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ICN Polfa Rzeszów SA z certy�katem 
Pracodawca Przyjazny Pracownikom

1 MARCA - NARODOWY  DZIEŃ 
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie zamordowany 
został ppłk Łukasz Ciepliński i sześciu jego podkomendnych, członków IV Za-
rządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Adam Lazarowicz, Mie-
czysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory i Karol Chmiel. 

O rodzinie Ł. Cieplińskiego na str. III

– Moment, w  którym pracownicy 
wskazują swoich pracodawców jako 
tych, którzy powinni zostać nagrodzeni, 
za to, że traktują ich w sposób uczciwy, 
że przestrzegają zasad, jest momentem 
rzeczywiście niezwykłym. Mam wielki 
szacunek dla tych pracodawców, którzy 
zasad umieją przestrzegać, którzy nie 
ulegają pokusie pójścia na skróty, po to, 
żeby zarobić trochę więcej. Przestrzega-
nie prawa pracy jest ważne dla zrówno-
ważonego rozwoju państwa – mówił 26 
lutego 2018 r.  Prezydent Andrzej Duda 
podczas gali konkursu „Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom”.

Przypomniał, że inicjatywa NSZZ 
„Solidarność” miała dla Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego wielkie znaczenie. 
– Był przecież nie tylko współpracowni-
kiem Solidarności, tej podziemnej, która 
walczyła o  byt polskiego państwa jako 

państwa suwerennego, niepodległego, 
o prawa pracowników i prawa człowie-
ka; był także wiceprzewodniczącym So-
lidarności niezwykle zaangażowanym 
w sprawy pracownicze, uważając je za 
ważny element budowania nowoczesne-
go, dobrze rozwijającego się państwa – 
mówił Prezydent RP.

- Państwo jesteście wzorem pracodaw-
ców, przedsiębiorców, którzy wychodzą 
ponad standardy kodeksu pracy, zawie-
racie układy zbiorowe pracy, wycho-
dzicie ponad standardy bezpieczeństwa 
i  higieny pracy, bo działają w  waszych 
�rmach społeczni inspektorzy pracy, bo 
w waszych zakładach funkcjonują i do-
brze się mają związki zawodowe – mó-
wił podczas gali Piotr Duda, przewod-
niczący KK NSZZ „Solidarność”.

Celem organizowanego przez NSZZ 
„Solidarność” konkursu, który odby-

wa się pod honorowym patronatem 
Prezydenta RP, jest promowanie pra-
codawców, wyróżniających się w  sto-
sowaniu dobrych praktyk w  zakresie 
przestrzegania przepisów prawa pracy, 
w  szczególności przez stabilność za-
trudnienia, przestrzeganie zasad bez-
pieczeństwa i higieny pracy oraz prawa 
do zrzeszania się w związki zawodowe.

Wyróżnienia przyznano po raz dzie-
siąty. Wśród 27 laureatów z 36 zgło-
szonych �rm jest pracodawca z  na-
szego regionu - Tadeusz Pietrasz, 
Prezes ICN Polfa Rzeszów SA. Cer-
ty�katem posługiwał się będzie przez 
najbliższe trzy lata. 

KP, KK
Ciąg dalszy na str. II

Od lewej: Mirosław Dziwik  (przewodniczący KR „S” ICN Polfa Rzeszów SA), Roman Jakim (przewodniczący ZR Rzeszowskiego „S”), Piotr Duda (przewodniczący 
KK „S”), Bogumiła Stec-Świderska (za-ca przewodniczącego ZR Rzeszowskiego „S”),  Andrzej Duda (Prezydent RP), Tadeusz Pietrasz (Prezes ICN Polfa Rzeszów SA), 

Tadeusz Perdeus (przewodniczący KZ „S” ICN Polfa Rzeszów SA), Ryszard Bukowski (członek Zarządu ICN Polfa Rzeszów SA) 
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Lear wybrał władze

2 lutego w  siedzibie Oddziału Re-
gionu Rzeszowskiego w Mielcu odby-
ło się Zebranie Delegatów Organiza-
cji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” 
Lear Corporation Poland II o/Mielec, 
na którym dokonano wyboru władz 
nowo zarejestrowanej organizacji. 
Zebraniu przewodniczyły przedsta-
wicielki Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ Solidarność Lear Corporation 
Poland II o/Jarosław: Edyta Tancer, 
Anna Wysocka i Anna Białas. Wśród 
zaproszonych gości byli: przewodni-
czący Regionu Rzeszowskiego Roman 
Jakim, przewodniczący Regionu Zie-
mia Przemyska Szymon Wawrzyszko.

