
Nr 1

Styczeń 2023

ISSN 24508888

Łamiemy się opłatkiem – tradycja, którą pielęgnujemy

4 stycznia 2023 r. w  Domu
Diecezjalnym Tabor licznie
zgromadzili się działacze NSZZ
„Solidarność”, aby podzielić się
opłatkiem, jednocząc się w  ra
dości i zgodzie.
W  imieniu Zarządu Regionu

Rzeszowskiego NSZZ „Solidar
ność”, przewodniczący Roman
Jakim rozpoczął od powitania
wszystkich uczestników spotka
nia i złożenia życzeń.
Opłatek, uświetnił swoją

obecnością ks.  bp  Jan Wątroba,
który odmówił modlitwę, po
święcił opłatki i  w  krótkim
przemówieniu skierował nasze
myśli na temat prawdy, jej zgłę
biania oraz potrzeby życia nią
na co dzień. Podziękował rów
nież „Solidarności” rzeszow
skiej za pielęgnowanie tradycji
za działalność na rzecz pracow

ników oraz za ustawiczne nie
sienie pomocy mieszkańcom
Ukrainy, poprzez podejmowa
nie różnorakich inicjatyw.
Nasz kolega Adam Śnieżek –

Poseł na Sejm RP, życząc wszel
kiej pomyślności, podkreślił
wartości tkwiące w  takich spo
tkaniach. Natomiast Jolanta Sa
wicka – Wicewojewoda Podkar
packi, składając życzenia mówi
ła o  wielkich zasługach ruchu
„Solidarność” dla Polski, a Piotr
Pilch – Wicemarszałek Woje
wództwa Podkarpackiego
o  wyzwaniach stojących przed
Polakami w  2023 r. Życzenia
składali również Małgorzata
Rauch – Podkarpacki Kurator
Oświaty oraz ks.  Jacek Uliasz –
Dyrektor Instytutu Teologicz
nego Archidiecezji Lwowskiej,
przekazując podziękowania za

ofiarowaną pomoc dla Ukrainy.
Wszystkim uczestnikom ser

decznie dziękujemy za obecność
i  stworzenie wspaniałej rodzin
nej atmosfery, a  Basi Gredys za
wspólne kolędowanie.
Nasze świętowanie było tym

uroczystsze, że wzięli w  nim
udział również: ks. prałat Stani
sław Słowik, ks. Piotr Potyrała –
Dyrektor Caritas Diecezji Rze
szowskiej, ks. Robert Mokrzycki
– Duszpasterz Ludzi Pracy, Jó
zef Kardyś – starosta kolbu
szowski, Bernadeta Frysztak –
wicestarosta ropczyckosędzi
szowski, Jerzy Guniewski, Dy
rektor Oddziału Okręgowego
NBP w Rzeszowie, Józefa Misie
wicz – Dyrektor WZS w Rzeszo
wie, Beata Michałuszko – Wice
dyrektor PZPW w  Rzeszowie,
Marek Strączek – Dowódca Po

łudniowoWschodniego Okręgu
Związku Strzeleckiego „Strze
lec” Józefa Piłsudskiego, Mie
czysław Liber – Prezes Stowa
rzyszenia Osób Represjonowa
nych, Marian Krztoń – Prze
wodniczący Wojewódzkiej Ra
dy Konsultacyjnej ds. działaczy
opozycji antykomunistycznej,
Jerzy Bednarz – Przewodniczą
cy NSZZ RI „Solidarność”, Józef
Niemiec przedstawiciel Euro
pejskiej Konfederacji Związków
Zawodowych, Henryka Ma
tuszczak – żona Adama Ma
tuszczaka, działacza rzeszow
skiej Solidarności wieloletniego
pracownika WSK „PZLRze
szów”.
Galeria zdjęć z regionalnego

opłatka dostępna jest na stronie
internetowej Regionu Rzeszow
skiego. Zapraszamy!

Spotkanie w atmosferze serdecznych życzeń i wspólnego kolędowania było okazją do rozmowy, zadumy i podzielenia się doświadczeniami
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Audycji można odsłuchaćw dowolnym momencie
z naszej strony internetowej, a ostatnimi jej gośćmi

byli uczestnicy regionalnych opłatków

Emisja audycji

Zorganizowani mają lepiej

w Radio Via 103,8 FM

we wtorki o godz. 19.15

oraz piątki o godz. 21.30

OŚWIATA. 14 stycznia 2023 r.
w Zespole Szkół Nr 2 w Rzeszo
wie odbyło się Spotkanie Opłat
kowe „Solidarności” Oświato
wej. Wśród uczestników byli
związkowcy szczebla regional
nego i  krajowego, samorządow
cy szczebla wojewódzkiego, po
wiatowego i miejskiego oraz
księża.
Złotymi i  Srebrnymi Odzna

kami Krajowej Sekcji Oświaty
i  Wychowania NSZZ „Solidar
ność” odznaczeni zostali
członkowie „S” Oświatowej.
Odznaki wręczył Ryszard Prok
sa, przewodniczący KS OiW.
Podczas uroczystości zostały

też wręczone nagrody uczniom,
którzy zostali laureatami XI
Edycji Wojewódzkiego Konkur
su Dziennikarskiego „Pamięć
i tożsamość. Stan Wojenny”.
Z  inicjatywy B. Budy,

przewodniczącej „S” OiW zo
stała przeprowadzona akcja
zbierania finansów na remont
domu parafialnego w Drohoby
czu i  dzięki ofiarności uczestni
ków uzbierano 5700 zł, które
odebrał uczestniczący w spo
tkaniu ks.  Mirosław Lech, pro
boszcz parafii p.w. Św. Bartło
mieja w  Drohobyczu. Galeria
zdjęć ze spotkania na:
oswiata.solidarnosc.rzeszow.pl

SENIORZY. 10 stycznia 2023
r. w  siedzibie ZR Rzeszowskie
go NSZZ „Solidarność”, odbył
się Opłatek członków Regional
nej Sekcji Emerytów i Rencistów
wraz z  przewodniczącym Stani
sławem Alotem oraz członków
Komisji Terenowej Emerytów
i Rencistów wraz z przewodni
czącym Jakubem Malarskim.

Zgromadzeni seniorzy na spo
tkaniu odmówili modlitwę za
zmarłych kolegów i ofiary kata
strofy smoleńskiej. Następnie
ks. Grzegorz Dąbrowski z para
fii pw. bł J. Popiełuszki w  Rze
szowie pobłogosławił opłatki.
Spotkanie przebiegało w  ser
decznej atmosferze przy wspól
nie śpiewanych kolędach.

