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KWIECIEŃ

Obraz Matki Bożej Robotników Solidarności 
rozpoczął peregrynację po diecezji rzeszowskiej

26 kwietnia w Katedrze pw. 
Najświętszego Serca Pana Je-
zusa w Rzeszowie odbyła się in-
auguracja peregrynacji obrazu 
Matki Bożej Robotników Soli-
darności po parafiach diecezji 
rzeszowskiej.

Obraz wraz z relikwiami bł. 
Jerzego Popiełuszki i repliką 
krzyża nowohuckiego wnieśli 
do świątyni członkowie Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ „Soli-
darność” WSK PZL-Rzeszów. 

W imieniu Regionu Rzeszow-
skiego NSZZ „Solidarność” powi-
tania obrazu w katedrze dokonał 
przewodniczący, Roman Jakim.

Kazanie wygłosił ks. Robert 
Mokrzycki, diecezjalny duszpa-
sterz ludzi pracy, mówiąc m.in.: 
- Przyszła do nas w gościnę Matka 
naszego Pana. Witamy Ją radością 

naszych serc. Bo jest Matką naszej 
nadziei. Niezawodną Przewodnicz-
ką na drogach prowadzących do 
Jej Syna. „Zróbcie wszystko cokol-
wiek wam powie”. Te słowa wypo-
wiedziane przez Maryję w Kanie 
Galilejskiej to niemilknące we-
zwanie adresowane do naszego 
pokolenia, aby pozostało wierne: 
Chrystusowi, Kościołowi, temu co 
stanowi Polskę. O tej powinności 
mówi nam Wizerunek Matki Bożej 
Robotników Solidarności. Przypo-
mina też o zadzierzgniętej na po-
czątku drogi Solidarności „więzi 
między światem pracy a krzyżem 
Chrystusa. Niechaj ta więź trwa, 
także w naszej wspólnocie diece-
zjalnej i parafialnej, w każdej ro-
dzinie, w waszych miejscach pracy, 
w całym kraju.

Zwracając uwagę na bardzo 

trudny dla wielu środowisk czas 
pandemii, w tym dla środowiska 
pracy, duchowny zauważył, że 
ostanie dni wyzwoliły także wiele 
dobra: - Pandemia naruszyła ład 
życia społecznego, także porządek 
ludzkiej pracy. Wielu z was sta-
je wobec poważnych problemów, 
wyzwań i zagrożeń, ale ten trudny 
czas ujawnił również wiele dobra. 
Przez Polskę biegnie fala solidar-
ności; fala otwartych serc i pomoc-
nych dłoni.

W oprawie mszy św. uczestni-
czyli przewodniczący NSZZ „So-
lidarność”: Andrzej Kolak z IPN 
Oddział w Rzeszowie, Andrzej 
Skomra z Komendy Miejskiej 
PSP w Rzeszowie i Adrian Bed-
narz z działu rozwoju związku 
Regionu Rzeszowskiego.

Na uroczystość, oprócz związ-

kowców i parafian przybyli 
również przedstawiciele samo-
rządu i instytucji, m.in. Jerzy 
Guniewski, dyrektor Oddziału 
Okręgowego NBP w Rzeszowie, 
Małgorzata Rauch, Podkarpacki 
Kurator Oświaty i Wojciech Bu-
czak, za-ca dyrektora Podkarpac-
kiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich w Rzeszowie.

Szefowie oddziałów ZR: A. 
Dziadek, M. Hojło, M. Uberman 
oraz A. Czochara i A. Stynczyłów 
również przybyli do rzeszowskiej 
katedry, ponieważ od 27 kwietnia 
obraz rozpocznie peregrynację 
po parafiach ich powiatu.

Po mszy św. wspólnie odmó-
wiono różaniec w intencji o usta-
nie pandemii. Uroczystość za-
kończył Apel Jasnogórski.

Mszy św. przewodniczył bp Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczyli: ks. Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ks. Rafał Flak, 
dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, ks. Krzysztof Gołąbek, proboszcz parafii katedralnej, ks. Robert Mokrzycki, 
proboszcz parafii bł. J. Popiełuszki w Rzeszowie i diecezjalny duszpasterz ludzi pracy oraz ks. Łukasz Hendzel, sekretarz biskupa rzeszowskiego
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Prawnik
informuje

Wspólnie zebraliśmy już kwotę 16 532 zł (stan na 29 kwietnia).  Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę 
i udostępnili nasz apel. Akcja trwa nadal. O możliwościach odpisu darowizny od podatku czytaj na str. VI 

Ustawa z dnia 2 marca 2020r. 
o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaź-
nych oraz wywołanych nimi sy-
tuacji kryzysowych (uCOVID-19) 
zawiera wiele szczegółowych 
regulacji związanych ze zwal-
czaniem tzw. „koronawirusa”. 
Poniżej próba omówienia tych, 
które mogą dotyczyć członków 
naszego związku.

Praca zdalna
Art. 3 ust. 1 uCOVID–19 stano-

wi, że w celu przeciwdziałania 
COVID–19 pracodawca może po-
lecić pracownikowi wykonywa-
nie, przez czas oznaczony, pracy 
określonej w umowie o pracę, 
poza miejscem jej stałego wyko-
nywania (praca zdalna). 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
Zgodnie z przepisem art. 4 

ust. 1 uCOVID–19 w przypadku 
zamknięcia żłobka, klubu dzie-
cięcego, przedszkola, szkoły 
lub innej placówki, do których 
uczęszcza dziecko albo niemoż-
ności sprawowania opieki przez 
nianię lub dziennego opieku-
na z powodu COVID–19, ubez-
pieczonemu, zwolnionemu od 
wykonywania pracy z powodu 
konieczności osobistego spra-
wowania opieki nad dzieckiem 
w wieku do ukończenia 8 lat 
(w przypadku zamknięcia pla-
cówki opiekuńczej, braku moż-
liwości sprawowania opieki nad 
dzieckiem przez małżonka lub 
rodzica dziecka ze względu na 
poród, chorobę, pobyt w szpita-
lu), przysługuje dodatkowy zasi-
łek opiekuńczy przez okres nie 
dłuższy niż 14 dni. Zasiłek ten 
przysługuje również w przypad-
ku dziecka legitymującego się 
orzeczeniem o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności do ukończenia 
18 lat, a także dziecka z orzecze-

niem o niepełnosprawności lub 
orzeczeniem o potrzebie kształ-
cenia specjalnego.

Zawieszenie badań okresowych 
i szkoleń BHP

Przepis art. 12a ust. 1 uCO-
VID–19 zawiesza stosowanie 
okresowych badań lekarskich 
w przypadku ogłoszenia stanu 
zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii, od dnia ogłosze-
nia danego stanu. Realizacja tego 
obowiązku powinna nastąpić 
w okresie nie dłuższym niż 60 dni 
od dnia odwołania danego stanu 
(art. 12a ust. 2 uCOVID–19). Nato-
miast na podstawie przepisu art. 
31m ust. 1 uCOVID–19 orzecze-
nia lekarskie wydane w ramach 
wstępnych, okresowych i kontro-
lnych badań lekarskich, których 
ważność upłynęła po dniu 7 mar-
ca 2020 r., zachowują ważność, 
nie dłużej jednak niż do upływu 
60 dni od dnia odwołania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii. 

