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Od momentu rozpoczęcia ro
syjskiego ataku na Ukrainę,
Region Rzeszowski NSZZ „So
lidarność” zaangażował się
w pomoc dla uchodźców i osób,
które pozostały w ogarniętym
wojną kraju. Powstały liczne
inicjatywy m.in.: zbiórki pie
niężne i  pomoc humanitarna
w postaci różnorodnych darów.

Z końcem lutego Region Rze
szowski uruchomił Punkt Po
mocy, którego celem jest infor
mowanie o bieżących potrze
bach oraz koordynowanie dzia
łań związanych z organizacją

systemu zbiórki pomocy rzeczo
wej na terenie objętym jego
działalnością. Punkt nieprze
rwanie gromadzi dary, a następ
nie przekazuje je do placówek,
w których przebywają uchodź
cy, jak i organizuje transporty
humanitarne bezpośrednio na
Ukrainę.
Pomaga nam w tym Fundusz

Pomocy Kościołowi na Wscho
dzie, który jest prowadzony
przez Region Rzeszowski NSZZ
„S” od 2007 r. Od rozpoczęcia
brutalnej agresji rosyjskiej na
Ukrainę ogólnopolska akcja po
mocy Kościołowi katolickiemu

i  Polakom na Wschodzie przy
brała na sile.
W pierwszych dniach wojny

z  inicjatywy naszego Regionu
powstała zbiórka pieniężna
„Solidarni z Ukrainą” na rzecz
przybywających do Polski ucie
kinierów i ich rodzin. Dzięki
prowadzonej ze środków wła
snych Regionu Rzeszowskiego
NSZZ „S” i wspieranej finanso
wo przez struktury krajowe, re
gionalne, branżowe i zakładowe
NSZZ „S” oraz osoby prywatne,
stowarzyszenia i firmy z całego
kraju wsparcie docierało rów
nież na Ukrainę. Wpłaty od dar

czyńców i  środki zgromadzone
na Fundusz przyczyniły się do
zorganizowania licznych trans
portów  z  pilnymi rzeczami dla
walczących o wolność oraz cy
wilów, którzy nie mogą wydo
stać się z kraju ogarniętego woj
ną.
Ogromne wsparcie zawdzię

czamy ks. Jackowi Uliaszowi,
Dyrektorowi Instytutu Teolo
gicznego Archidiecezji Lwow
skiej we LwowieBrzuchowi
cach, który sugerował niezbęd
ne produkty oraz miejsca, gdzie
powinniśmy wysłać pomoc hu
manitarną.



Ze środków zgromadzonych
na Fundusz wysłaliśmy liczne
transporty, w których przekaza
liśmy m.in.: środki opatrunko
we, leki, materace, karimaty, po
werbanki, obuwie, skarpety,
bieliznę termoaktywną, środki
czystości, artykuły higieniczne
i  produkty spożywcze tj.: żyw
ność z długoterminowym okre
sem ważności, mleko dla dzieci.
Potrzebne materiały trafiały

do m.in: dzieci z domu dziecka

z Rohatynia, pensjonarjuszy Do
mu Miłosierdzia Bożego we
LwowieBrzuchowicach, osób,
które znalazły schronienie w Se
minarium Duchownym we
LwowieBrzuchowicach. Pomoc
humanitarną otrzymali również
mieszkańcy i osoby walczące
w  obronie bombardowanego
Żytomierza oraz mieszkańcy
sześciu parafii objętych działal
nością diecezji KamienieckoPo
dolskiej w Ukrainie.

Z licznych datków doposaży
liśmy w środki medyczne szpi
tal we Lwowie. Pośród przeka
zanych medykamentów znala
zły się m.in.: preparaty do
czyszczenia ran, opatrunki spe
cjalistyczne, plastry, bandaże,
kompresy, opaski uciskowe, far
tuchy, rękawice chirurgiczne,
maski medyczne, igły i strzy
kawki.
Sukces odniosła również akcja

mikołajkowa „Paczki świątecz

ne” organizowana w ramach
Funduszu. Do mieszkańców
walczącej Ukrainy dotarła żyw
ność, artykuły dla dzieci i  osób
o  specjalnych potrzebach oraz
agregaty i przetwornice.
Na potrzeby Archidiecezji

Lwowskiej, która koordynuje
pomoc dla mieszkańców, do
tkniętych skutkami wojny został
zakupiony samochód.