Solidarnościowe opłatki

REPRESJONOWANI.
27 stycznia 2023 roku odbyło

się spotkanie opłatkowe byłych
działaczy opozycji antykomuni
stycznej zrzeszonych w  Stowa
rzyszeniu Osób Represjonowa
nych w Stanie Wojennym Woje
wództwa Podkarpackiego.
Zebranych powitał Mieczy

sław Liber, przewodniczący Sto
warzyszenia, prosząc by minutą
ciszy uczcili pamięć kolegów,
którzy w  ostatnim okresie ode
szli na wieczną służbę.
Ks. Witold Głuszek, proboszcz

parafii w  Tarnawce poświęcił
opłatki, a po modlitwie i odśpie
waniu kolędy, uczestnicy łamali
się opłatkiem i  składali nawza
jem życzenia.
Przemawiali zaproszeni go

ście,  m.in.: Jolanta Sawicka –
Wicewojewoda Podkarpacki;
Stanisław Kruczek – członek Za
rządu Województwa Podkar
packiego; Dariusz Byszuk – na
czelnik Oddziałowego Archi
wum Instytutu Pamięci Narodo
wej w Rzeszowie; Jerzy Bednarz
– przewodniczący Podkarpac
kiej Rady Wojewódzkiej NSZZ
Rolników Indywidualnych „So
lidarność”; Marian Krztoń –
przewodniczący rady konsulta
cyjnej do spraw działaczy opo
zycji antykomunistycznej oraz
osób represjonowanych z powo
dów politycznych.
Z  ramienia Zarządu Regionu

Rzeszowskiego NSZZ „Solidar
ność” w  spotkaniu udział wziął
Andrzej Filipczyk, członek Pre
zydium ZR, który również jest
członkiem Stowarzyszenia.

Mieczysław Liber przypo
mniał, że w minionym roku Za
rząd Stowarzyszenia zajmował
stanowiska, w  których wyrażał
sprzeciw wobec negatywnych
zjawisk szerzących się w  Oj
czyźnie, a  uczestnicy spotkania
prowadzili rozmowy związane
ze sprawami środowiska repre
sjonowanych.

13 stycznia 2023 r. w Centrum
Konferencyjnym MON odbyło
się noworoczne spotkanie
z  działaczami opozycji antyko
munistycznej i  osobami repre
sjonowanymi z całej Polski.
Podczas uroczystości szef

Urzędu do Spraw Kombatan
tów i  Osób Represjonowanych
Jan Józef Kasprzyk uhonorował
osoby zasłużone Medalami "Pro
Bono Poloniae" i  "Pro Patria"
oraz wręczył Medale Stulecia
Odzyskanej Niepodległości.
Wydarzenie uświetnił występ

solistów Reprezentacyjnego Ze
społu Artystycznego Wojska
Polskiego, którzy zaśpiewali
kolędy. Nie zabrakło tradycyj
nego łamania się opłatkiem po
błogosławionym przez du
chownych oraz składania sobie
życzeń.
Udział w spotkaniu wzięli rów
nież działacze Stowarzyszenia
Osób Represjonowanych w  Sta
nie Wojennym Województwa
Podkarpackiego: prezes Mie
czysław Liber, Marian Krztoń,
Janusz Trybus, Henryk Kozik,
Tadeusz Trelka, Jan Kot i  Ma
rian Irzyk.

red.

* * *

LEŻAJSK. 26 stycznia w  Od
dziale Regionu Rzeszowskiego
NSZZ „Solidarność w  Leżajsku
odbyło się spotkanie opłatkowe
działaczy organizacji związko
wych z zakładów pracy funkcjo
nujących na tym terenie.
Spotkanie, które prowadził

Marek Hojło – przewodniczący
Oddziału, było również okazją

do omówienia tematów związa
nych z wyborami związkowymi
na kadencję 20232028. Gościem
zebrania był Roman Jakim,
przewodniczący Zarządu Re
gionu Rzeszowskiego NSZZ
„Solidarność”. Zawiłości prawa
przybliżała Monika Wojak, rad
ca prawny.

* * *

* * *
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3 grudnia 2022 r. odbyły się
wybory związkowe na kadencję
20232028 w  KFM Furniture
w  Kolbuszowej. Były to wybory
dość szczególne, ponieważ na za
służoną emeryturę przeszedł wie
loletni Przewodniczący KZ  Jan
Miazga. Jego miejsce zajął długo
letni pracownik i  członek tutej
szych związków zawodowych,
Arkadiusz Drewnicki. Wybrano
również nowy Zarząd, Komisję
Rewizyjną oraz Delegatów na
Walne Zebranie Delegatów Re
gionu Rzeszowskiego.
Pierwszą sprawą, jaką zajął się

nowy Zarząd KZ była szeroka
kampania informacyjna, przypo
minająca wszystkim pracowni
kom KFM Furniture o  istnieniu
związków zawodowych i  ich roli
w  ochronie pracowników pracu
jących w tym zakładzie. Zakłado
wa gablota po wielu miesiącach
ciszy szybko zapełniła się sto
sownymi informacjami i komuni
katami. Tylko do końca 2022 ro
ku udało się zapisać 12 nowych
członków NSZZ „Solidarność”,
ich aktualna liczba to już 126
osób na niespełna 400 wszystkich
członków załogi (na terenie za
kładu istnieją równolegle, drugie
związki zawodowe). Pracy i pola
do popisu jest więc w  tej kwestii
jeszcze sporo, Zarząd KZ ma na
dzieję na systematyczne powięk
szanie grona członków związ
ków zawodowych w  tutejszym
zakładzie. W  tym celu powstała
także grupa związkowa w  me
diach społecznościowych Face

book, gdzie pojawiać się będą
równolegle, aktualne informacje
na temat działalności organizacji
związkowej.
W  grudniu 2022 r. nowy Za

rząd KZ NSZZ „Solidarność”
przy KFM Furniture w  Kolbu
szowej, w  porozumieniu z  rów
nolegle działającymi tu drugimi
związkami zawodowymi, zała
twił też sprawę wygasłego man
datu zakładowego społecznego
inspektora pracy. Stanowisko to,
w  wyniku wyborów, zgodnych
z  ustawą o  społecznej inspekcji
pracy i  wewnętrznym regulami
nem, objął wieloletni pracownik
naszego zakładu, Marek Kret,
którego kadencja potrwa przez
najbliższe cztery lata.
Zdajemy sobie sprawę, że

przed nami wiele pracy, zwłasz
cza z  uwagi na nowe władze
w  firmie, które planują szereg
zmian w  funkcjonowaniu nasze
go zakładu. Wierzymy, że
wspólnymi siłami i przy pomocy
prawniczej z  Regionu Rzeszow
skiego NSZZ „Solidarność”, bę
dziemy w stanie podołać zadaniu
i sprawić, by wszyscy pracownicy
mogli w  każdej sytuacji czuć
wsparcie związkowe, a  podjęte
decyzje były zgodne z kodeksem
pracy i  szeroko pojętą uczciwo
ścią na linii pracodawca – pra
cownik, jak również zawsze także
w przeciwnym kierunku.

Arkadiusz Drewnicki
przewodniczący KZ NSZZ „S”

przy KFM Furniture

„Solidarność” w Furniture

15 grudnia 2022 r. Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Za
kładów Chemicznych w Nowej Sarzynie zorganizowała Spotkanie Opłatko

we dla swoich członków – emerytowanych pracowników zakładu.
Świąteczne spotkanie było również okazją do przeprowadzenia wyborów
związkowych na nową kadencję. Zgodnie z wolą seniorów funkcję prze
wodniczącego „S” Koła Emerytów i Rencistów przy ZCh Organika Sarzy

na w latach 20232028 pełnił będzie Alfred Ryś. Gratulujemy!