Art. 12e ust. 1 uCOVID–19 doty-
czy możliwości przeprowadzenia 
w okresie stanu zagrożenia epi-
demicznego albo stanu epidemii 
szkoleń wstępnych w dziedzinie 
BHP w całości za pośrednictwem 
środków komunikacji elektro-
nicznej. Nie dotyczy to instrukta-
żu stanowiskowego pracownika 
zatrudnianego na stanowisku 
robotniczym, pracownika zatrud-
nionego na stanowisku, na któ-
rym występuje narażenie na dzia-
łanie czynników niebezpiecznych 
i pracownika przenoszonego na 
stanowisko robotnicze lub nie-
bezpieczne. Przepis art. 12e ust. 
2 uCOVID–19 dotyczy szkoleń 
okresowych BHP i stanowi, że gdy 
termin przeprowadzenia takie-
go szkolenia przypada w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epide-
mii lub w okresie 30 dni od dnia 
ich ustania, szkolenie takie należy 
przeprowadzić w ciągu 60 dni od 
ustania tego stanu.

Przestój ekonomiczny 
i obniżony wymiar czasu pracy

Na podstawie przepisu art. 15g 
ust. 6 uCOVID–19 pracownikowi 
objętemu przestojem ekonomicz-
nym pracodawca wypłaca wyna-
grodzenie obniżone nie więcej 
niż o 50%, nie niższe jednak niż 
w wysokości minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę ustalanego 
na podstawie przepisów o mini-
malnym wynagrodzeniu za pracę, 
z uwzględnieniem wymiaru czasu 
pracy.

Na podstawie przepisu art. 15g 
ust. 8 uCOVID–19 pracodaw-
cy mogą obniżyć wymiar czasu 
pracy pracownika maksymalnie 
o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, 
z zastrzeżeniem, że wynagrodze-
nie nie może być niższe niż mi-
nimalne wynagrodzenie za pracę 
ustalane na podstawie przepisów 
o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, z uwzględnieniem wymia-
ru czasu pracy. 

Zgodnie z przepisem art. 15g 
ust. 11 uCOVID–19 warunki i tryb 
wykonywania pracy w okresie 
przestoju ekonomicznego lub ob-
niżonego wymiaru czasu pracy 
ustala się w porozumieniu z za-
kładowymi organizacjami związ-
kowymi. Kopię porozumienia pra-
codawca przekazuje właściwemu 
okręgowemu inspektorowi pracy 
w terminie 5 dni roboczych od 
dnia zawarcia porozumienia (art. 
15g ust. 12 uCOVID–19). Zgodnie 
z przepisem art. 15g ust. 14 uCO-
VID–19 w porozumieniu określa 
się co najmniej:
1) grupy zawodowe objęte przesto-
jem ekonomicznym lub obniżo-
nym wymiarem czasu pracy;
2) obniżony wymiar czasu pracy 
obowiązujący pracowników;
3) okres, przez jaki obowiązują 
rozwiązania dotyczące przestoju 
ekonomicznego lub obniżonego 
wymiaru czasu pracy.

Na podstawie przepisu art. 
15g ust. 15 uCOVID–19 wdroże-
nie porozumienia (obniżenie 

wymiaru etatu) następuje bez 
indywidualnych wypowiedzeń 
zmieniających.

Elastyczny czas pracy
Przepis art. 15zf ust. 1 uCO-

VID–19 ustanawia możliwość 
zmniejszenia dobowego nie-
przerwanego odpoczynku 
z obecnych 11 godzin do 8 go-
dzin (pracownikowi przysługuje 
równoważny okres odpoczynku 
w wymiarze różnicy między 11 
godzinami a liczbą godzin krót-
szego wykorzystanego przez 
pracownika okresu odpoczyn-
ku; równoważnego okresu od-
poczynku pracodawca udziela 
pracownikowi w okresie nie 
dłuższym niż 8 tygodni) i tygo-
dniowego odpoczynku z 35 go-
dzin do 32 godzin. 

Przepis ten daje również moż-
liwość zawarcia z zakładowymi 
organizacjami związkowymi 
porozumienia o wprowadzeniu 
systemu równoważnego czasu 
pracy, w którym jest dopusz-
czalne przedłużenie dobowe-
go wymiaru czasu pracy, nie 
więcej jednak niż do 12 godzin, 
w okresie rozliczeniowym nie-
przekraczającym 12 miesięcy. 
Przedłużony dobowy wymiar 
czasu pracy jest równoważony 
krótszym dobowym wymiarem 
czasu pracy w niektórych dniach 
lub dniami wolnymi od pracy. 

Porozumienie może również 
określać stosowanie mniej ko-
rzystnych warunków zatrudnie-
nia pracowników niż wynika-
jące z umów o pracę zawartych 
z tymi pracownikami, w zakresie 
i przez czas ustalone w porozu-
mieniu. 

Powyższe narzędzia (ograni-
czenie zatrudnienia i elastyczny 
czas pracy) przeznaczone są dla 
pracodawców u których wystąpił 
spadek obrotów gospodarczych 
w następstwie wystąpienia CO-
VID-19 i którzy nie zalegają 
z należnościami publicznopraw-
nymi (podatki i składki). 
stan prawny na dzień 29.04.2020r.

Rafał Rzepecki

Tarcza Antykryzysowa

NSZZ Solidarność Regionu Rzeszowskiego, zwraca się do wszystkich ludzi 
dobrej woli, członków NSZZ Solidarność,  organizacji zakładowych NSZZ Soli-
darność  z prośbą o włączenie się do zbiórki pieniężnej  na zakup najpilniej-
szych środków ochrony zdrowia, przeciwdziałających  zarażeniu Covid 19. 

Zebrana kwota zostanie przekazana na zakup tychże środków dla najbar-
dziej 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

Wyrażamy najwyższe uznanie i wsparcie dla Pracowników Opieki Zdrowotnej oraz zaangażowanych Służb, narażających bez-
pieczeństwo swoje i rodzin w walce o zdrowie i życie nas wszystkich.
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Katastrofa smoleńska
 była poważnym ciosem

Rozmowa z Romanem Jakimem, przewodniczącym 
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

Jak NSZZ „Solidarność” za-
reagował na wydarzenia z 10 
kwietnia 2010 roku?