Pomoc mieszkańcom Ukrainy, to
duże przedsięwzięcie, w które orga
nizatorzy, osoby i organizacje wło
żyły mnóstwo pracy i serca.
Projekt jest nietypowy, gdyż re

alizowany jest bez określenia ram
czasowych, bo nikt nie zna daty za
kończenia wojny. Dodatkową trud
nością jest budżet, którego nie moż
na z góry przewidzieć.
Pozyskanie artykułów spożyw

czych i sprzętu specjalistycznego,
uwzględnienie aktualnych potrzeb
przy robieniu zakupów, załadunek
i kompletowanie towaru oraz koor
dynacja transportów za granicę
wiążą się z ogromnym nakładem
pracy, zaangażowaniem i poświęce
niem czasu własnego. Jednak to
wszystko nie udało by się bez nie
ocenionej pomocy darczyńców
i  sponsorów  mówi Marek Hoj
ło, koordynator akcji.
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Kolejną inicjatywą jest akcja
Plecak dla malucha. Do akcji
zapoczątkowanej w Daleszycach
w woj. świętokrzyskim z powo
dzeniem włączył się również
Region Rzeszowski NSZZ „S”.
Projekt realizowany był dla ce
lów wsparcia najmłodszych
uciekinierów i zapewnienia im
chociaż namiastki normalności
w tym cieżkim dla nich momen
cie.
Od 24 lutego 2022 r. polsko

ukraińską granicę przekraczały
codziennie tysiące osób ucieka
jących przed wojną, w tym
głównie kobiety i dzieci. Ciężko
jest wyobrazić sobie jakie te
dzieciaczki (z dnia na dzień po
zbawione domu i ojców) miały
straszne przeżycia i doświad
czenia, dlatego też, pomoc w tej
postaci miała dotrzeć do tej naj

bardziej bezbronnej i przerażo
nej grupy.
Podarunek w postaci plecacz

ka wyposażonego dziecięcymi
akcesoriami miał dostarczyć
choć odrobinę radości, zabawy
i  choć chwilę zapomnienia od
trudnej rzeczywistości. W wy
posażeniu znalazły się m.in.:
woda, soczek w  saszetce, wafe
lek, baton, jajko niespodzianka,
chusteczki, kredki, kolorowan
ka, maskotka lub coś, co sprawi
radość. Tak przygotowane, do
starczano najpierw do punktu
noclegowego w Full Market
w Rzeszowie i do punktu miesz
czącego się w Hali Kijowskiej
w Korczowej.
W miarę rozwoju projektu,

dostrzegliśmy potrzebę obdaro
wania również dzieci i młodzie
ży, które rozpoczynały naukę

w  polskich szkołach. Zebrane
w  Punkcie Pomocy dary były
następnie kompletowane. To
war należało posegregować tak,
by w miarę możliwości plecaki
zostały identycznie wyposażo
ne, aby nie powodować przy
krości innym dzieciom, które
z  powodu nierównej zawartości
mogłyby się poczuć gorsze.
Plecaki dotarły do dzieci

z  Ukrainy, które mieszkają na
terenie naszego regionu, a na
wet województwa do m.in.: SP
im. Marii SkłodowskiejCurie
w  Nowej Sarzynie, Klasztoru
Zakonu Braci Mniejszych Kapu
cynów w Sędziszowie Młp., UG
Leżajsk, Duszpasterstwa Rodzin
w Przemyślu, SP. im. bł. Roma
na Sitki w  Kamionce, szkół na
terenie Rudnika nad Sanem,
ZSP i Przedszkola Samorządo

wego w Jagielle, szkół na terenie
Kamienia i Jeżowego; dzieci
z  Ukrainy mieszkających
w  Rzeszowie, Nowej Sarzynie,
Kamieniu, Stalowej Woli i  Prze
myślu.
Wreszcie za pośrednictwem