Przewodniczący NSZZ „Solidarność”
wybrani na kadencję 2023 2028
w organizacjach związkowych:

GS Strzyżów – Joanna Dobek
Emerytów i Rencistów  Jakub Malarski

CWT Rzeszów – Agnieszka Janda
DPS PiskorowiceMołynie – Marzena Zasadzińska

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie – Jerzy Południak
Furniture Kolbuszowa – Arkadiusz Drewnicki

IPN Oddział Rzeszów – Barbara Szczepańska
NFZ Oddział Rzeszów – Sławomir Warzocha

MOPS Boguchwała – Paulina Kotowicz
Opella Healthcare – Joanna Jurek

PKS Rzeszów – Bogdan Piecuch
DPS Mielec – Jolanta Haptaś

Powiatowa Stacja Sanepidu w Rzeszowie – Dorota Gregorczyk
TVP Rzeszów – Jacek Lasota

ZOZ nr 2 – Ewa Wasilewska
MPGK Rzeszów – Zbigniew Płonka

Społem PSS w Rzeszowie – Agnieszka Wrzos
Paged Sędziszów Młp. – Jacek Kosydar

Stokrotka – Alina Bosak
Lear Mielec – Katarzyna Szczukocka

KP PSP Strzyżów – Jacek Pelczar

Nowa organizacja „Solidarności”
Organizacja Zakładowa NSZZ

„Solidarność” Pracowników
Urzędu Miasta w  Rzeszowie
rozpoczęła swoją działalność 12
stycznia 2023 r. Pracownicy
podjęli słuszną decyzję o  zorga
nizowaniu się i  zasileniu szere
gów członków NSZZ „Solidar
ność”. Najważniejszym dla nich
zadaniem będzie podjęcie walki
o  poprawę swoich warunków
pracy i płacy.
Na funkcję Przewodniczącego

został wybrany Marian Salwik.
Zastępcą przewodniczącego
Andrzej Komosa, sekretarzem –
Jacek Czajka, skarbnikiem – Ka
rina Nowacka, zaś członkiem za
rządu – Marcin Deręgowski.
Warto zaznaczyć, iż fakt zorga
nizowania się został pozytywnie
przyjęty przez pracowników
i tylko w ciągu kilku dni uzwiąz
kowienie liczyło już 70 osób.
Nowo powstałą Organizację

witamy na pokładzie oraz ży
czymy sukcesów w  działalności
związkowej.

Organizując się w NSZZ „So
lidarność” pracownicy wspólnie
działają w  zakresie poprawy
warunków pracy. Tam, gdzie
funkcjonuje profesjonalny zwią
zek zawodowy z  zapleczem
prawnym i  eksperckim sytuacja
pracowników ulega zmianom,
wygląda lepiej, prawa pracow
nicze są bardziej respektowane.
„Solidarność” skutecznie staje
w obronie godności i praw czło
wieka, posiadamy wiedzę i  do
świadczenie. Razem możemy
pomagać pracownikom w  bu
dowaniu dobrych relacji z  pra
codawcą.

Joanna Stopyra

1 lutego2023 r. odbyły się wybory władz Organizacji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” w Komendzie Powiatowej PSP Strzyżów. Nad procedurą
wyborczą czuwał Andrzej Filipczyk, przewodniczący Regionalnej Komisji
Wyborczej. Gościem zebrania był Roman Jakim, przewodniczący Zarządu
Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, który rozmawiał o proble
mach braci strażackiej.Strażacy zdecydowali, że przewodniczącym w ka

dencji 20232028 będzie Jacek Pelczar. Gratulujemy!

Wybory w obiektywie
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Herod
Przechadzając się nocą po
dziedzińcu budynku swojej partii
głośno rozmyśla

Lśni księżyca lico złote
A ja płakaćmam ochotę,
Bo jakimś trafem fatalnym
Żyjęw kraju nienormalnym.
W kraju, co go nie szanuję,
Nienawiść do niego czuję,
Bo muszę kraj nienawidzić,
Za który trzeba sięwstydzić!
Nienormalnym sam się czuję,
Z obrzydzenia wymiotuję,
Że będąc tak postępowym
Przyszło mi żyćw kraju owym.

Z rozrzewnieniem wspomina

W smutki dni mi upływają,
Żyłem w Rzymie niczym
w Raju,
W dobrobycie i bezpiecznie…
Oj chciałbym ja żyć tam
wiecznie!
Wiedzieli bowiem Rzymiany
Żem w postępie zakochany,
Żem jest w duszy Rzymianinem
I wspólnej Europy synem.
A nie byle prowincjuszem,
Choć się ciągle wstydzićmuszę,
Że kraj mój jest nienormalny,
A lud jego wprost fatalny!
Lecz los wyznaczyłmi rolę
Wielkich władców spełniać
wolę,
Bo tylko wielkich szanuję,
Przez co względy ich zyskuję.
I choćby mną pomiatali,
To i tak ich będę chwalił!
Z oczywistych więc powodów
Dla Cezarowej Zachodu
Ogromy szacunek miałem,
Czciłem ją i uwielbiałem.
Posłuszny jej zawsze byłem,
Co zapragnęła czyniłem.
Bez najmniejszego wahania
Spełniałem wszystkie żądania,
Gdy tylko o czymśwspomniała,
Natychmiast otrzymywała.
Więc mi Cezarowa miła
Urząd w Rzymie załatwiła,
Dla mnie jakby wymarzony,
Bo na mąmiarę skrojony.
Masę forsy dostawałem,
Za nic nie odpowiadałem.

Wraz ze wspomnieniami wkrada
się niepokój

Usilnie takżem się starał
Wejśćw łaski Wschodu Cezara,
Choćwiedziałem, że jest dziki
I zbrodnicze ma nawyki.
Lecz co mi to przeszkadzało,
Że zgładził ludzi niemało,
Skoro nim więcej mordował,
Tym Rzym bardziej go
szanował!
Cezarowa mnie wspierała,
Bo interes w tym swój miała,
By w przyjaźni żyć

z zbrodniarzem,
Więc czyniłem, co mi każe…
Lecz błąd wielki popełniłem,
Że całkiem mu zawierzyłem,
Zbyt dużo obiecywałem,
Do złych działań zachęcałem.
Co on dziśwykorzystuje
I ciągle mnie szantażuje,
Że ujawnić zawsze może
Com gadał na jego dworze…
Więc w rozkroku teraz stoję,
Chwalić głupio, ganić boję
Wiedząc, że wschodnia sobaka
Ma na mnie tęgiego haka.
Paplam więc coś bez pamięci
Bo najłatwiej mi się kręci.
Ludzie krótką pamięćmają,
Com gadał nie spamiętają.
A kłamać zawsze lubiłem,
W sztuce tej prymusem byłem.

Zawadza nosem o kolumnę, co
sprawia, że wywraca się na
posadzkę

Ach jak mnie straszliwie
wkurza,
Że nos mi sięwciążwydłuża.
I gdy wstając kapci szukam
O posadzkę nosem stukam.
Dochodzą już do mnie głosy,
Że lud zwie mnie Długonosy.

Oglądając obolały nos

Płakaćmoże byle dziada,
Herodowi nie wypada,
Gdyżmnie, wielkiego
człowieka,
Bardzo ciężka praca czeka.
Bo Rzymianie mi kazali
Żebym powrócił do kraju,
Tron odzyskał, naród skłócił,
I pasterzy precz wyrzucił,
Bo ci Rzymian krytykują,
Czym ich strasznie denerwują.
Jak się sprawnie z tym uporam,
Na nagrodę przyjdzie pora.
W Rzymie na tron mnie posadzą
I ogromną forsę dadzą!
Lecz bym mógł do Rzymu
wrócić,
Muszęwpierw Pastuszków
skłócić.
Znajdę ku temu przyczynę,
Gdyż toczą trudny spór
z Rzymem
O należne im fundusze,
Co ja wykorzystaćmuszę!