Na funkcję przewodniczącej zosta-
ła wybrana Katarzyna Szczukocka, 
a pozostałymi członkami Komisji Od-
działowej zostali: Urszula Walska, Ewa 
Kolbusz, Magdalena Machała, Marcin 
Blicharz, Ewa Krempa i  Elżbieta Mi-
kowska. Organizacja liczy obecnie184 
członków i jest 2 co do wielkości w od-
dziale w Mielcu. Nowo powstała orga-
nizacja po raz pierwszy weźmie udział 
w  wyborach władz regionalnych, po-
nieważ ma 3 delegatów na Walne Ze-
branie Delegatów Regionu Rzeszow-
skiego NSZZ „Solidarność”.

A. Hryniewicka

ICN Polfa Rzeszów SA z certy�katem 

Zgłoszenia przyjmujemy do 28 marca 2018 r. Zapisy wyłącznie po wpła-
cie zaliczki w kwocie – 80 zł/osoba z podaniem numeru pesel oraz telefonu  
kontaktowego w  sekretariacie Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność,  
ul. Matuszczaka 14, tel. 17 862 17 09. Wpłaty w kasie ZR lub na konto 96 1240 
1792 1111 0000 1973 9078 z dopiskiem „pielgrzymka”. Koszt wyjazdu (auto-
kar, obiadokolacja, śniadanie, obiad, nocleg, ubezpieczenie) wynosi:

• dla członków NSZZ Solidarność – 150 zł/os.
• dla innych zainteresowanych – 180 zł/os.
Pozostałą należność należy uregulować do 10 kwietnia 2018 r.

Ogólnopolska Pielgrzymka „Solidarności” do Sanktuarium

 MB Bolesnej Królowej Polski w Licheniu 21-22.04.2018 r.

Na pytanie, dla-
czego Komisja 
Zakładowa NSZZ 
„Solidarność” no-
minowała spółkę 
ICN Polfa Rze-

szów S.A do certy�katu Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom, odpowiada 
przewodniczący Tadeusz Perdeus

- Ponieważ w  ocenie naszej Komisji 
Zakładowej spółka na to zasłużyła. 
Oczywiście za słowem spółka kryje 
się Zarząd �rmy, czyli Prezes Tadeusz 
Pietrasz i  dyrektor �nansowy, członek 
Zarządu Ryszard Bukowski. Działania 
Zarządu od wielu lat są działaniami 
nastawionymi na rozwój spółki, na jej 
unowocześnienie, na bezpieczeństwo, 
komfort pracy, konkurencyjność, przy 
zachowaniu podmiotowości pracowni-
ków. Brzmi to trochę jak laurka, ale pa-
trząc z pewnego dystansu tak po prostu 
jest. Do wielu rzeczy jako pracownicy 
już przyzwyczailiśmy się i  nawet nie 
myślimy, że może być inaczej, są one dla 
nas oczywiste. To, że mamy przestrze-
gany ZUZP, Porozumienie o współpra-
cy pomiędzy pracodawcą, a związkami 
zawodowymi, własną mini przychodnię 
plus pakiet prywatnej opieki medycz-
nej, zapisy o płacy minimalnej w spół-
ce, które gwarantują pracownikom 
wyższe dochody, system nagród jubile-
uszowych, spotkania z emerytami dwa 
razy w roku itd. tylko potwierdzają do-
brą współpracę związków zawodowych 
z Zarządem spółki. W chwili obecnej na 
terenie spółki działają trzy organizacje 
związkowe, a uzwiązkowienie w spółce 
jest ponad 70%,  co na pewno jest do-
datkowym mocnym atutem w negocja-
cjach np. płacowych, które są zawsze 

trudne, pełne emocji i różnicy zdań, co 
też jest naturalne. Kon�ikty i  spory są 
wpisane w  naszą współpracę, można 
powiedzieć były, są i będą.