Sebastiana Sondeja, nauczycie
la z SP nr 25 w Rzeszowie, który
zorganizował transport (z dara
mi zbieranymi również w SP Nr
25), skompletowane przez nas
plecaki dotarły do dzieci miesz
kających w ogarniętej konflik
tem zbrojnym ojczyźnie do
m.in.: domu dziecka w Rohaty
niu prowadzonego przez Sio
stry Prezentki, Charkowa, a tak
że do dotkniętej wstrząsającymi
wydarzeniami Buczy.

Cd. str. IV

Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat.
bł. ks. Jerzy Popiełuszko
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Dary w postaci plecaczków
doposażonych w odzież, obu
wie, zeszyty i przybory szkolne
były zbierane w m.in.: samorzą
dach, placówkach oświaty dzia
łających na terenie naszego re

gionu. Niezbędne do nauki
przybory dotarły również od
darczyńców ze Stanów Zjedno
czonych.
Idea solidarności z potrzebują

cymi, dobre serca, ale przede

wszyskim chęć podarowania
uśmiechu na twarzach dzieci
sprawiły, że akcja przerosła na
sze najśmielsze oczekiwania.
Łącznie wyposażyliśmy w ple
caki ponad 700 dzieci z Ukrainy,

tych najmłodszych i tych star
szych. Jesteśmy pełni wdzięcz
nośći wszystkim darczyńcom,
osobom i instytucjom zaangażo
wanym w akcję.

Do akcji włączają się mali darczyńcy ze swoimi opiekunami: Przedszkole Samorządowe "Michałki" i Żłobek Samorządowy ze Strzyżowa oraz SP im. Sybiraków w Nawsiu.
W roli koordynatorów: Anna Dziadek z Oddziału ZR NSZZ "S" w Strzyżowie oraz Adrianna Sulimirska Dyrektor SP im. Sybiraków w Nawsiu

O owocnej współpracy

Wyrazy wdzięczności dla Re
gionu Rzeszowskiego NSZZ
„Solidarność” osobiście przeka
zał ks. Jacek Uliasz dyrektor In
stytutu Teologicznego Archidie
cezji Lwowskiej we Lwowie
Brzuchowicach, który wspólnie
z Edwardem Kawą  biskupem
pomocniczym Archidiecezji
Lwowskiej przekazuje pomoc
dalej na wschód Ukrainy.
 Jesteśmy tu, w tym miejscu,

z tym słowem, po to żeby podzięko
wać wszystkim naszym ofiarodaw
com, którzy pozwolili na to, iż do
konano, czy też dokonywane były
systematyczne różnego rodzaju za
kupy i pomoc do konkretnych ludzi.

(...) We współpracy z panem Mar
kiem udało się docelowo dostarczać
różnego rodzaju potrzebne artykuły
żywnościowe, chemię, ale również
i  takie, które są związane z taką
dłuższą pomocą jak: pralka, lodów
ka, zamrażarka. Tutaj była nawet
kwestia pomocy przy zakupie sa
mochodu, takiego który by tam
funkcjonował, w takich miejscach
dalekich jak choćby: Krzywy Róg,
Charków, czy też do Kijowa.
Ks. Jacek uwagę zwraca na to,

że do parafii Archidiecezji
Lwowskiej od początku wojny
napływali uchodźcy wewnętrz
ni, czyli mieszkańcy terytoriów
wschodniej Ukrainy, którzy

uciekali z terytoriów ogarnię
tych rosyjską okupacją, zosta
wiając tam cały swój dobytek.
Ośrodki i noclegownie były
przepełnione, brakowało żyw
ności, środków medycznych
i  łóżek, na których mogliby się
położyć wyczerpani podróżą
uciekinierzy.
 Trafiała ta pomoc do takich

miejscowości jak Żytomierz, Ka
mieniec Podolski, Pisarówka, Jazło
wiec, Kamionka Buska, Sokal, czy
same Brzuchowice, gdzie byli
uchodźcy wewnętrzni. To jest też
warte do podkreślenia, że to było
zwiazane z pomocą gdzie było sto,
sto pięćdziesiąt, dwieście osób (...)