– Dla wszystkich Polaków, ale 
w sposób szczególny dla NSZZ 
„Solidarność”, było to tragiczne 
wydarzenie. Zginęły elity po-
lityczne, które po odzyskaniu 
niepodległości w 1989 r. zaczęły 
się dopiero kształtować. Wśród 
nich Prezydent RP Lech Ka-
czyński, który niegdyś był dzia-
łaczem „Solidarności” i już jako 
Prezydent RP opowiadał się po 
stronie pracowników i upraw-
nień pracowniczych. W tamtym 
czasie był zdecydowanym so-
jusznikiem NSZZ „Solidarność”. 
Stąd dla nas 10 kwietnia 2010 r. 
był poważnym ciosem. Te nowe 
pseudoelity, które nastały po ka-
tastrofie, były dla „Solidarności”  
obce, a przynajmniej dla nich 
słowa „partnerstwo”, czy „dialog” 
były z gatunku wyrazów obcych.

Sadzę, że do dzisiaj niektóre 
ugrupowania, szczególnie mam 
tu na myśli obecną opozycję, 
nie potrafią się „opamiętać”. Nie 
potrafią wrócić do takiego wol-
nościowego myślenia i sposobu 
życia. Wciąż wydaje się im, że 
to tylko oni mają prawo do rzą-
dzenia, a reszta jest tylko po to, 
żeby ich słuchać. No, niestety 
budowanie demokracji i systemu 
demokratycznego to jest proces 
długotrwały. 

Cieszę się, że pomimo tego wiel-
kiego ciosu dla Polski, jakim była 
katastrofa smoleńska, ten sys-
tem demokratyczny sukcesyw-
nie odbudowujemy. Mimo tego, 
co dzisiaj „wyprawia” opozycja 
i czego jesteśmy świadkami, tego 
procesu odbudowy dla dobra 
demokracji w Polsce nie wolno 
przerwać.

Jak NSZZ „Solidarność” oddał 
hołd ofiarom?

– Członkowie „Solidarności” 
wszystkich struktur związku, 
wzięli udział w większości uro-
czystości pogrzebowych ofiar 
katastrofy. Uczestniczyliśmy 
w pożegnaniu pary prezydenc-
kiej i ja, w imieniu Komisji Krajo-
wej, miałem zaszczyt pełnić war-
tę przy trumnach Lecha i Marii 
Kaczyńskich. Później brałem 
udział w pogrzebach parlamen-
tarzystów z Podkarpacia, któ-
rych szczątki spoczęły w rożnych 

miejscach Polski. Staraliśmy się 
godnie pożegnać i oddać ostat-
nią posługę osobom, które budo-
wały demokratyczne struktury 
naszej ojczyzny.

Czy katastrofa smoleńska 
miała wpływ na Pana życie?

– Trudno jednoznacznie po-
wiedzieć, na pewno była powo-
dem do głębszej refleksji nad tym 
wszystkim co robimy i dla kogo? 
Jak postępujemy? Ten czas ża-
łoby pozwolił na przemyślenia. 
Wielu z nas, działaczy związko-
wych, wielu polityków miało na 
to czas, by zweryfikować swo-
je stanowiska. I dzisiaj wielu 
z nich, jak choćby Prezydent RP 
Andrzej Duda, potrafią czerpać 
z doświadczeń poprzedników, na 
przykład z bagażu prof. Lecha 
Kaczyńskiego, który dużo dobre-
go wniósł do życia publicznego.

Niestety, wielu też do dzisiaj 
nie potrafi się odnaleźć na scenie 
politycznej i to jest smutne…

Czas żałoby był dla mnie ol-
brzymim żalem, że do tej kata-
strofy w ogóle doszło. Do dzisiaj, 
jednak trzeba to głośno powie-
dzieć, przykre jest to, że nie wie-
my co naprawdę się wydarzyło, 
jak doszło do tej katastrofy, dla-
czego śledztwo oddano w obce 
ręce? Dobrze byłoby, gdybyśmy 
poznali prawdziwe odpowiedzi 
na pytania nurtujące nas od 10 
lat, wtedy temat katastrofy smo-
leńskiej i czasu żałoby, mogliby-
śmy spokojnie zamknąć. 

Nie zapominając jednak o wy-
darzeniu, które miało ogromny 
wpływ na nas wszystkich. I o lu-
dziach, którzy swoją działalno-
ścią budowali demokrację opar-
tą na najwyższych wartościach.

Matka Boża Robotników 
w Oddziale ZR w Ropczycach

Mszą św. 27 kwietnia 2020 roku w ropczykiej Farze rozpoczęło się nawie-
dzenie Obrazu MB Robotników Solidarności po parafiach powiatu rop-
czyckiego-sędziszowskiego. Wzięli w niej udział m.in.: B. Stec-Świderska, 
A. Stefański, A. Dziadek, A. Stynczyłów i gospodarz oddziału A. Czochara 

List do posłów Porozumienia
Szanowni Państwo, w tym wyjątkowo trudnym i niepewnym czasie 

zwracamy się do Was, parlamentarzystów Porozumienia wybranych 
z list Prawa i Sprawiedliwości, z apelem o głęboką refleksję nad sytu-
acją, w której może się znaleźć nasza Ojczyzna w wyniku kryzysu poli-
tycznego. Przed kilkudziesięcioma laty każdy z nas podjął ryzyko walki 
o wolną i demokratyczną Polskę. Tysiące obywateli Rzeczpospolitej nie 
bacząc na swe prywatne losy postanowiło działać na rzecz wyzwolenia 
Ojczyzny i współobywateli. Wszystkim nam przyświecała jedna myśl: 
by zachować się jak trzeba.

Dziś czujemy się zobowiązani, by zabrać głos na temat sytuacji w kra-
ju. Dostrzegamy, iż od kilku lat zachodzą w Polsce bardzo pozytywne 
zmiany, ogromne rzesze obywateli poprawiają swe szanse bytowe, na-
sza Ojczyzna staje się bardziej dostatnia, a środki dzielone są coraz 
bardziej sprawiedliwie. Z tymi zmianami utożsamiają się miliony ludzi, 
którym wcześniej żyło się w Polsce trudno, nierzadko skazani byli na 
emigrację, a ich wartości nie były respektowane w życiu publicznym.

Oczywistym jest, że tej władzy wytknąć można potknięcia i błędy, ale 
także jej uczciwi krytycy zdają sobie sprawę, że alternatywa wobec niej 
jest fatalna. Nietrudno przewidzieć, co stać się może z naszymi – sku-
tecznymi pierwszy raz po 1989 r. – działaniami na rzecz niezależności 
energetycznej. Z gwarancjami bezpieczeństwa, jakie udało nam się uzy-
skać dzięki aktywności w ramach NATO wzmocnionej bliską współ-
pracą ze Stanami Zjednoczonymi. Z naszą samodzielną polityką w UE, 
nie zawsze zbieżną z interesami najbardziej wpływowych europejskich 
stolic. Z opanowaniem gigantycznych afer, na czele z luką VAT-owską.