Te rzeczy oczywiście są też na pewno 
w wielu innych spółkach, ale to drobne 
gesty decydują o całości współpracy po-
między zarządem spółki, a  związkami 
zawodowymi, jak np. zgoda na rucho-
my czas pracy (na stanowiskach, na 
których jest to możliwe), zgoda Prezesa 
aby w  godzinach szczytu pracownicy 
mogli przejeżdżać przez teren �rmy, 
żeby ułatwić im włączenie się w  ruch 
uliczny (Polfa leży na skrzyżowaniu 
dwóch bardzo ruchliwych ulic Przemy-
słowej i  Batalionów Chłopskich), czy 
utworzenie Funduszu Stypendialnego 
dla najbardziej uzdolnionej młodzieży, 
z którego co roku mogą korzystać dzieci 
pracowników, które osiągnęły dobre wy-
niki w nauce - były na pewno dodatko-
wymi argumentami, aby zgłosić spółkę 
ICN Polfa Rzeszów S.A. do programu 
Pracodawca Przyjazny Pracownikom.

ICN Polfa Rzeszów SA jest częścią 
międzynarodowego koncernu Valeant

25 lutego w  Katedrze Rzeszowskiej 
odprawiona została Msza św., której 
przewodniczył biskup pomocniczy 
diecezji kamienieckiej Jan Niemiec. 
Po Eucharystii przedstawiciele or-
ganizacji rolniczych, społecznych, 
instutucji samorządowych oraz par-
lamentarzyści złożyli wieńce pod ta-

37. rocznica podpisania porozumień
 rzeszowsko–ustrzyckich

fo
t. 
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IASolidarność dla Niepodległej

Wystawa „Marszałek Piłsudski - 
twórca Niepodległej” zorganizowana 
została 28 lutego w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. J. Przybosia w Strzyżo-
wie przez Annę Dziadek przewodni-
czącą Oddziału NSZZ „Solidarność” 
w Strzyżowie. 

Patronat honorowy nad wyda-
rzeniem objęli Starosta Strzyżowski 
i  Oddział IPN w  Rzeszowie, którego 

przedstawicielem był dr Piotr Szopa. 
Wprowadził on zebranych gości w kli-
mat wystawy. Z  ramienia „Solidarno-
ści” udział wzięli m.in. Roman Jakim, 
Marian Irzyk i Marian Pyra.

W  ramach obchodów 100-lecia 
Niepodległości zachęcamy do wypo-
życzania od Regionu Rzeszowskiego 
wystawy. Zainteresowanych prosimy 
o kontakt tel. 17 862 17 09.

blicą upamiętniającą abp Ignacego 
Tokarczuka, który 37 lat temu wspie-
rał rolnicze strajki. Później uczestnicy 
wzięli udział w uroczystej sesji, na któ-
rej wygłoszone zostały okolicznościo-
we referaty. Region Rzeszowski NSZZ 
„Solidarność” reprezentowali Roman 
Jakim i Bogumiła Stec-Świderska.
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Niezrealizowany testament
W swoich grypsach z celi śmierci płk Łukasz Ciepliński, prezes IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Nie-

zawisłość”, żegnając się z żoną i swoim malutkim synkiem pisał m.in.: „Andrzejku! (…) Cieszę się, że umierał będę 
jako katolik za Boga, Polak za Ojczyznę i człowiek za prawo i sprawiedliwość. Ja odchodzę, Ty zostaniesz, by w czyn 
wprowadzać pracę ojca. Wierzę w  Ciebie! Błogosławię Ciebie! Matce Bożej polecam! Bądź dzielny i  szczęśliwy.” 
A w innym: „W tej ciężkiej dla mnie godzinie życia, świadomość, że o�ara moja nie pójdzie na marne, że niespełnio-
ne sny i marzenia nie zamknie nieznana mogiła, ale, że będziesz je realizował Ty, jest dla mnie wielkim szczęściem. 
Będę umierał w wierze, że nie zawiedziesz nadziei w Tobie pokładanych.” 