w  Brzuchowicach było nawet do
pięciuset osób  podkreśla.
W dalszej części wywiadu

udzielonego dla słuchaczy kato
lickiego Radia VIA zwraca się
z  podziękowaniami do wszyt
skich ofiarodawców.
 Chciałbym serdecznie po

dziękować za współpracę tutaj
z panem Markiem i z Solidar
nością rzeszowską (…) cieszę
się, że ta współpraca jest taka
owocna  podsumowuje ks. Ja
cek Uliasz, Dyrektor Instytutu
Teologicznego Archidiecezji
Lwowskiej we LwowieBrzu
chowicach.

Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą. Wyrażaćmiłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść.
Zamilknąć, gdy inni mówią. Modlić się, gdy inni przeklinają. Pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić.

Przebaczyć, gdy inni nie potrafią. Cieszyć się życiem, gdy inni je lekceważą.
bł. ks. Jerzy Popiełuszko
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Pomoc zza oceanu
7 kwietnia 2022 r. Anna Marut

skontaktowała się z Markiem
Hojło, koordynatorem akcji po
mocowych i poinformowa
ła o  inicjatywie zbierania pomo
cy rzeczowej zorganizowanej
w Stanach Zjednoczonych przez
jej synów: Wojciecha i Tomasza.
Do akcji włączyły się placówki

oświatowe, firmy i osoby pry
watne z miast Wallington i Pas
saic w stanie New Jersey. Do
czerwca udało im się zebrać po
nad 70 pokaźnych paczek, które
zawierały: plecaki, akcesoria
szkolne, koce oraz odzież i obu
wie.
– Mieszkam w Stalowej Woli,

mam dwóch synów Tomka i Wojt
ka, którzy po ukończeniu szkół wy
jechali do Stanów, w których miesz
kają nasi krewni. Ks. Jan Folcik
proboszcz parafii pod wezwaniem
Matki Bożej Szkaplerznej w Stalo
wej Woli – Rozwadowie jest przyja
cielem rodziny, a synowie mają do
niego ogromny szacunek. Moja ko
leżanka prowadzi stronę interneto
wą i jest w radzie parafialnej ko
ścioła. Ponieważ utrzymujemy ze
sobą kontakt, dowiedziałam się
o potrzebie zorganizowania pomocy
dla dzieci uchodźców, którzy schro
nili się w Polsce przed skutkami
wojny na Ukrainie. Dzieci są
w świetlicy szkoły po sąsiedzku na
szej parafii i trzeba było im pomóc
zorganizować się. Któregoś wieczo
ru, gdy zadzwonił Wojtek opowie
działam mu o pomocy, która orga
nizują parafianie. Postanowił, że
oni też coś zorganizują. Myślałam,
że „oni” to znaczy moi synowie,
a okazało się, że pomoc zaczęły or
ganizować całe rodziny i to nie tyl
ko pochodzenia polskiego oraz zna
jomi moich dzieci i partnerzy, któ
rzy współpracują w ramach działal
ności biznesowej syna. Poprosili
o wykaz rzeczy, które są niezbędne:
przyborów szkolnych, rozmiarów
ubrań i obuwia. Pojechałam więc do
ks. Folicka, zrobiliśmy zestawienie
dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat
i przesłaliśmy do Wojtka, który ko
ordynował całą akcją. Kupione
przez darczyńców rzeczy składowa
ne były w hali przedsiębiorcy Piotra
Zielonki, który również bardzo się
zaangażował w tę akcję. W to
wszystko włączyły się również
dzieci z miast Wallington i Passaic
w stanie New Jersey. W sumie ze
brali duże ilości rzeczy, które trzeba
było spakować i załatwić transport
do Polski, a w tym pomogła jakaś
instytucja ukraińska. Pomoc rze
czowa została wysłana 6 czerwca
przez polską agencję i miała dotrzeć
w przeciągu 8 tygodni, niestety nie
obyło się bez komplikacji w Warsza
wie, ale w końcu przesyłka znalazła
się w Rzeszowie  o akcji pomocy
zorganizowanej za oceanem