Nie ulega wątpliwości, że upadek tej większości rządowej będzie 
oznaczał koniec wielkich inwestycji infrastrukturalnych, które mają za 
zadanie poprawić konkurencyjność naszego kraju, wesprzeć jego rów-
nomierny rozwój i zdynamizować modernizację.

Szanowni Państwo, apelujemy do waszych sumień o dalekowzroczne 
spojrzenie na sytuację naszej Ojczyzny, o odłożenie na bok własnych 
planów i ambicji. Dziś liczy się tylko dobro Rzeczpospolitej, a nie satys-
fakcja tego, czy innego polityka.

Tej szansy nie można zaprzepaścić – szczególnie wobec wyzwań, 
które na pewno przyniesie ze sobą epidemia koronawirusa. Każdy, kto 
dziś przyłoży rękę do wepchnięcia Polski w chaos polityczny, kto sta-
nie na drodze przeprowadzenia wyborów prezydenckich, kto włączy się 
w niszczycielskie działania tzw. totalnej opozycji, zapisze się na kartach 
historii obok tych, którzy w imię własnych korzyści gotowi byli poświę-
cać dobro wspólne.

To chwila próby. Jeśli wyjdą z niej Państwo zwycięsko, jeśli nie dopusz-
czą do tego, by w kraju zapanował chaos i niepewność, to zdadzą Pań-
stwo egzamin z dojrzałości publicznej i przysłużą się Rzeczpospolitej.

Działacze opozycji antykomunistycznej, 
działacze Solidarności i więźniowie polityczni
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To był wielki wstrząs dla 
wszystkich Polaków, szczególnie 
dla ludzi „Solidarności”. W kata-
strofie smoleńskiej zginęła elita 
narodu polskiego, wielu z nich, 
w tym śp. Prezydent Lech Ka-
czyński b. wiceprzewodniczący 
Komisji Krajowej, było wcześniej 
działaczami „Solidarności”.

Pierwsze dni po 10 kwietnia 
to był czas głębokiej żałoby ale 
też jedności wszystkich Polaków. 
Z kolegami z Komisji Krajowej 
uczestniczyliśmy w honorowej 
warcie ze sztandarami „Solidar-
ności” w Pałacu Prezydenckim 
przy trumnach śp. Lecha Kaczyń-
skiego i Jego Małżonki Marii.

Stojąc przy Jego trumnie mo-
głem obserwować niesamowite, 
wzruszające reakcje tysięcy ludzi 
reprezentujących bardzo róż-
ne środowiska z całego świata: 
małżeństwa z małymi dziećmi, 
wiekowych kombatantów, głowy 
państw, ambasadorów i wojsko-
wych z wielu państw, ludzi kultu-
ry, bardzo wielu młodych…

Niestety tej ogólnonarodowej 
i międzynarodowej atmosferze 
bólu, żałoby i jedności towarzy-
szyły również 
haniebne po-
stawy garstki 
osobników.

Od początku 
do dzisiaj NSZZ 
„Sol idarność” 
domaga się peł-
nego wyjaśnie-
nia przyczyn 
katastrofy i po-
magamy na róż-
ne sposoby tym, 
którzy angażują 
się w tę sprawę.

D e l e g a c j a 
NSZZ „Solidar-
ność” uczestni-

10 kwietnia 2010 r. 
W. Buczak, ówczesny przewodniczący ZR

czyła w pogrzebach niektórych 
ofiar katastrofy smoleńskiej. 
Nie mogliśmy brać uddziału we 
wszystkich,  bo od połowy kwiet-
nia 2010 r. codziennie odbywało 
się ich kilkanaście. 18 kwietnia 
uczestniczyłem w Krakowie w po-
grzebie śp. Lecha Kaczyńskiego 
i Jego Małżonki, a 23 kwietnia 
Prezesa Instytutu Pamięci Naro-
dowej śp. Janusza Kurtyki.

Tysiące ludzi zgromadzonych 
na krakowskim Rynku wysłu-
chało ze wzruszeniem pożegna-
nia Prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego wypowiedzianego przez 
Przewodniczącego KK Janusza 
Śniadka:
Panie Prezydencie Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej; 
Pani Mario Kaczyńska; 
Leszku – Przyjacielu Drogi
Przybyliśmy do Krakowa z całego 
świata.
Jak zawsze jest przy Tobie „Soli-
darność”, od której wszystko się 
zaczęło, której byłeś zawsze wierny.
Tylko wieniec, który chciałeś zło-
żyć w katyńskim lesie – przetrwał 
katastrofę. Pamięć i prawda są sil-

Lekko śmiesznie, bardziej strasznie

Kali byłby z was dumny!
Mamy wiosnę, lecz niewielu to cieszy. W poprzednich latach wielu z nas 

przygotowywało się w tym czasie do spędzenia letnich miesięcy w kraju, lub 
poza jego granicami, ale w tym roku wszelkie nasze plany „wzięły w łeb”, 
gdyż dopadł nas chiński koronawirus! Coś tak niezmiernie nikłego, że doj-
rzeć je można jedynie dzięki mikroskopowi elektronicznemu, a zarazem tak 
mocarnego, że zdołał już zgładzić setki tysięcy ludzi na świecie. Czy zatem 
nie powinno nas to skłonić do refleksji, że żyjąc w XXI wieku zmagamy się 
z tymi samymi problemami, z jakimi zmagali się ludzie świata antycznego 
czy średniowiecza. Bo pomimo ogromnego rozwoju nauki i  techniki jeste-
śmy, tak samo jak oni, bezbronni wobec wszelkiego rodzaju nieznanych nam 
wcześniej chorób. A zatem, cóż z tego, że człowiek coś sobie zaplanuje, kiedy 
to nie on o realizacji tych planów decyduje, tylko Pan Bóg, którego plany nie 
są identyczne z naszymi. Bo jak możemy przeczytać w Piśmie Świętym: „… 
myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami” (Stary 
Testament, Księga Izajasza).

Jak dotychczas, polski rząd radzi sobie z  epidemią stosunkowo nieźle, 
zwłaszcza jeśli porównamy to do tego co się dzieje w najbogatszych, a zara-
zem najbardziej rozwiniętych gospodarczo, krajach świata. Dzięki stosun-
kowo wczesnemu wprowadzeniu uciążliwych dla ludzi ograniczeń, liczba 
osób, u których wykryto w Polsce koronawirusa jest niższa, niż osób, które 
w  innych krajach wskutek zakażenia nim zmarły. Oczywiście istotne jest 
to, że przytłaczająca większość Polaków wykazała się znacznym większym 
stopniem zdyscyplinowania, stosując się ściśle do poleceń władz w sprawie 
zachowywania się podczas epidemii, niż słynący ponoć ze skrajnego zdy-
scyplinowania i  ślepego podporządkowania się poleceniom władz Niemcy, 
nie mówiąc już o Włochach, Hiszpanach, czy Francuzach. Ale nie wiemy co 
nas jeszcze czeka, kiedy epidemia ostatecznie się skończy i jakie przyniesie 
negatywne skutki, w dla gospodarki.