Dostrzega grupę polityków
zbliżającą się do siedziby partii

Tak strasznie się zadumałem,
Że w ogóle zapomniałem,
Że zwołałem dziś naradę
By pracować nad układem,
Co atypasterzy scali
I ten wredny rząd obali!

Podąża spiesznie do sali obrad

***

Trwa narada liderów partii
antypasterskich

Schetyniusz

By pastuszy rząd obalić
Niezbędne jest kraj podpalić!
Przy wiernych mediów pomocy,
Trzeba kłamać, za dnia, w nocy,
Powtarzając tydzień, w tydzień,
Że tysiąc plag na kraj idzie!
Bo władza ta nie zna granic,
A prawo ma całkiem za nic.
Żeby kraj przed tym uchronić,
Pasterzy trzeba przegonić!

Trzaskus

Znam ja w Rzymie wielu ludzi,
Których łatwo jest podjudzić
Do pasterzy oczerniania
A na kraj kar nakładania.
A bez należnych pieniędzy
Kraj sięwnet pogrąży w nędzy.
Kroczmy tą sprawdzoną drogą,
Rzymiany nam w tym pomogą.
Bardzo im się to opłaci,
Bośmy szczerzy demokraci.
O interes Rzymu dbamy,
Zatem prawo rządzićmamy!

Hołocius

Wszyscy bardzo tego chcemy,
Lecz czy dokonać umiemy?
Radźcie zatem, jak to sprawić,
Żeby władzy ich pozbawić!

Herod

Swymi winami należy
Obciążać zawsze pasterzy!
Rzeczywistość się kreuje,
A nie wiernie przekazuje,
Więc po kilku sprytnych
słowach
Można zamęt zasiaćw głowach.
Wszelkie wieści choć zmyślone,
Lub wierutnie przekręcone,
Nieustannie powtarzane,
Za prawdę będą uznane,
Zaś te, które są prawdziwe,
Uznawane za fałszywe.
Rząd pastuszy się zawali,
Gdy będziemy powtarzali,
Że zbrodnicze plany mają,
Dyktaturęwprowadzają,
Ludzi podle oszukali
Bo wybory sfałszowali!
Róbmy ludziom z mózgów
wodę,
Obiecując zaśw nagrodę,
Tym, którzy nam zaufają,
Że będą żyć niczym w raju,
Bo dostatek będzie wszędzie,
Więc na niczym im nie zbędzie!

Hołocius

Lecz gdy władze odzyskamy
Jak dotrzymać to zdołamy?
Lud się szybko zorientuje,
Że nasz rząd ich oszukuje.
Wszak szybko się przekonają,
Że nie żyjąwcale w raju,

Bo raj piekło przypomina!
I to tylko nasza wina.

Sikorius
(śmiejąc się)

Przecież to, co obiecane
Nie musi być dotrzymane!
Obietnice, bądźmy szczerzy,
Wiążą tego, co w nie wierzy.
Skoro w nie my nie wierzymy,
Żadnej spełniać nie musimy!

Herod
(marszcząc brwi i zaciskając pięści)

A gdy władzę odzyskamy
Nigdy jej już nie oddamy!
Gdy własny rząd utworzymy,
Z pasterstwem się rozprawimy!
Naiwnym w głowach zawrócę,
Opornych do lochu wrzucę!

Siemonius
(butnie)

By stare czasy wróciły,
Trzeba użyć gołej siły!
Chcąc pastuszy rząd obalić,
Trzeba pałą przez łeb walić!
By samemu się nie trudzić,
Trzeba nająć silnych ludzi,
Co pasterzom radę dadzą,
Z urzędów ich wyprowadzą!
A gdyby się opierali,
Prze okna będą skakali!

W trakcie dyskusji wchodzi Tuleus

Tuleus

Kroczcie raczej prawną drogą,
Sędziowie wam dopomogą!
Jeżeli nam zaufacie,
Szybko władze odzyskacie!
Sądy chęcią zemsty dyszą,
Wyroki już teraz piszą.
Dajcie szybko mi człowieka
Bo gotowy wyrok czeka!
Wystarczy wpisać nazwisko
I zakończy się to wszystko!
Będzie to surowa kara!
A paragraf… Znajdę zaraz!
Dam najpewniej dożywocie,
Bo należy się hołocie!
Nieistotne czy zło czynił,
Ważne by sąd go przyskrzynił!
Bo gdy ktoś cośw sądach
zmienia,
Nie ma prawa wyjść
z więzienia!

Widząc przestrach części zebranych

Czemu kwaśne macie miny,
Czyście jedli dziś cytryny?
Z wami całkiem inna sprawa,
Bo bronicie państwa prawa!
Nawet gdy prawo łamiecie,
Skazanymi nie będziecie,
Bo wspierając kasty racje
Ratujecie demokracje!
Takie partie my lubimy,
Więc krzywdy wam nie
zrobimy!
Porzućcie płonną obawę,

SZOPKA NOWOROCZNA
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Żaden sąd was nie tknie nawet,
Bo gdy sędziów popieracie,
To glejt na bezkarnośćmacie!
A to my decydujemy,
Co za prawo uznajemy!
I niech każdy zapamięta,
Co sąd orzekł, to rzecz święta!

Herod
(rozpoczynając główny punkt

narady)

By pastuszy rząd obalić
Trzeba wszystkie partie scalić.
Zatem, sprawa oczywista,
Niezbędna jest wspólna lista.
Gdy jedną listę stworzymy,
Na sto procent zwyciężymy!

Hołocius
(histerycznie)

Na wspólny strat się nie zgodzę,
Bo mi z wami nie po drodze.
Wszak kiedy Herod panował
Skrajnie się skompromitował!
Obietnic nie dotrzymywał,
Nawet kumpli swych wykiwał,
Kiedy dał do Rzymu nogę!
Lepszym być od niego mogę,
Bom ładniejszy od Heroda!
Ja chcę królem być naroda!
Zatem, w sposób oczywisty,
Wystawić trzeba trzy listy:
Liberalną, lewicową
I ludowogenderową.
Wszystkie głosy z nich
zbierzemy
I wspólnie rządzić będziemy!

Spór o liczbę list przeobraża się
w kłótnię zakończoną ogólną
bijatyką

***
W tym samym czasie w głównym
pasterskim szałasie Pasterze
obraduję nad sytuacją w kraju
i wokół jego granic

Stary Pasterz

Czas najwyższy, Bracia mili,
Byśmy wspólnie ustalili:

Jak należy postępować,
By suwerenność zachować,
Gdy się liczne niecne siły
Przeciwko nam
sprzymierzyły!
Herod, by nasz rząd obalić,
Gotuje się kraj podpalić.
A Rzymiany go wspierają,
Bo funduszy nam nie dają,
Twierdząc, bez żadnej
słuszności,
Że bronią praworządności,
Którąmy ponoć łamiemy,
Bo sędziów prześladujemy.
A sędziowie, biedaczyny,
Przybierając mądre miny,
Bez ogródek ogłaszają,
Że nas srogo ukarają
Za zmyślone przewinienia.
Nawet bez udowodnienie
Żeśmy się ich dopuścili,

Bośmy zawsze winni byli.
Bronią bowiem państwa prawa,
A co prawem jest, ich sprawa,
Trzeba nam przedyskutować,
Jak należy negocjować,
Żeby nasz kraj sięwzbogacił
I wolności nie utracił!