opowiada Anna Marut.
Dostawa dotarła 13 września

2022 r. i zgodnie z życzeniem
darczyńców ze Stanów Zjedno
czonych, Region Rzeszowski
NSZZ „S” rozdysponował po
moc rzeczową dla dzieci
z  Ukrainy, przebywających
obecnie na terenie Podkarpacia,
skąd pochodzi organizator
amerykańskiej akcji.
Dzięki pomocy darczyńców

zza oceanu, ponad 400 dzieci
i młodzieży dostało kompletne
wyprawki szkolne. Plecaki zo
stały przekazane w ramach akcji
plecak dla malucha.

Anna Marut udziela wywiadu w imieniu ofiarodawców i organizatorów
akcji pomocowej ze Stanów Zjednoczonych

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom oraz zaangażowanym w akcję: UkraińskoAme
rykańskiemu Stowarzyszeniu Młodzieży  oddział w New Jersey Ukrainian American Youth Asso
ciation (CYM) – Passaic, Oksanie Rusinko oraz uczniom i pracownikom szkół: Glen Ridge Middle
i High School Glen Ridge, parafianom, rodzinie Dudkevych: Marii, Marcie i Iwanowi oraz ks. An
drij Dudkevyczowi  proboszczowi Ukraińskiego Kościóła Katolickiego pw. św. Mikołaja w Passaic
(St. Nicholas Ukrainian Catholic Church Passaic), mieszkańcom New Jersey: Kristen Bilyj, Shelly
Burgas, Marii Coluccio, Jacqeline King i Colleen Smith, a także uczniom i pracownikom Woodrow
Wilson Middle School oraz Clifton Public Schools za okazaną solidarność.
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Akcja pomocy dla mieszkań
ców Ukrainy od początku wojny
jest realizowana nieustannie do
dnia dzisiejszego. Transporty
z  pomocą humanitarną wysyła
ne są na bieżąco.
 Zaczęło się to wszystko 24 lute

go i trwa nadal, bo akcja nie została
ani zatrzymana, ani zawieszona,
cały czas trwa jej kontynuacja  za
znacza Marek Hojło, Skarbnik
ZR i koordynator z ramienia Re
gionu Rzeszowskiego NSZZ
„Solidarność” akcji pomocy dla
obywateli Ukrainy.
Marek wspomina reakcję na

potrzeby mieszkańców Ukrainy,
która była kierowana docelowo
dla rannych w wyniku wojny
pacjentów szpitala we Lwowie:

 Pierwszą naszą akcją była po
moc do szpitala we Lwowie, gdzie
została dostarczona taka ilość pro
duktów, na którą nas było stać
w tym okresie: środków opatrunko
wych i środków odkażających,
gdzie wiedzieliśmy, że bardzo dużo
przybywa tam rannych – wspo
mina.
Jak zaznacza Marek, ogromny

odzew od darczyńców, na
zbiórkę „Solidarni z Ukrainą”
już w pierwszych dniach wojny
pozwolił na wypełnienie dwóch
samochodów ciężarowych jak
i  licznych transportów przeka
zywanych do potrzebujących na
Ukrainie w terminie później
szym  samochodami osobowy
mi i ciężarowymi:

 Zaczęliśmy z ks. Uliaszem od
wysyłki transportu – takich dużych
dwóch tirów, które były zapakowa
ne w ponad 30 palet z żywnością,
ubraniami i wodą mineralną (…)
Później były też mniejsze dostawy,
ale również i samochodami ciężaro
wymi  kontynuuje.
Wszystkie działania nie miały

by miejsca, gdyby nie systema
tyczne wsparcie niesione przez
komisje związkowe Regionu czy
indywidualnych darczyńców:
Tak, to kontynuujemy do tej

chwili. W zależności od tego jakie
mamy środki i możliwości, bo wia
domo, że to jest koniec roku, czyli
koniec budżetowy każdej komisji
związkowej.
Marek podkreśla, że akcja hu

manitarna realizowana ze środ

ków na Fundusz Pomocy Ko
ściołowi na Wschodzie, za po
średnictwem parafii trafia bez
pośrednio do uchodźców znaj
dujących schronienie w zachod
niej części Ukrainy. Dziękuje za
zaangażowanie organizacjom
spoza regionu, samorządom,
placówkom oświatowym,
przedsiębiorstwom i osobom
indywidualnym, również dar
czyńcom spoza kraju. Jego zda
niem każda, nawet najmniejsza
pomoc przyczynia się do prze
kazywania dostaw:
Pragnę wyrazić wdzięczność dla

tych, którzy potrafią się dzielić
z drugim człowiekiem. Zapotrzebo
wanie na to, co przekazujemy jest
bardzo duże i trudno je sobie wy
obrazić – reasumuje.

Tam, gdzie jest niesprawiedliwość, gdzie jest przemoc, zakłamanie, nienawiść, nieposzanowanie ludzkiej godno
ści, tam brakuje miejsca na miłość, tam brakuje miejsca na serce, na bezinteresowność, na wyrzeczenia.

bł. ks. Jerzy Popiełuszko
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W imieniu Zarządu Regionu
Rzeszowskiego NSZZ „Soli
darność” serdecznie dziękuję
za ofiarowaną pomoc:
Darczyńcom ze Stanów Zjedno
czonych  Annie, Wojciechowi
i  Tomaszowi Marutom za orga
nizację zbiórek oraz placówkom
oświatowym, organizacjom
i mieszkańcom z miast Walling
ton i  Passaic w stanie NJ, Euro
posłowi Kosmie Złotowskiemu,

Posłowi na  Sejm RP Jerzemu
Paulowi, Caritas Diecezji Rze
szowskiej, pracownikom samo
rządowym – Starostwu Powia
towemu w  Łańcucie, Burmi
strzowi Miasta i Gminy Nowa
Sarzyna, Wójtowi Gminy Le
żask, organizacjom zwiąkowym
i strukturom NSZZ „Solidar
ność” z  Regionu Rzeszowskie
go, Regionowi Świętokrzyskie
mu, Regionowi Słupskiemu, OZ

NSZZ „Solidarność” przy
Volkswagen Poznań, OZ NSZZ
„Solidarność” w Bridgestone
Poznań, firmom  G2A, Belin,
Linea, Handlopex Rzeszów,
KBOŚ w  Sarzynie, KAROSAS –
Głogów Młp, STELMET Stec
spółka komandytowa, placów
kom oświatowym oraz osobom
prywatnym z  Regionu Rze
szowskiego NSZZ „S”.Roman Jakim Przewodniczący Zarządu

Regionu Rzeszowskiego NSZZ „S”

Dziękujemy  Jesteście Wielcy!



Albina Świerad z SP w Czarnej Sędziszowskiej, Elżbieta Orzech z PCEK w Ropczycach oraz Bogumiła StecŚwiderska z ZR, prowadzą lekcje j. pol. dla uchodźców.

Pośród innych form niesienia
pomocy, znalazły się oddolne
i  spontaniczne akcje: zbiórka
walizek na podróż, naładowa

nych powerbanków z wejściów
ką do telefonu i  baterii, pomoc
pracowników ZR w przygoto
wywaniu kanapek dla uchodź

ców przekraczających granicę
w  Medyce, niesienie pomocy
uchodźcom przebywającym
w  noclegowni Full Market jak

również prowadzenie w ramach
wolontariatu lekcji języka pol
skiego dla uchodźców z    Ukra
iny przez nasze członkinie.