Płk Ciepliński przewidywał, że w komunistycznej Polsce jego rodzina może być szykanowana, lecz był przekona-
ny, że zbrodniczy system wkrótce upadnie „Polska niepodległość, a człowiek pohańbiony godność ludzką, odzyska”. 
Niestety! Wprowadzony na sowieckich bagnetach komunizm trwał aż 45 lat, a Synowi Bohatera nie dane było zre-
alizować Testamentu Ojca…

Kilka zdań o Rodzinie Cieplińskich

Andrzeja - syna płk. Łukasza Cie-
plińskiego i  Panią Jadwigę Cieplińską 
z  Sicińskich – żonę Łukasza, a  matkę 
Andrzeja, poznałem będąc kilkuletnim 
chłopcem w pierwszej połowie lat pięć-
dziesiątych. Mogę jednak powiedzieć, 
że znałem ich od zawsze, gdyż odkąd 
sięgam pamięcią Andrzej był towarzy-
szem moich dziecięcych zabaw. Miesz-
kałem wówczas z  rodzicami i  moimi 
trzema siostrami w  domu rodzinnym 
przy ulicy Grottgera w Rzeszowie. Dom 
składał się z ośmiu izb, w dwóch z nich 

zmuszona była pomieścić się nasza sze-
ścioosobowa rodzina, a w dwóch kolej-
nych moje dwie ciotki i stryj, bo pozo-
stałe izby władze miejskie przydzieliły 
lokatorom (dom był naszą własnością 
lecz podlegał zarządowi komunalne-
mu). Za domem było podwórko, a  za 
nim dość duży ogród, będący dosko-
nałym miejscem do dziecięcych zabaw.

Jedna z  moich ciotek, Maria Klus, 
była dobrą znajomą Jadwigi Ciepliń-
skiej. Pani Jadwiga, lub jak ją nazywa-
liśmy Pani Wisia, przychodziła do niej 
często ze swoim starszym ode mnie 
o  rok synkiem Andrzejkiem, nazywa-

nym przez nią pieszczotliwie Alusiem, 
a czasami także ze swoją sędziwą mat-
ką Józefą Sicińską. A  ponieważ ciotka 
mieszkała w tym samym domu co my, 
w  naturalny sposób staliśmy się zna-
jomymi Cieplińskich, a  Andrzejek to-
warzyszem moich dziecięcych zabaw. 
Najczęściej bawiliśmy się w  ogrodzie 
naszego domu, ale bywałem także 
w  mieszkaniu Cieplińskich, którzy 
mieszkali w starej kamienicy przy ulicy 
Turkienicza (obecnie ks. Jałowego).

Rodzina Sicińskich, skąd wywodziła 
się Jadwiga Cieplińska, należała przed 
wojną do bogatych. Sicińscy mieli przy 

ulicy Sobieskiego duży dom z  ogro-
dem, a mąż Józefy był znanym i cenio-
nym geodetą (śp. ks. Inf. Józef Sondej 
powiedział mi, że m.in. dokonywał on 
pomiarów pod budowę kościoła Chry-
stusa Króla). Jednak w  okresie PRL 
Jadwiga Cieplińską, jej matka i  synek 
cierpieli biedę.

Pani Wisia była bardzo miłą oso-
bą, niezwykle ciepłą szczególnie dla 
dzieci. Potra�ła być wesołą, ale pod tą 
pozorną wesołością zauważyć można 
było głęboki smutek. Niekiedy widzia-
łem, jak podczas prowadzenia z pozo-
ru zwyczajnej, beztroskiej rozmowy  

płk Łukasz Ciepliński, ojciec Andrzeja

Wrzesień, 1955 r. Od lewej: Andrzej Ciepliński, Jerzy Klus, Jadwiga Cieplińska oraz Maria Klus (ciotka Jerzego Klusa)
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zaczynały nagle cieknąć jej łzy. Nigdzie 
nie pracowała (podobno miała zakaz 
podejmowania pracy), utrzymując się 
głównie z robienia swetrów na drutach 
i udzielania lekcji na pianinie. W latach 
50-tych w  jej mieszkaniu widziałem 
jeszcze nieco starych luksusowych me-
bli, które systematycznie wysprzeda-
wała, by za uzyskane pieniądze kupić 
artykuły pierwszej potrzeby. 

Jej matka, Józefa Sicińska, była 
szczupłą stosunkowo niską kobietą, 
jak na swój wiek (urodziła się w 1875 
roku) w  bardzo dobrej kondycji. Była 
grzeczna, ale nerwowo reagowała gdy 
ktoś miał odmienne od niej zdanie, 
dotyczyło to nawet dzieci, które lubiła 
i zdarzało się, że opowiadała im o daw-
nych czasach. Nosiła długą do ziemi 
spódnicę.