Pastuszek I

Negocjujem dniem i nocą
Tylko ja się pytam: Po co?
Skoro Rzym nas oszukuje,
Negocjacje pozoruje!
Kiedy już coś uzgadniamy,
Więc fundusze niby mamy,
Nagle ci nam oznajmiają,
Że nowe żądania mają.
Wciąż dajemy sięwykiwać,
Bo gra ta jest nieuczciwa!

Pastuszek II

Fakt to chyba wszystkim znany,
Jak Rzym jest skorumpowany.
Nawet pojęcie nie macie,
Co wyprawia sięw senacie!
Ukrywano do tej pory,
Jak działają senatory,
Kto im za co forsę płaci,
Dlatego są tak bogaci!
Tyran, co lud swój katuje,
Wbija na pal, tnie, ćwiartuje,
Lub też kołem łamie kości…
Dobroczyńcą jest ludzkości.
Bo Rzymianów przekupuje,
Forsy dla nich nie żałuje.
A ci, za hojną zapłatę,
Zrobią z łotra demokratę!
Zaś kraj jego ogłaszają
Wzorem dla każdego kraju.

Pastuszek I

Myśmy swe zasady mieli
Rzymian opłacać nie chcieli,
Za co ci nas ukarali
Bo fundusze nam wstrzymali!
Po co więc z nimi gadamy,
Racje swoje przedkładamy,
Choćwsparte argumentami,
Lecz nie wsparte łapówkami?

Pastuszek II

Lecz Cezar Wschodu wojuje,
Zabija, gwałci, rabuje.
Pali miasta, gnębi ludy…
Przyszło nam ponosić trudy
Gotowości do obrony,
Bo może przybyćw te strony.
A, że ma traktaty za nic,
Przyjdzie nam znów bronić
granic!

Pastuszek I

By skutecznie granic bronić
Trzeba się potężnie zbroić,
A Rzym środki nam
wstrzymuje,
Wciąż preteksty wynajduje
Byśmy ich nie otrzymali,
Czyżby chciał byśmy przegrali?
Czy strzegąc też rzymskich
granic
Ne możemy liczyć na nic?

Stary Pasterz

Przyznam, trudny problem
mamy,
Ale w końcu my wygramy!
W najtrudniejszej sytuacji
Trzeba bronić swoich racji!
Trzeba twardo negocjować,
W drobnych kwestiach
ustępować,
W wielkich bronić stanu racji,
Dobra państwa, demokracji,
Choć brak jej nam zarzucają
Ci co ludźmi pogardzają,
Bo jedynie oni sami
Czują się demokratami!
Jeśli będzie wśród nas zgoda,
Pokonamy w mig Heroda.
Przekonamy też Rzymiany,
Że my, nie on, racjęmamy!
Że niegodnie go wspierają,
Na szkodę także ich kraju.
Rzym zrozumie błędy swoje
I zakończy z nami boje!

Tak w skrócie można opisać za
inicjowany przez NSZZ „Solidar
ność” Urzędu Marszałkowskiego
kulig w Bystrem w ostatnią sobo
tę stycznia 2023 r.
Spotkanie ze sztuką na najwyż

szym światowym poziomie miało
miejsce w  Muzeum Historycz
nym w Sanoku, gdzie króluje jed
na z  najpiękniejszych kolekcji
sztuki cerkiewnej w  Polsce. Pa
trzyliśmy na ikony powstałe
w XIV w. i  te późniejsze. Najbar
dziej urzekały zamyślone spojrze
nia Madonn, a  w  uszach dźwię
czały cerkiewne śpiewy. A potem
przeskok w  czasie i  stylu do bo
gatej i różnorodnej twórczość jed
nego z  najciekawszych, najbar
dziej intrygujących artystów czyli
Zdzisława Beksińskiego.
Po smacznym posiłku w Karcz

mie  Jadło Podkarpackie na sa
nockim Rynku, pikantne mięsko
i  smaczna szarlotka z  aromatycz
ną kawą i  grzańcem, droga pro
wadziła do Bystrego gdzie czeka

ły na nas konie, wozy i  muzyka
oraz powitalny napitek. Wśród
zaśnieżonych lasów, pod ciepłym
kocykiem, przy skocznych akor
deonowych dźwiękach czas pły
ną przy śpiewie, śmiechu i  zacie
śnianiu więzi koleżeńskich.
Świeże powietrze zaostrzyło

apetyt, więc niezbędne było
ognisko i kominek oraz proziaki,
smalec, ogórki, kiełbasa i  wszel
kiego rodzaju dodatki … Oczy
wiście nie obyło się bez tańców
i  śpiewów na świeżym powie
trzu i już nie było ważne czy ktoś
był z  Solidarności, czy z  Gryfa,
czy z  Geodezji czy też z  innego
środowiska, wszyscy się dobrze
bawili.
W  drodze powrotnej zawitali

śmy podegustować węgierskich
win i  uzupełnić zapasy w  Wi
niarni u Jarosza w Zagórzu.
Cali, zdrowi i  zadowoleni wró

ciliśmy do Rzeszowa, planując
następne wspólne wypady.

MFra

Sztuka, konie i muzyka…

Jerzy Klus

* * *
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Środki zgromadzone w  OFE
podlegają dziedziczeniu. Warto
wiedzieć, iż należy złożyć w  tym
celu wniosek do Zakładu Ubez
pieczeń Społecznych. ZUS nie do
konuje wypłaty z  urzędu. Regu
luje to ustawa z  dnia 28 sierpnia
1997 r. o  organizacji i  funkcjono
waniu funduszy emerytalnych.
Przewiduje wypłatę środków
zgromadzonych na rachunku
członka otwartego funduszu
emerytalnego w  związku z  jego
śmiercią w  dwóch częściach.
Pierwszą jest część należna mał
żonkowi zmarłego członka
otwartego funduszu emerytalne
go, drugą zaś jest część należna
osobie wskazanej (uposażonej)
przez zmarłego członka otwarte
go funduszu emerytalnego,
a w przypadku braku osób wska
zanych, spadkobiercom zmarłego
członka otwartego funduszu
emerytalnego.
Podział środków wygląda tak:

1/2 dla małżonka, 1/2 dla osoby
wskazanej wcześniej przez człon
ka OFE. W przypadku braku tych
osób  środki należą się spadko
biercom.
Otwarty fundusz emerytalny

dokonuje wypłaty połowy środ
ków zgromadzonych na rachun
ku zmarłego na rachunek jego
małżonka w otwartym funduszu,
w zakresie, w jakim środki te sta
nowiły przedmiot małżeńskiej
wspólności majątkowej. Jeżeli
więc małżonkowie pozostawali
w  ustawowej wspólności mająt
kowej, a  zatem nie miało miejsca
żadne umowne ograniczenie
wspólności, na rachunek małżon
ka, prowadzony w  otwartym
funduszu emerytalnym, zostanie
przelana połowa środków zgro
madzonych w trakcie małżeńskiej
wspólność majątkowej. Jeżeli
małżonek nie ma rachunku
w  otwartym funduszu emerytal
nym i nie założy go samodzielnie,
fundusz w  którym gromadzone
były środki, zobowiązany jest taki
rachunek założyć.