Przewidując, że wskutek epidemii może dojść do kryzysu gospodarczego, 
rząd Zjednoczonej Prawicy przygotowuje kolejne pakiety ustaw mających 
złagodzić jego ewentualne skutki, przeznaczając na ten cel ogromne środki 
z budżetu państwa.

Niestety, co było do przewidzenia, działania te, podobnie jak inne dzia-
łania rządu Zjednoczonej Prawicy, spotkały się z krytyką polityków tota-
litarnej opozycji, którzy uznali je za zupełnie niewystarczające. Słucha-
jąc krytycznych uwag opozycji totalitarnej dotyczących propozycji rządu, 
a  zarazem przedstawianych przez nich samych rozwiązań, można dojść 
do wniosku, że dzięki koronawirusowi budżet państwa rozrósł się nagle do 
niewyobrażalnych rozmiarów, a możliwości zaspokojenia wszelkich potrzeb 
stały się nieograniczone. Ale przecież: „żaden rząd wam tyle nie da, ile wam 
opozycja obieca” (zwłaszcza totalitarna!), bo jeśli się czegoś nie ma, czymś 
się nie dysponuje, to można to coś swobodnie na prawo i  lewo wszystkim 
rozdawać! Całkiem, jak w anegdocie z wczesnych lat PRL, w której agita-
tor partyjny przekonywał bacę do ideologii komunistycznej. – Jak wprowa-
dzimy komunizm wszystko będzie wspólne, tłumaczył agitator, a następnie 
pytał bacę czy gotów jest oddać pole, chałupę, konika i krowy. Na wszystkie 
te pytania baca bez namysłu odpowiadał, że odda. Ale gdy agitator zapytał 
go, czy odda owieczki, baca odpowiedział, że owieczek za nic nie odda. A to 
dlaczego? – spytał zdziwił agitator. - Bo je mam! – odpowiedział baca.

Podobną postawę wykazują totalitarni politycy w sprawie zarządzonych 
na 10 maja wyborów prezydenckich. Świadomi tego, że żaden z ich kandy-
datów nie ma szans na pokonania w nich urzędującego prezydenta, robią 
wszystko, by wybory te w konstytucyjnym terminie się nie odbyły, a najlepiej 
by w ogóle się nie odbyły. Twierdzą oczywiście, że jedynym powodem ich 
skrajnej niechęci do tego „święta demokracji” jest skrajna troska o zdrowie 
i życie Polaków. Jednakże istotę tej troski najlepiej pokazał chyba mecenas 
Roman Giertych, niemal oficjalny doradca wszelkich opozycjonistów tota-
litarnych, w swoim słynnym „Planie dla opozycji”. Punkt 5 planu, cytuję: 
„W przypadku ogłoszenia zwycięstwa Andrzeja Dudy wspólne zaskarżenie 
wyników do SN”. Punkt 6, cytuję: „W przypadku wygrania wyborów przez 
któregoś z kandydatów opozycji wspólne uznanie tych wyników za wiążące”. 

I co tu komentować? Panie i Panowie z opozycji totalitarnej, gdyby biedny 
Kali dożył tej chwili, to na pewno byłby z Was niezmiernie dumny! 

Jerzy Klus

Honorowa warta ze sztandarami „Solidarności” w Pałacu Prezydenckim 
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Tysiące ludzi zgromadzonych na Krakowskim 
Przedmieściu oddawało hołd śp. Prezydentowi 

i ofiarom katastrofy smoleńskiej
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niejsze od najwięk-
szych tragedii. So-
lidarność  Polaków 
w dniach żałoby to 
hołd: dla Ciebie, 
Twojej Małżonki 
i wszystkich ofiar – 
to wieniec pamięci 
polskich serc.
Chcemy, aby przy-
szłość naszego 
narodu, Europy 
i świata wyrastała 
z pamięci – opiera-
ła się na prawdzie.
Ktoś powiedział, że 
Twoje życie było drogą do Katynia. 
Ta tragedia powinna nas zbliżyć.
Drodzy Przyjaciele z całego świata, 
proszę Was, powiedzcie wszystkim, 
jak Lech Kaczyński kochał praw-
dę, jak o nią walczył, powiedzcie 
o tych tłumach w Warszawie i pod 
Wawelem.
Płaczemy po Tobie wszyscy. Świat 
pracy, i prości, często ubodzy lu-
dzie. Płaczemy, bo byłeś dobrym 
człowiekiem.
Solidarność upomniała się: o wol-
ność, o sprawiedliwość społeczną 
o obecność krzyża w życiu publicz-
nym. Tym wartościom dochowałeś 
wierności jak nikt. Dlatego jak za-
wsze z dumą będziemy mówić o To-
bie – Człowiek Solidarności.
Ojciec Święty Jan Paweł II na-
uczał: „Nie ma solidarności, bez 
miłości”. Jak mało kto kochałeś 
swoich najbliższych i kochałeś lu-
dzi. Podkreślałeś jako Prezydent: 
„solidarność jest potrzebna w skali 
globalnej, w walce z  głodem, prze-
mocą, w walce o prawa ludzi” .
Rozumiałeś, że Solidarność to zo-
bowiązanie nie tylko dla naszej Oj-
czyzny, ale i dla innych narodów.
Panie Prezydencie Wartości! 
Żołnierzu prawdy!
Nie jesteś sam w królewskiej drodze 
na Wawel. Przypomniałeś nam co 
to znaczy być Polakiem. Wdzięcz-
ni przyszliśmy zaświadczyć, że bez 
solidarności nie zbudujemy lep-
szego świata. Nie ma dzisiaj War-
szawy, ani Krakowa, ani Gdańska. 
Jest jedna Polska – zadumana 
w żałobie.
Przykład Twojego życia i drama-
tyczna śmierć na nowo rozpaliły 
w sercach Polaków ducha Soli-
darności. W czasie tych swoistych 
rekolekcji uświadamiamy sobie: że 
rezygnując z wartości, tracimy po-
czucie wspólnoty, tracimy Polskę! 
Nie ma wolności bez wartości.
Wyśmiewani za niemodny patrio-
tyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie pod-
nieśliśmy głowy. Zróbmy wszystko, 
aby rozpalony w sercach i umy-
słach płomień nie wygasł.
Odeszło wielu wspaniałych ludzi. 
Ich rodzinom niosą pocieszenie do-
bre oczy Pani Prezydentowej, cie-
pły  uśmiech, który pokochali Pola-
cy. Po katastrofie połączyliśmy się 

w żałobie z rodzinami ofiar. Dzisiaj 
nasze serca biją razem z rodzinami 
prezydenckiej pary. Z bliskimi Pani 
Marii i Lecha Kaczyńskich. Jutro 
będziemy żegnać kolejne ofiary. 
Na mogiłach tych, którzy zginę-
li, z czułością kładziemy wieniec! 
Wieniec prawdy, która ocalała. 
Niech wspólnie przeżyta żałoba, to 
solidarne wzruszenie zmieni Pol-
skę na lepszą. O to prosimy Boga!
Spoczywajcie w pokoju! Ofiara Wa-
szego życia wydaje dobre owoce.

