaczy młodzieżowej
organizacji antykomunistycznej 

mięci „Żołnierzy Wyklętych” w 9 
miastach w Polsce Instytut Pa-
mięci Narodowej odsłonił tablice 
upamiętniające zapomnianych 
członków młodzieżowego pod-
ziemia antykomunistycznego.

W latach 1944/1945–1956 ist-
niało ok. 1000 podziemnych 
związków młodzieżowych sku-
piających blisko 11 tys. działaczy 
przeciwstawiających się nowemu 
zniewoleniu.

Uroczystości są kontynuacją 
projektu IPN, który ma na celu 
przypomnieć powojenną działal-
ność członków młodzieżowego 
podziemia, zapomnianego ogni-
wa w walce o niepodległość Pol-
ski z komunizmem.

W 2019 roku trzynaście tablic 
zostało umieszczonych na bu-
dynkach (lub wewnątrz) dzia-
łających obecnie szkół, których 
uczniowie w latach stalinow-
skich tworzyli młodzieżowe or-
ganizacje antykomunistyczne. 
W tym roku w kolejnych 9 miej-
scach przywołana została pamięć 
o młodych bohaterach.

Krystynie SPIRALE
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Córki

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

Od lewej: Marian Irzyk, ks. Jerzy Oczoś, proboszcz parafii w Grodzisku,
ppor. Tadeusz Lutak ps. Pancerz i Marian Pyra

10 marca 2020 r. w Powiato-
wym Centrum Edukacji Kultu-
ralnej w Ropczycach odbył się 
finał Wojewódzkiego Turnieju 
Poezji i Prozy  Zawsze Wierni, 
który objęty został Patronatem 
Narodowym Prezydenta RP  
Andrzeja Dudy w Stulecie Odzy-
skania Niepodległości. A w gro-
nie honorowych patronów 
i partnerów wydarzenia był Re-
gion Rzeszowski NSZZ „Soli-

darność” w 40-lecie powstania 
związku.

Organizatorami wydarzenia są 
Katolickie Stowarzyszenie Wycho-
wawców Oddział w Sędziszowie 
Młp. i Powiatowe Centrum Eduka-
cji Kulturalnej w Ropczycach. 

W tegorocznej, V edycji turnie-
ju jury wysłuchało 28 recytacji 13 
uczniów ze szkół podstawowych 
oraz 15 ze szkół ponadpodstawo-
wych i ponadgimnazjalnych.

Finał turnieju Zawsze Wierni

Nagrodę za najlepszą recytację wiersza o Żołnierzach Wyklętych 
ufundował Region Rzeszowski, a wręczyła ją Bogumiła Stec-Świderska

W siedzibie Regionu odbyło się 
dwudniowe szkolenie członków 
Solidarności oświatowej zorga-
nizowane przez przewodniczącą 
Organizacji Miedzyzakładowej 
Pracowników Oświaty i Wycho-

wania Bogusławę Budę.  Wzięło 
w nim udział 65 osób. 

Tematami szkolenia były: roz-
wój związku, lider związkowy 
oraz prawa nauczycieli.

Oświatowe szkolenie

Coś optymistycznego. Mamy wiosnę!
20 marca o godz. 4.50 rozpoczęła się astronomiczna wiosna. Oznacza 

to, że dzień będzie już dłuższy od nocy, a na niebie pojawią się wiosenne 
konstelacje.

Ciekawym zjawiskiem na wczesnowiosennym niebie jest bardzo jasna 
Wenus. Należy jej szukać na zachodzie tuż po zmroku. Kiedy Wenus świeci 
tak jasno, to rzuca cień i możemy zobaczyć swój cień w skutek oświetlenia 
przez Wenus.

Na wiosennym niebie zobaczymy m.in. wiosenne konstelacje takie jak 
Wolarz, Panna i Lew. Po zachodzie słońca widoczny jest Uran, tuż przed 
wschodem zobaczymy natomiast trzy planety w jednej linii: będzie to 
Mars, Jowisz i Saturn

Być może pod koniec maja pojawi się na naszym niebie kometa i być może 
będzie można ją zobaczyć gołym okiem.

Astronomiczna wiosna potrawa do 20 czerwca, wtedy będzie miało miej-
sce przesilenie letnie.

Zajęcia prowadziła trener Komisji Krajowej 
Hanna Sakowicz–Daszczyńska
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Uwaga! Szkolenia odwołane
W trosce o wspólne bezpieczeństwo informujemy, że Re-

gion Rzeszowski postanowił odwołać wszystkie szkolenia 
związkowe zaplanowane w I półroczu 2020 r. 

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 dokumenty 
i 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:  35-083 Rzeszów, ul. Matusz-
czaka 14 lub serwis.rzesz@solidarnosc.rzeszow.org.pl

W ramach obchodów Naro-
dowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych w kościele farnym 
w Rzeszowie odprawiona została 
uroczysta msza św. , a wieczorem 
po raz dziewiąty ulicami miasta 
przeszedł Marsz Pamięci orga-
nizowany przez Narodowy Rze-
szów i Młodzież Wszechpolską.

Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W regionalnych obchodach 
wziął udział Andrzej Filipczyk, 
przedstawiciel Zarządu Regionu 
„Solidarności”.

Marsz rozpoczął się na rze-
szowskim rynku. Potem jego 
uczestnicy przeszli ulicami cen-
trum przez rondo imienia Żoł-
nierzy Wyklętych pod pomnik 

pułkownika Łukasza Ciepliń-
skiego i członków IV Zarządu 
WiN. Tam wspólnie modlili się 
w intencji bohaterów antykomu-
nistycznego podziemia i złożyli 
kwiaty.

Tego roku pojawili się prze-
ciwnicy Marszu Pamięci Żoł-

nierzy Wyklętych. Z transpa-
rentami „Dość fałszowania 
historii” i „Nie każdy wyklęty to 
bohater, nie każdy bohater to 
wyklęty” próbowali zatrzymać 
uczestników pochodu. Usunęła 
ich policja.

Poczet sztandarowy Regionu w skladzie: (od lewej) Łukasz Rzepka, 
Robert Gibała i Adrian Bednarz. Fot. A. Filipczyk
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