Podstawą do wypłaty będą sto
sunki majątkowe małżonków,
potwierdzone odpowiednimi do
kumentami, którymi mogą być
akt małżeństwa wraz z  oświad
czeniem, iż nie doszło do zniesie
nia wspólności majątkowej lub,
jeżeli do zniesienia wspólności
doszło, umowa o  zniesieniu mał
żeńskiej wspólności majątkowej.
Wypłata dokonywana jest na

podstawie wniosku, odpisu ak
tu zgonu, odpisu aktu małżeń
stwa oraz pisemnego oświad
czenia stwierdzającego, że do
chwili śmierci członka funduszu
nie zaszły żadne zmiany w  sto
sunkach majątkowych między
małżonkami.
Środki zgromadzone na ra

chunku zmarłego członka otwar
tego funduszu emerytalnego,
które nie zostaną wypłacone
małżonkowi ubezpieczonego,
przekazywane są osobom uposa
żonym przez zmarłego,
a  w  przypadku ich braku wcho
dzą w  skład spadku. Należy
przypomnieć, iż przystępując do
otwartego funduszu emerytalne
go, członek funduszu może
wskazać osoby upoważnione do
otrzymania pozostałej części
zgromadzonych środków. Wy
płata dokonywana bezpośrednio
na rzecz osoby wskazanej przez
zmarłego następuje w formie wy
płaty jednorazowej lub w  formie
wypłaty w  ratach płatnych przez
okres nie dłuższy niż 2 lata,
zgodnie z  pisemną dyspozycją
osoby uprawnionej. Jeżeli osobą
uprawnioną jest małżonek zmar
łego członka funduszu, wówczas
wypłata może być przekazana,
jeśli takie będzie jego żądanie, na
rachunek w  otwartym funduszu
emerytalnym.
Spadkobiercy nabędą prawo do

wypłaty jedynie wówczas, gdy
nie wskazano osoby uprawnionej
lub osoba uprawniona zmarła
przed członkiem otwartego fun
duszu emerytalnego.

Monika Wojak

Dziedziczenie środków z OFE W Ropczycach upamiętniono
Bohaterów 1863

22 stycznia w Ropczycach pod
KrzyżemPomnikiem 1863 od
były się uroczystości upamięt
niające 160 rocznicę wybuchu
Powstania Styczniowego
z  udziałem przedstawicieli
władz państwowych, woje
wódzkich, samorządowych i or
ganizacji społecznych.
Zarząd Regionu Rzeszowskie

go NSZZ „Solidarność” repre
zentowali: przewodniczący Ro
man Jakim, Bogumiła StecŚwi
derska, Artur Stefański, Andrzej
Czochara.
Uroczystość rozpoczęła się od

Koronki do Miłosierdzia Boże
go. Po modlitwie, którą popro
wadził ks.  prałat Stanisław Ma
zur z  ropczyckiej Fary, pod po
mnikiem kwiaty złożyli: poseł
K. Moskal, radny Sejmiku Woje
wództwa Podkarpackiego J.
Magdoń, przewodniczący Rady
Powiatu J. Rojek, starosta W.
Darłak, radny Rady Miejskiej
M. Raś.
Później uczestnicy uroczysto

ści zaproszeni zostali do lokalu
ropczyckiej „Solidarności” gdzie
odbyło się spotkanie opłatkowe.
Po wspólnej modlitwie, połama

niu się opłatkiem i  życzeniach,
rozmowy zeszły na tematy spo
łecznogospodarcze.
Historia ropczyckiego pomni

ka rozpoczyna się w  1913 r.
w  którym powstał staraniem
nauczyciela Adama Bienia.
Zniszczony w  czasach PRL
u  został częściowo zrekonstru
owany w  1990 r., a  obecną for
mę uzyskał w 2017, kiedy to zo
stał gruntownie przebudowany
staraniem ropczyckiego środo
wiska „Solidarności”. Wówczas
na postumencie umieszczono
także tablice poświęconą Żoł
nierzom Wyklętym z terenu po
wiatu, zamordowanym przez
komunistów w  latach 1948
1951. To samo środowisko
w  2020 r. doprowadziło do
utworzenia ścieżki edukacyjno
przyrodniczej Wąwóz Powstań
ców Styczniowych.
Warto wiedzieć, że Ropczyce

należą do tych nielicznych miast
w  Polsce, gdzie zachował się
oryginalny sztandar powstań
czy z  1863 r., obecnie zdepono
wany w  Muzeum Okręgowym
w Rzeszowie.

red.

1819 stycznia 2023 r. w Spale
odbyło się posiedzenie Rady
Krajowej Sekcji Pożarnictwa
NSZZ „Solidarność”.
Uczestniczyli w  nim  m.in.

przewodniczący Międzyregio
nalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ
„Solidarność” Województwa
Podkarpackiego  Leszek Pelc,
który pełni funkcję członka Pre
zydium Rady KSP oraz prze
wodniczący NSZZ „Solidar

ność” w  Komendzie Miejskiej
PSP w  Rzeszowie  Andrzej
Skomra, który pełni funkcję
członka Rady KSP.
Głównym celem obrad było

przedstawienie realizacji postu
latów zgłoszonych przez KSP
NSZZ „Solidarność”. Z  informa
cji uzyskanych z  MSWiA wyni
ka, że w  2023 r. średnia pod
wyżka uposażeń w  Państwowej
Straży Pożarnej wyniesie 631 zł

Oczekiwania strażackiej „S” wraz z nagrodą roczną. W przy
jętym stanowisku strażacka „So
lidarność” oczekuje rozwiązań
zapobiegających spłaszczeniu
siatki płac poprzez rozdział
środków polegający na przezna
czeniu ich w całości na uposaże
nia zasadnicze, zwiększenie róż
nic pomiędzy grupami do co
najmniej 100 zł oraz doszacowa
nie podwyżek dla grup zaszere
gowania 813. Jednocześnie ze
zmianami naliczania dodatków
funkcyjnych, Rada KSP wskaza
ła, że minimalne dodatki służbo

we powinny zostać zwiększone
do co najmniej 250 zł.
Rada oceniła również projekt

ustawy o  zmianie niektórych
ustaw w  związku z  wprowa
dzeniem świadczenia za długo
letnią służbę. W  ramach KSP
NSZZ „Solidarność” powołała
na została sekcja problemowa
ds. pracowników cywilnych
PSP, której zadaniem bę
dzie  m.in. wypracowanie no
wych zasad wynagradzania.