Ostatnia droga Pary Prezy-
denckiej z Bazyliki Mariackiej na 
Wawel była wielką manifestacją 
patriotyzmu i solidarności.

Niezwykły przebieg miał po-
grzeb śp. Janusza Kurtyki.

Tysiące ludzi, w tym z „Solidar-
ności”, wypełniły bazylikę pw. św. 
Piotra i Pawła w Krakowie, ulicę 
Grodzką przed kościołem i po-
bliski plac św. Marii Magdaleny. 
Minister Kultury (z PO) przema-
wiając nad trumną śp. Janusza 
Kuryki przyznał, że Prezesowi 
IPN należą się przeprosiny za 
wyrządzone mu 
krzywdy z powo-
du bezkompro-
misowego i uczci-
wego ujawniania 
prawdy o najnow-
szej historii Pol-
ski. Niezwykłe 
było świadectwo 
syna Janusza 
Kurtytki, który 
nad trumną ojca 
zobowiązał się do 
kontynuowania 
jego dzieła i pa-

triotycznej działalności.
W imieniu Regionu Rzeszow-

skiego NSZZ „Solidarność” doko-
nałem wpisu w księdze kondo-
lencyjnej:
Szanowny Panie Prezesie 
Instytutu Pamięci Narodowej
Drogi Przyjacielu
Rzeszowska „Solidarność” jest Ci 
wdzięczna
za wierność ideałom Sierpnia 
i odwagę, 
za trwanie przy prawdzie
i przywracanie pamięci o dawnych 
i współczesnych „wyklętych”.
Na zawsze zapamiętamy Cię jako 
prawego, skromnego i życzliwego 
człowieka „Solidarności”.
Dziękując, równocześnie przepra-
szamy za tych, którzy na to zdobyć 
się powinni wobec Ciebie i Twoich 
bliskich.

Katastrofa z 10 kwietnia mia-
ła wielki wpływ na moje życie. 
Czasy po niej były swoistymi re-
kolekcjami narodowymi, które 
zapoczątkowały dobre zmiany 

w Polsce. Po-
lacy ponownie 
się zjednoczyli.  
Śmierć tylu Szla-
chetnych zmobi-
lizowała i mnie do 
większej aktyw-
ności w działal-
ności społecznej 
i publicznej. Apel 
wyrażony w liście 
otwartym Krzysz-
tofa Wyszkow-
skiego sprawił, 
że wstapiłem 20 
kwietnia 2010 r. 

do Prawa i Sprawiedliwości:
Stańmy przy Jarosławie!
Zwracam się z apelem do moich 
przyjaciół, a jeszcze serdeczniej do 
ich dzieci i do wszystkich młodych 
Polek i Polaków o przystąpienie do 
partii politycznej Prawo i Sprawie-
dliwość.
Mam poczucie, że muszę się z ta-
kiej postawy wytłumaczyć, więc 
kilka słów wyjaśnienia, dlaczego 
nie byłem członkiem PiS. Po okrą-
głym stole byłem tak zbrzydzony 
elitami, które zawarły nowy targo-
wicki kontrakt z komunistami, że 
chciałem odsunąć się od polityki. 

Wtedy grupa moich młodych ko-
legów z Gdańska utworzyła Kon-
gres Liberalno-Demokratyczny 
i zaprosiła mnie do współpracy. 
Nigdy wcześniej nie należałem do 
jakiejkolwiek partii, ale uznałem, 
że powinienem wesprzeć ich inten-
cje, które deklarowali jako patrio-
tyczne, a ja im naiwnie uwierzyłem. 
Szybko okazało się, że popełniłem 
grubą pomyłkę. Wystąpiłem z KLD 
i obiecałem sobie, że nigdy więcej 
do żadnej partii nie przystąpię.
Dlatego traktowałem Prawo 
i Sprawiedliwość  z przyjacielskim 
dystansem. Ceniłem Jarosława Ka-
czyńskiego, a z Lechem Kaczyńskim 
łączyła mnie współpraca jeszcze 
z Wolnych Związków Zawodowych. 
Ale z moim nieco anarchicznym 
charakterem bałem się związanych 
z dyscypliną partyjną ograniczeń.
Dzisiaj jestem starym człowiekiem 
i czuję się potwornie zmęczony nie-
ustannym mozołem z jakim w Pol-
sce trzeba było starać się o zacho-
wanie podstawowych wartości 
państwowych i narodowych. Mam 
jednak poczucie, że przyszedł na 
Polaków czas wyboru – przetrwa-
my lub przepadniemy w rejwachu 
politycznej tandety. Dlatego uwa-
żam, że powinienem zrobić to samo, 
co zrobiłem w maju 1988 r., gdy po 
przegranym strajku  wychodziłem 
ze Stoczni Gdańskiej. Stanąłem na 
końcu pochodu stoczniowców, któ-
rzy ulegli w walce, ale nie zostali 
pokonani. Niestety, gdy zbliżała się 
chwila zwycięstwa, targowiczanie 
znowu sprzedali nas wszystkich.
Dzisiaj, jako człowiek wolny i nie 
mający na widoku żadnych pu-
blicznych funkcji deklaruję przystą-
pienie do PiS po to, żeby własnym 
głosem wspomóc pracę Jarosława 
Kaczyńskiego na rzecz polskiej ra-
cji stanu. Ta partia, ten przywód-
ca najbardziej jednak potrzebują 
nie takich jak ja, a ludzi młodych, 
nowoczesnych, dynamicznych, 
otwartych i odważnych, bo tacy są 
do tej pracy szczególnie przydatni.  
Apeluję więc do młodych Polaków 
w imię Lecha Kaczyńskiego i do 
młodych Polek w imię Anny Walen-
tynowicz, o wstępowanie do Prawa 
i Sprawiedliwości i przysporzenie 
jej nowej siły, potrzebnej do zwycię-
skiej walki o Polskę!

Wielokrotnie w mojej działal-
ności publicznej po 10 kwietnia 
2010 r. siły do pracy czerpałem 
z postawy i niedokończonego 
dzieła tych Szlachetnych ludzi, 
którzy zginęli podczas pełnienia 
służby Ojczyźnie.