Mieszkanie Cieplińskich składało 
się z kuchni i dwóch pokoi. Cieplińscy 
zajmowali ostatni pokój, do którego 
przechodziło się przez pokój zajmowa-
ny przez Marię Dzierżyńską - zasłużo-
ną działaczkę WiN. Była ona kuzynką 
Jadwigi, a  Andrzej zwracał się do niej 
przez ciociu. Dzierżyńska była osobą 
impulsywną. Pamiętam, jak pewnego 
razu, usłyszawszy w radiu jakieś kłam-
stwa na temat „bandytów” z WiN, wpa-
dła do pokoju Cieplińskich krzycząc, 
że „jak oni mogą tak kłamać, gdy żyją 
jeszcze ludzie, którzy doskonale pamię-
tają jak było naprawdę!”.

Zarówno Jadwiga, jak i  jej matka, 
bardzo kochały swojego Alusia i chyba 
zbyt nadmiernie go rozpieszczały. Spa-
cerując z  nim podczas chłodniejszych 
dni ubierały go w sweterki-płaszczyki, 
wykonywane na drutach przez Panią 
Wisię.

Tragedia Cieplińskich

Od najmłodszych lat słyszałem 
w  domu o  wielkiej tragedii, jaka do-
tknęła Cieplińskich. Opowiadała mi 
o niej zarówno ciotka, jak i mój ojciec. 
Jako dziecko nie znalem oczywiście 
szczegółów (zresztą znały je wtedy tyl-
ko nieliczne osoby) lecz wiedziałem, że 
ojciec Andrzejka był znanym działa-

czem podziemia antykomunistyczne-
go i  że zamordowany został strzałem 
w  tył głowy, podobnie jak o�cerowie 
polscy w  Katyniu. Jednakże poucza-
no mnie w domu, że nie należy na ten 
temat rozmawiać z  innymi osobami. 
Również w domu Cieplińskich na ogół 
nie poruszano tego tematu przy dzie-
ciach, choć czasami wspominano przy 
nas o  tragicznych losach płk. Ciepliń-
skiego. Pamiętam, jak pewnego razu, 
podczas rozmowy o trudnych czasach, 
Pani Wisia wspomniała o śmierci ojca 
Andrzeja, a  Andrzejek zamyślił się 
i powiedział, że jacy ci komuniści są źli, 
skoro zamordowali mi tatusia. Znacz-
nie częściej rozmawiała Pani Wisia 
o  tych sprawach z  moją ciotką Marią, 
przekazując jej więcej szczegółów do-
tyczących m.in. swoich przeżyć zwią-
zanych z  aresztowaniem męża, jego 
procesem i  tragiczną śmiercią. Ciotka 
w  późniejszych latach zrelacjonowała 
mi te rozmowy. 

Z  tego, co mi przekazała zapamię-
tałem, że Pani Wisia nie podejrzewa-
ła, że jej mąż mógł być zaangażowany 
w  działalność w  organizacji antyko-
munistycznej. Niepokoiło ją jednak to, 
że siedział czasami przez kilka godzin 
głęboko zamyślany i mimo jej nalegań 
nie chciał ujawnić o  czym rozmyślał. 
Stąd też wielkim zaskoczeniem dla 
Pani Wisi było aresztowanie Łukasza 
przez UB i dopiero podczas jego proce-
su dowiedziała się, że nie tylko działał 
w  konspiracji niepodległościowej, ale 
był jej przywódcą, jako prezes IV Za-
rządu Głównego WiN.

Po aresztowaniu płk. Cieplińskiego 
UB zorganizowało w  mieszkaniu Cie-
plińskich tzw. „kocioł”, nie pozwalając 

pani Jadwidze na opuszczenie miesz-
kania, a  zarazem zatrzymując w  nim 
wszystkich, którzy tam przyszli (nawet 
zupełnie przypadkowe osoby). Długo-
trwała, stała obecność w  mieszkaniu 
funkcjonariuszy UB (znanych z cham-
skiego zachowania i  brutalności) nie 
pozwalała nawet na chwilę na zacho-
wanie intymności. Dodatkowo, przy-
puszczając że być może wie ona coś 

na temat działalności męża, UB-cy 
podwali jej jakieś narkotyki lub środki 
psychotropowe. Z uwagi, że Pani Wisia 
była wtedy matką karmiącą, wszystko 
to musiało się w jakiś sposób odbić nie 
tylko na jej zdrowiu, ale także  na zdro-
wiu małego Andrzejka. Ciotka przy-
puszczała, że być może było to przy-
czyną tego, że Andrzejek stale później 
chorował.