red.
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W  10. rocznicę śmierci byłego
metropolity przemyskiego, abp.
Ignacego Tokarczuka jednego
z  najważniejszych hierarchów
kościoła katolickiego w  Polsce
drugiej połowy XX wieku – od
słonięto jego pomnik.
Uroczystości były okazją do

rozważań nad nieugiętą posta
wą abpa wobec władz komuni
stycznych. Wspominaliśmy je
go odważne wystąpienia prze
ciwko zakłamaniu systemu
i  ateizacji społeczeństwa oraz
wsparcie, jakiego udzielał
przedstawicielom opozycji de
mokratycznej, działaczom
NSZZ „Solidarność”.
W  parafii Matki Bożej Królo

wej w  Ustrzykach Dolnych od
była się uroczysta Msza Święta
pod przewodnictwem bpa Sta
nisława Jamrozka, bpa pomoc
niczego archidiecezji przemy
skiej, który w homilii podkreślał
wyjątkową postawę abpa To
karczuka – obrońcy i  niezłom
nego głosiciela prawdy.
– Tej Arcybiskup uczył, często

przypominał, żeby te kłamstwa,
które były często głoszone w  cza
sach totalitaryzmu, żeby one były
demaskowane w  świetle prawdy –
prawdy, która przynosi Jezus Chry
stus, którą odczytujemy z  Pisma
Świętego. Często przypominał, że
dzieło tworzone bez Pana Boga, jest
dziełem na glinianych nogach, które
prędzej czy później się rozpadnie.
Nie dowierzaliśmy, kiedy mówił, że
upadnie komunizm, że upadną sys
temy totalitarne, a jednak miał rację
– przyznawał bp Jamrozek.
Wspominał również abp. To

karczuka jako niezwykle od
ważnego duchownego, który
nie bał się sprzeciwiać aparato
wi komunistycznemu: – Gdy zo
stał wezwany na posterunek milicji,
kiedy jeden z urzędników zaczął na
niego krzyczeć. On mówi wtedy: ja

też zacząłem na niego krzyczeć
i  zobaczyłem, że on zbladł. Pomy
ślałem, że mam Kogoś za sobą –
Kogoś ważniejszego – uczył tej od
wagi – stawiania czoła wyzwaniom,
które spotykają człowieka.
Po Mszy Świętej odbyło się

odsłonięcie pomnika abp. Igna
cego Tokarczuka. Uroczystość
ta, była inicjatywą Stowarzysze
nia Ośrodka Myśli Prymasa Ste
fana Kardynała Wyszyńskiego
w  Komańczy oraz parafii Naj
świętszej Maryi Panny Królowej
Polski w Ustrzykach Dolnych.
Jesteśmy wdzięczni pomysło

dawcom za to, że Region Rze
szowski NSZZ „Solidarność”
mógł również dołożyć swoją ce
giełkę w  to przedsięwzięcie,
przyczyniając się tym samym do
budowania trwałej pamięci
Wielkiego Arcybiskupa.
W  uroczystościach udział

wziął Przewodniczący Regionu
Rzeszowskiego NSZZ „Solidar
ność” Roman Jakim oraz  m.in.:
Poseł na Sejm RP A. Śnieżek, W.
Ortyl Marszałek WP oraz W.
Buczak.

Abp Ignacy Tokarczuk urodził się
1 lutego 1918 w  Łubiankach Wyż
szych na Ukrainie. W  1942 roku
wyświecony na kapłana we Lwowie.
W czasie wojny niósł pomoc Żydom,
a  jako Polak i  katolicki kapłan był
zaciekle zwalczany przez UPA, któ
ra wydała na niego wyrok śmierci.
Cudem uratował się z  ludobójstwa
zgotowanego przez ukraińskich na
cjonalistów spod znaku UPA.
W  Polsce był wieloletnim ordy

nariuszem diecezji przemyskiej
(1965–1993) i zasłynął jako inicja
tor rozwoju budownictwa sakralne
go i  powiększenia sieci parafialnej
w diecezji. Przez jego nieugiętą po
stawę wobec władzy komunistycz
nej został nazwany Biskupem Nie
złomnym.

W naszej pamięci – Niezłomny
Biskup Ignacy Tokarczuk

Po pandemicznych przerwach
Duszpasterstwo Ludzi Pracy
Diecezji Rzeszowskiej wznowiło
spotkania, które odbywają się
każdego 19 dnia miesiąca w ko
ściele pw. bł. ks.  Jerzego Popie
łuszki przy ul. Solidarności
w Rzeszowie.
Rozpoczynają się mszą świętą

oraz nowenną przez wstawien
nictwo bł. ks. Jerzego Popiełusz
ki, a  kończą konferencją, po

święconą współczesnym proce
som globalnym, problemom
i  wyzwaniom społecznym, na
które przed laty zwracał uwagę
patron NSZZ „Solidarność”.
19 stycznia 2023 r. mszy św.

przewodniczył i  konferencję
„Chrześcijanie wobec wojny”
wygłosił ks.  prof.  dr  hab.  Piotr
Morciniec z  Wydziału Teologii
Uniwersytetu Opolskiego.

Zmarł Edward Jonko, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku oraz Radny
Powiatu Leżajskiego.

Rodzinie i bliskim śp. Edwarda JONKO
wyrazy szczerego współczucia

składa
Roman Jakim, przewodniczący

Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

Zmarł Andrzej Kubik, współzałożyciel NSZZ
„Solidarność” w Wytwórni Filtrów „PZLSędziszów”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego zabezpieczył do
kumentację związkową ukrywając ją w ulu obok swo
jego domu. W trzecią rocznicę powstania NSZZ „Soli
darność” był współwykonawcą repliki gdańskich
„Trzech Krzyży” ustawionej na placu przed kościołem
w  Sędziszowie. Działał w  siatce kolportażowej pod
ziemnych wydawnictw na terenie Sędziszowa kolpor
tującej prasę podziemną przywożoną z Warszawy i  Rzeszowa. Współ
pracował z Regionalną Komisją Wykonawczą „Solidarność” w Rzeszo
wie. Dostarczał płótno do sitodruku do wydawania prasy podziemnej.
Był propagatorem organizowanych przez opozycję w 1985 r. w ramach
tzw. „Bractw Trzeźwości” marszów trzeźwościowych. W  1982, 1983
oraz 1985 r. funkcjonariusze SB przeprowadzili z nim rozmowy ostrze
gawcze. We wrześniu 1988 r. był jednym z  inicjatorów reaktywowania
NSZZ „Solidarność” w Wytwórni Filtrów „PZLSędziszów” w Sędziszo
wie Młp. W  lutym 1989 r. wszedł w  skład RKW NSZZ „Solidarność”
w Rzeszowie. W kwietniu 1989 r. został przewodniczącym Komitetu Or
ganizacyjnego NSZZ „Solidarność” Wytwórni Filtrów „PZLSędzi
szów”. W 2021 r. odznaczony został Krzyżem Wolności i  Solidarności
przyznanym przez Prezydenta RP. (źródło: IPN O/Rzeszów)

Rodzinie i bliskim śp. Andrzeja KUBIKA
wyrazy szczerego współczucia

składa
Roman Jakim, przewodniczący

Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

Chrześcijanie wobec wojny

Roman Jakim, przewodniczący Zarządu Regionu
Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” zachęca działaczy

i członków Związku do udziału – każdego 19 dnia miesiąca –
w spotkaniach organizowanych przez DPL.
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Po kilkuletniej przerwie ukazał się kolejny numer ma
gazynu historycznego „Tajna Historia Rzeszowa”
(THRz), w  którym opublikowany został artykuł
Strajk i  sabotaż w  rzeszowskim „Dźwigu”. 14
grudnia 1981 r. we wspomnieniach Stanisława
Furmana i w dokumentach. Zachęcamy do lektury!
W  2015 r. Stanisław Furman został odznaczony
Krzyżem Wolności i Solidarności. Pracował w Przed
siębiorstwie Robót Zmechanizowanychi Sprzętu Bu
dowlanego „Dźwig” w  Rzeszowie, gdzie pełnił funkcję zastępcy prze
wodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. 14 XII 1981 r.
w  zakładzie pracy wspólnie z  Ryszardem Świetlikiem podjął decyzję
o  przeprowadzeniu strajku oraz brał udział w  jego organizacji. 23 XII
1981 r. został zatrzymany, a  następnie tymczasowo aresztowany.
Wyrokiem sądu skazany został na karę 1 roku pozbawienia wolności
z warunkowym zawieszeniem na okres próby 2 lat. Z Zakładu Karnego
w Hrubieszowie został zwolniony 29 III 1982 r., w międzyczasie została
rozwiązana z nim umowa o pracę. (źródło: IPN O/Rzeszów)

Lista niektórych ulg i odliczeńw PIT za 2022 składanym w 2023 r.