Inne formy wsparcia
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Wyrazy wdzięczności za akcję
humanitarną płyną z uwikłanej
w konflikt zbrojny Ukrainy. Na
ręce Przewodniczącego ZR
NSZZ "S" podziękowania prze
słała S. Justyniana za nieocenio
ną pomoc dla pensjonariuszy
z  Domu Miłosierdzia we Lwo
wieBrzuchowicach.
Na ręce Przewodniczącego skła

dam serdeczne podziekowanie za
przekazane dary do pensjonariuszy
z Domu Miłosierdzia we Lwo
wie–Brzuchowicach. Jesteśmy bar
dzo wdzięczni za pampersy, słody
cze i owoce.
Obecnie w naszym Domu przed

bywa 30 osób leżących, potrzebują
cych całodobowej opieki i pielęgna
cji. Wielu z nich nie ma tutaj niko
go z bliskiej rodziny, dlatego cieszą
się , gdy ktoś się nimi interesuje,
szczególnie z Polski – wielu z nich
traktuje Polskę jako swoją pierwszą
Ojczyznę.
Niech Bóg będzie nagrodą za Wa

szą dobroć i zaangażowanie,
a  my  ze swej strony zapewniamy
o naszej nieustannej pamięci modli
tewnej  pisze S. Justyniana
Joanna Uszkowska Józefitka.
Ciepłe słowa kierują do rze

szowskiej Solidarności kapłani: ks.
Roman Kaźmierczak, proboszcz
parafii p.w. Niepokalanego Po
częcia Najświętszej Maryi Panny
w Pisarówce oraz ks. dr. Ry
szard Federczyk, kapelan klasz
toru sióstr Benedyktynek w Ży
tomierzu, którzy złożyli wizytę
w  ZR, by osobiście przekazać
podziękowania za nieustannie
przekazywaną pomoc, niezbęd
ną do prowadzenia posługi
duszpasterskiej na terenie sze
ściu parafii diecezji Kamieniec
koPodolskiej.
Podziękowania dla Darczyń

ców, którzy odpowiedzieli na
apel rzeszowskiej Solidarności
osobiście złożył również
O.  Piotr Czapliński, zakonnik
ze Zgromadzenia Męki Jezusa
Chrystusa w Smotryczu (koło
Kamieńca Podolskiego). O. Piotr
jest bardzo wdzięczny za ten
szczególny dar w postaci agre
gatu prądotwórczego, który jak
podkreśla jest dla nich bardzo
drogocenny, bo niemożliwy do
pozyskania w Ukrainie, ale
również jest trudno dostępny
także w Polsce.
Smotrycz, tak jak i inne miej

scowości, od poczatku wojny
borykał się wyłącznie z proble
mem licznie napływających
uchodźców wewnętrznych:
 Do tej pory odczuwaliśmy, że

była znaczna ilosć uchodźców we
wnętrznych z tych stron okupowa
nych, bombardowanych. W naszym
domu przebywało 18 osób,
a  w  miejscowości Smotrycz, która
liczy niecałe 2 tys. osób było 400
uchodźców – relacjonuje O. Piotr
Czapliński.

 Teraz bardzo dokucza nam brak
prądu, ponieważ cała ta infrastruk
tura w miastach jest niszczona.
W  naszym wojewódzkim mieście
też została zniszczona i nasze wo
jewództwo podłączono do innego,
dlatego też jest ta elektryczność
rozdzielana: część w jedno miejsce,
część w drugie, żeby cała ta infra
struktura wytrzymała i mogła jakoś
zadowolić chociaż małą część
mieszkańców  wyjaśnia.

Pilnie potrzebne agregaty

Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”
zwraca się z gorącym apelem

o pomoc w zakupie agregatów prądotwórczych
dla mieszkańców Ukrainy.

Zima oraz nasilające się ataki Rosji
na obiekty cywilne i infrastrukturę krytyczną,

odcinają ludzi od źródeł energii,
narażając ich na śmierć.

Liczymy na Waszą Solidarność!

Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
47 1240 1792 1111 0010 1374 3580
z dopiskiem „Solidarni z Ukrainą”
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