Wielkim przeżyciem dla mnie 
było również oglądanie w Archi-
wum Akt Nowych w Warszawie 
ocalałego wieńca Prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego, który miał 
być złożony na Grobach Katyń-
skich.

fot. W. Buczak

fot. W. Buczak

fot. W. Buczak
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W artykule „Pamięci działaczy 
młodzieżowej organizacji anty-
komunistycznej” z poprzedniego 
numeru, błędnie zostały podpi-

Jolancie DZIOK-SZYMCZAK
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy

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

Od lewej: Marian Irzyk, ks. Jerzy Oczoś, proboszcz parafii w Grodzisku,
por. Władysław Koziarz, Bogusław Soboń

Sprostowanie...

sane osoby figurujące na zdjęciu. 
Powyżej zamieszczamy prawidło-
we nazwiska osób, a za tę niefor-
tunną pomyłkę przepraszamy.  

Rodzinie i bliskim śp. Lecha STELIGI
b. przewodniczącego „Solidarności” w Nadleśnictwie Leżajsk

wyrazy szczerego współczucia 
składa Roman Jakim, Przewodniczący 

Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ “Solidarność”

Dla większości polskich me-
diów to, że 5 kwietnia 2020 roku 
zmarła Marta Miklaszewska oka-
zało się wiadomością na tyle nie-
istotną, że w ogóle o tym fakcie 
nie wspomniały, choć była wybit-
ną dziennikarką, działaczką opo-
zycji antykomunistycznej, a przy 
tym (co także jest istotne) żoną 
śp. Jana Olszewskiego, w czasach 
PRL słynnego obrońcy w pro-
cesach politycznych, a później 
premiera pierwszego wybranego 
w demokratycznych wyborach 
Rządu Najjaśniejszej Rzeczypo-
spolitej.

 Marta Olszewska-Miklaszew-
ska, urodziła się 2 maja 1932 roku 
w Warszawie, była córką inży-
niera rolnictwa, a podczas woj-
ny oficera AK, zamordowanego 
przez Niemców w obozie na Maj-
danku. Po ukończeniu studiów, 
rozpoczęła pracę jako dzienni-
karka, publikując m.in. w tygo-
dniku „Prawo i Życie”, „Kurierze 
Polskim, „Literaturze”… Zasłynęła 
zwłaszcza jako autorka reporta-
ży z procesów sądowych. W po-
łowie lat 70-tych związała się 
z opozycją antykomunistyczną, 
m.in. współpracując z KOR i re-
lacjonując działaczom opozycji 
przebieg procesów politycznych 
(m.in. robotników z Ursusa”). Gdy 
po wprowadzeniu w grudniu 1981 
roku stanu wojennego otrzymała 
zakaz publikowania, rozpoczę-
ła pisanie w prasie podziemnej. 
W 1989 roku rozpoczęła pracę we 
wznowionym „Tygodniku Solidar-
ność”, poruszając niejednokrot-
nie na jego łamach sprawy wciąż 
niewyjaśnionych morderstw po-
litycznych z czasów PRL (w tym: 
Grzegorza Przemyka, Jana Strze-
leckiego, księdza Niedzielska), 
a także kwestie związane z po-
trzebą przeprowadzenia lustra-
cji i dekomunizacji. W 1994 roku 
przeprowadziła pierwszy wywiad 
z pułkownikiem Ryszardem Ku-
klińskim. W 2006 roku odznaczo-
na została przez śp. prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodze-
nia Polski „Polonia Restituta”, 
a w 2007 roku powołana została 
do Kapituły tego Orderu. Przeży-
ła 88 lat, tyle samo ile przeżył jej 

mąż Jan Olszewski.
Wspominając o działalności 

Marty Miklaszewskiej, jako wy-
bitnej autorki reportaży z pro-
cesów sądowych, należy ko-
niecznie wspomnieć o mało 
znanym epizodzie z przełomu 
lat 1984/85 - związanym pośred-
nio z naszym regionem. Pod-
czas toczącego się w tamtym 
czasie procesu funkcjonariuszy 
SB oskarżonych o zabójstwo bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki, Marta 
Miklaszewska miała możliwość 
zapoznawania się na bieżąco, za 
pośrednictwem swojego męża 
Jana Olszewskiego, który był 
w nim pełnomocnikiem oskar-
życieli posiłkowych (Episkopatu 
Polski i rodziny zamordowanego 
Kapłana) z informacjami zawar-
tymi w aktach prokuratorskich 
i sądowych dotyczących tej spra-
wy. W tym miejscu przypomnę, 
co pisał o tym epizodzie Michał 
Jan Stręk w swojej książce „So-
lidarność Trwa, Świadectwo 
sprzeciwu i oporu 1981-1989” 
(str. 107). Cytuję: „W tym czasie 
Jarosław A. Szczepański, który 
nawiązał kontakty z przebywa-
jącymi wcześniej w Rzeszowie 
dziennikarzami Leonem Bójką 
i Martą Miklaszewską, zapewniał 
regularny dopływ informacji do-
tyczących śledztwa, a później to-
ruńskiego procesu zabójców ks. 
Jerzego Popiełuszki. Dzięki temu 
uzyskiwaliśmy rzetelne relacje 
z przebiegu tego procesu, prze-
kazywane niezwłocznie przez 
Jarosława A. Szczepańskiego na 
spotkaniach parafialnych w re-
gionie. Ta sprawność i szybkość 
bardzo irytowała władze i SB, 
tym bardziej, że relacje były nie 
tylko aktualne, ale i nieocenzuro-
wane.”

Jerzy Klus

Marta Miklaszewska godna przypomnienia

Ważne odliczenia w podatku
Uwaga! Można odliczyć w podatku PIT i CIT bez limitu darowizny 

(pieniężne lub rzeczowe) przekazane na cele związane z zapobiega-
niem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla:
• podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym transport 

sanitarny,
• przekazanych Agencji Rezerw Materiałowych
• Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Wysokość odliczenia darowizny, zależy od terminu jej przekaza-
nia, i tak:
• w maju 2020 r. – odliczeniu podlegać będzie 150 procent daro-

wizny,
• od dnia 1 czerwca do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu pod-

legać będzie 100 procent darowizny.

Załóż tymczasowy profil zaufany
Na portalu www.GOV.pl można założyć tymczasowy profil zaufany 

- całkowicie online, bez wymogu posiadania konta internetowego 
w banku i ważny 3 miesiące. Profil zaufany pozwala załatwiać więk-
szość spraw urzędowych bez wychodzenia z domu.  Ma on stanowić 
ułatwienie dla obywateli w związku z koronawirusem.

PIT za 2019 do końca maja
Do 31 maja br. można rozliczyć się i złożyć PIT za 2019 rok. Pra-

codawca był zobowiązany dostarczyć PIT 11 do dnia 2 marca br. za 
rok 2019. Z uwagi na epidemię koronawirusa i fakt, że większość 
urzędów skarbowych działa w ograniczonym zakresie, zamiast do 
30 kwietnia br., można to zrobić do końca maja br. W praktyce ter-
min mija 1 czerwca br., bo 31 maja wypada w niedzielę.

Dla osób rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38 
propozycja rozliczenia KAS jest już przygotowana w usłudze Twój 
e-PIT. Automatycznie przygotowane rozliczenia podatkowe zostaną 
zaakceptowane 30 kwietnia.