Odliczanych od podatku:

Ulga prorodzinna

Przyznawana jest na dziecko
do 18 roku życia lub do 26 lat,
jeśli nadal się uczy. Skorzystać
z  niej mogą również rodzice,
którzy nie mają żadnego podat
ku do zapłaty, bądź uzyskali
stratę w  poprzednim roku po
datkowym. Kwoty do odlicze
nia w wysokości:

ulga na jedno dziecko: 1112,04 zł
ulga na dwoje dzieci: 2224,08 zł
(2 x 1112,04)
ulga na troje dzieci: 4224,12 zł
(2224,08 + 2000,04)
ulga na czworo dzieci: 6924,12 zł
(2224,08 + 2000,04 + 2700)

Odliczanych od dochodu:

Ulga dla młodych

Ulga (a  dokładnie zwolnienie
z  podatku) obejmie przychody
ze stosunku służbowego, sto
sunku pracy, pracy nakładczej,
spółdzielczego stosunku pracy
oraz umów zlecenia, otrzymane
przez podatnika do ukończenia
26. roku życia, do wysokości
nieprzekraczającej w  roku po
datkowym kwoty 85 528 zł.

Ulga dla rodzin 4 plus

Ulga dla rodzin 4 plus została
wprowadzona przepisami Pol
skiego Ładu w  2022 r. Dzięki
niej zdecydowana większość
podatników, którzy wychowują
co najmniej 4 dzieci, nie płaci
podatku PIT.
Korzystanie z  ulgi dla rodzin

4 plus nie wyklucza możliwości
skorzystania z  ulgi na dzieci.
Ważne! Kwota ulgi na dzieci nie
może przekroczyć kwoty zapła
conych przez podatnika składek
na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne.

Ulga na IKZE

Za rok podatkowy 2022 mo
żesz odliczyć nawet do 4866 zł,
z  tytułu wpłat na indywidualne
konto zabezpieczenia emerytal
nego (IKZE).

Ulga na związki zawodowe
(po raz pierwszy PIT 2022)

Ulga dotyczy wyłącznie skła
dek członkowskich, w  efekcie
z  ulgi skorzystać może wyłącz
nie osoba będąca na moment
dokonania wpłaty – członkiem
związku zawodowego. Odlicze

nie dopuszczalne jest w  przy
padku przekazania wpłaty
w każdej wartości, tzn. również
niższej. Limit 500 zł powoduje,
że składki wyższe nie są już od
liczane, a podatnik w deklaracji
wpisuje ich maksymalny limit,
tj. 500 zł. Wysokość wydatków
ustala podatnik na dwa sposoby
w zależności od tego jak odpro
wadza składki.
W  przypadku składek potrą

canych przez pracodawcę – na
podstawie informacji przeka
zanej przez pracodawcępłatni
ka podatnikowi (zasadniczo
PIT11).
W  przypadku opłacających

składki indywidualnie – na
podstawie dowodu wpłaty
składek członkowskich na rzecz
związku zawodowego, z  które
go wynikają co najmniej (to
ważne): dane identyfikujące
członka związku zawodowego
dokonującego wpłaty, nazwa
organizacji związkowej, na
rzecz której dokonano wpłaty,
tytuł i  data wpłaty oraz kwota
wpłaconych składek.

Ulga dla pracujących seniorów

ulga dla pracujących seniorów
pozwala zaoszczędzić na po
datku. Wolne od PIT są przy
chody do limitu 85,5  tys. zł.
Preferencja skierowana jest do
osób, które mimo osiągnięcia
wieku emerytalnego – 65 lat
w przypadku mężczyzn i 60 lat
w  przypadku kobiet – zrezy
gnują z pobierania emerytury.

Ulga rehabilitacyjna

Z ulgi korzystać mogą zarów
no osoby niepełnosprawne, jak
i przez osoby, na których utrzy
maniu pozostawały osoby nie
pełnosprawne. Polega na odli
czaniu od uzyskanego dochodu
kwoty wydatkowanej na: cele
rehabilitacyjne (sprzęt, leki)
oraz cele związane z  ułatwie
niem wykonywania czynności
życiowych.
Istnieją dwa rodzaje odliczeń:

limitowane kwotowo do warto
ści 2.280 zł oraz nielimitowane.
Odliczenie na leki dotyczy

wyłącznie różnicy pomiędzy
faktycznie poniesionymi wy
datkami w  danym miesiącu,
a kwotą 100 zł. Z odliczenia ko
rzysta się wyłącznie, jeśli lekarz
specjalista stwierdzi, że osoba
niepełnosprawna powinna sto
sować określone leki (stale lub
czasowo). Podstawą jest zalece
nie (pisemne) lekarza (np. re
cepta, karta pacjenta) oraz fak

tura (lub inny dowód poniesie
nia wydatku, wskazujący, że
podatnik poniósłwydatek).

Ulga dla krwiodawców

Za oddaną krew dawcom
przysługuje ekwiwalent pie
niężny w wysokości 130 zł za 1
litr oddanej krwi. Zatem war
tość przekazanej darowizny na
cele krwiodawstwa oblicza się
według wzoru: ilość oddanej
krwi (litry) x 130 zł. Wysokość
ulgi nie może przekroczyć 6
proc. dochodu.

Ulga na internet

Z  ulgi na internet możemy
skorzystać dwa razy w  latach
następujących po sobie. Jeśli już
z  niej korzystaliśmy teraz nam
nie będzie przysługiwać. Przy
sługuje ona tylko tym co odli
czyli ją w 2021 roku lub w  tym
roku zrobią to po raz pierwszy.
Jak co roku podatnik ma prawo
skorzystać z odliczenia w wyso
kości nieprzekraczającej w  roku
podatkowym kwoty 760 zł.

Ulga na termomodernizacje

Korzystają z  niej właściciele
lub współwłaściciele domów

jednorodzinnych, ponoszący
wydatki na materiały budow
lane, urządzenia i usługi zwią
zane z  realizacją przedsię
wzięcia termomodernizacyjne
go. Koszty termoizolacyjne
można rozliczać do 6 lat od ro
ku poniesienia pierwszego
wydatku. Ulga wynosi do
53.000 zł i  dotyczy każdego
podatnika osobno, czyli mał
żonkowie mogą skorzystać
z ulgi do 106.000 zł.

Ulga odsetkowa

Z  ulgi odsetkowej skorzystać
może podatnik, któremu w  la
tach 20022006 został udzielony
kredyt (pożyczka) na realizację
własnych celów mieszkanio
wych. W  ramach ulgi przysłu
guje mu prawo do odliczania od
dochodu wydatków na spłatę
odsetek od tego kredytu (po
życzki).

Ulga za darowiznę

Odliczenie do 6 proc dochodu
z  tytułu darowizny na cele ko
ścielne, pożytku publicznego
i edukacyjne dla szkół.

opr. red.

* * *