Gdyby okazało się, że przygotowane i zaakceptowane przez admi-
nistrację skarbową zeznanie trzeba skorygować, to można to zrobić 
po 30 kwietnia br. poprzez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklara-
cje lub na papierowym formularzu. Do 31 maja, korygując zezna-
nie, można dodać lub zmienić organizację pożytku publicznego do 
przekazania 1 proc. podatku.
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W Rzeszowie wybuchła nie tyl-
ko pandemia. Mamy także do czy-
nienia z eksplozją dobra. Mimo 
trudnej sytuacji ekonomicznej, 
ludzie dobrej woli a także firmy 
i instytucje zadziwiają swoją hoj-
nością i uczynnością. Nie sztuką 
jest dawać w czasach dobrobytu, 
dawać z tego, co nam zbywa. Wiel-
ką sztuką jest ofiarować coś wów-
czas, gdy sami mamy niewiele. 
Wolontariusze i przedsiębiorcy 
wielkodusznie odpowiadają na 
potrzeby i deficyty pojawiające 
się w dobie epidemii. Grupa Po-
moc Sąsiedzka Rzeszów inicjuje 
i koordynuje wiele z tych działań.

Mówią, że świat rozpoczął się 
od wybuchu – od pewnej reak-
cji biochemicznej. Wie coś o tym 
Marta, która zapoczątkowała 
w Rzeszowie „wielki wybuch” 
wolontariatu w czasie epidemii. 
Sama jest z zawodu mikrobiolo-
giem. To ona założyła na Facebo-
oku grupę Pomoc Sąsiedzka Ko-
ronawirus Rzeszów. Po niespełna 
dwóch tygodniach od powstania 
grupy spontanicznie wyłoniła 
się grupa koordynatorów: Kasia, 
Monika, Basia, Maciej i Adrian 
Bednarz- reprezentujący Dział 
Rozwoju Regionu Rzeszowskiego 
NSZZ „Solidarność“. Zastanawiali 
się jak pomagać „z głową” i za-
rządzać akcją w sposób bardziej 
systemowy. Tak powstała baza 
wolontariuszy i potrzebujących.

Wolontariusze Pomocy Są-
siedzkiej pomagają potrzebują-
cym członkom związku, osobom 

starszym oraz innym, które nie 
powinny wychodzić z domu przy 
robieniu zakupów, wykupywaniu 
leków w aptece, wyprowadza-
niu psów na spacer, wynoszeniu 
śmieci itd. Codziennie do akcji 
zgłaszają się nowi wolontariusze.

Cała inicjatywa nie mogła-
by być zakrojona na tak szero-
ką skalę, gdyby nie współpraca 
z różnymi przedsiębiorstwami, 
mediami i instytucjami działa-
jącymi na terenie miasta. Dzięki 
hojności kilku drukarni udało się 
wydrukować kilka tysięcy ulotek 
i plakatów, które wolontariusze 
roznoszą i rozwieszają na rze-
szowskich osiedlach, tak by se-
niorzy wiedzieli do kogo mogą 
się zwrócić w potrzebie. Pomoc 
Sąsiedzka współpracuje także 
z lokalnym Caritas przy rozwoże-
niu posiłków dla podopiecznych 
tej organizacji. Grupa łączy swoje 
siły z różnymi innymi inicjatywa-
mi dobroczynnymi, jak choćby 
„Szlachetna Paczka” czy „Jedze-
nie zamiast Bomb”. Wyjątkowo 
cenna okazała się współpraca 
z Kasią Gargałą – inicjatorką ak-
cji „Maseczki dla Łańcuta”. Dzięki 
niej kilka najbardziej potrzebu-
jących DPS-ów z Rzeszowa i oko-
lic otrzymało niezbędne środki 
ochronne.  O inicjatywie było gło-
śno na większości rzeszowskich 
portali informacyjnych.

W nasza akcję włączyli się także 
rzeszowscy restauratorzy. Część 
z nich zgodziła się, by dołączać 
do swoich dostaw ulotki Pomocy 

Sąsiedzkiej. Restauracja Curry 
Me mimo swojej trudnej sytuacji 
ekonomicznej kilka razy w ty-
godniu funduje obiady dla osób 
starszych, które rozwożą nasi wo-
lontariusze. Również dzięki nim, 
siedem rodzin pozbawionych 
środków do życia otrzymały na 
Wielkanoc paczki z żywnością.

W obecnych czasach, a szcze-
gólnie, gdy  wszyscy jesteśmy 
„skazani na areszt domowy”, róż-
nego rodzaju grupy na Facebooku 
cieszą się coraz większą popular-
nością. Patrząc z tej perspekty-
wy, 800 członków grupy Pomoc 
Sąsiedzka Koronawirus Rzeszów 
nie robi wrażenia.  Warto jednak 
dodać, że są to osoby aktywne 
chcące konkretnie angażować się 
w wolontariat na rzecz osób star-
szych lub ograniczonych kwa-
rantanną. Grupa stanowi także 
przestrzeń, w której promujemy 
firmy, które zechciały dołożyć 
swoją cegiełkę do tego, by w cza-
sach koronawirusa życie osób 
szczególnie narażonych – było ła-
twiejsze i bezpieczniejsze.

Jeśli jesteś wolontariuszem – 
zapraszamy do współpracy. Być 
może dysponujesz wolnym cza-
sem i mógłbyś rozwozić paczki 

Wielki wybuch wolontariatu lub robić zakupy. Być może jesteś 
lekarzem, prawnikiem lub zaj-
mujesz się mediami. A być może 
po prostu masz w sobie chęć i go-
towość do pomocy. Napisz do nas 
na rzeszow.pomoc@gmail.com. 

Zapraszamy także do dołącze-
nia do naszej facebookowej gru-
py, w której na bieżąco publikuje-
my informacje o naszych akcjach. 
Jeśli znasz osoby starsze, które 
mogą w tym trudnym czasie po-
trzebować pomocy – również 
prosimy o kontakt. Walutą jaką 
mamy jest przede wszystkim czas 
i ręce naszych wolontariuszy. 
Grupa planuje kontynuować swo-
ją działalność również po ustaniu 
pandemii.

Potrzebujący członkowie NSZZ 
„Solidarność“ proszeni są o kon-
takt z Adrianem (tel. 607 909 422), 
który już pomaga osobom star-
szym z Komisji Terenowej Emery-
tów i Rencistów i  koordynuje po-
moc dla związkowców z ramienia 
Regionu Rzeszowskiego.

Joanna Turoń 
Adrian Bednarz

Dział Rozwoju Związku 
Regionu Rzeszowskiego NSZZ „S“

Adrian Bednarz gotowy do akcji pomocy sąsiedzkiej
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35-083 Rzeszów, www.solidarnosc.rzeszow.org.pl
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