Syn wroga ludu

Andrzej był stosunkowo dużym, 
dość grubym chłopcem, co osobom, 
które nie znały sytuacji materialnej 
Cieplińskich mogło sugerować, że był 
nadmiernie odżywiany, podczas gdy 
w  rzeczywistości jego tusza była obja-
wem chorobowym. Często chorował 
i  być może z  tego powodu był jak na 
swój wiek niezwykle spokojny i poważ-
ny. W gronie rówieśników miał opinię 
maminsynka, gdyż przebywał stale 
w towarzystwie matki i babki. Chodził 
z nimi na spacery, z wizytami i na wie-
czorne nabożeństwa w kościele bernar-
dynów. Jako kilkuletni chłopiec został 
ministrantem. W  zajmowanym przez 
Cieplińskich pokoju znajdowała się 
wnęka osłonięta kotarą, gdzie Andrze-
jek miał swój prywatny kącik, w  któ-
rym bawił się i trzymał swoje zabawki.

Najczęściej bawiłem się z Andrzejem 
i innymi chłopcami w ogrodzie nasze-
go domu, przeważnie w  partyzantów 
(nieokreślonej formacji) i  Niemców 
lub też w  Indian i  kowboi. Pamiętam, 
że pewnego razu, goniąc „Indianina” 
krzyczeliśmy na niego „ty czerwony 
diable” i  zostaliśmy natychmiast przy-
wołani do porządku przez dorosłych, 
że nie powinniśmy używać takich okre-
śleń, bo jakiś głupi milicjant uzna, że 
bawimy się w partyzantkę antykomuni-
styczną i będą z tego powodu poważne 
kłopoty. Podczas tych zabaw mój ojciec 
robił nam czasami zdjęcia.

Andrzej był wszechstronnie uzdol-
nionym chłopcem. Już jako kilkulet-

nie dziecko interesował się fotogra�ą 
i  historią fotogra�i (mając około dzie-
sięciu lat opowiedział mi historię po-
wstania �rmy „Kodak”). Miał także 
zdolności do majsterkowania, w  tym 
do konstruowania prostych urządzeń 
udogadniających życie. Jak wcześniej 
wspomniałem, do zajmowanego przez 
Cieplińskich pokoju wchodziło się 
przez pokój M. Dzierżyńskiej i kuchnię. 
Kuchnia ta oddzielona była od klat-
ki schodowej solidnymi podwójnymi 
drzwiami, które dodatkowo ocieplo-
no, obijając je kocami. Ponieważ w  la-
tach 50-tych Cieplińscy nie mieli przy 
drzwiach dzwonka elektrycznego, po-
przez pukanie do drzwi nie sposób było 
powiadomić ich o  przybyciu. Andrzej 
znalazł na to prosty sposób. Przewier-
cił jedne i  drugie drzwi i  przeciągnął 
przez nie cienki drut, od klatki scho-
dowej zakończony uchwytem, a  od 
strony kuchni niewielkim mosiężnym 
dzwonkiem. Cieplińscy posiadali stare 
pianino z  przymocowanymi do niego 
lichtarzami na tradycyjne świece. An-
drzej unowocześnił je montując w lich-
tarzach elektryczne żarówki imitujące 
świece. Podobnych udogodnień było 
więcej. Andrzej miał poetycką duszę 
i  już jako kilkuletnie dziecko pisywał 
wiersze, z których Pani Wisia była bar-
dzo dumna. Niejednokrotnie pokazy-
wała mi je, zachęcając do przeczytania, 
ale mnie w tamtym czasie interesowały 
inne sprawy.

Obaj uczęszczaliśmy do Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 im. A. Mickiewicza, 
z  tym, że Andrzej (będąc o  rok star-
szym ode mnie) rozpoczął edukację 
w roku 1954, a  ja w 1955. Choć uczy-
liśmy się w różnych klasach, spotykali-
śmy się często na korytarzu szkolnym. 
Andrzej potra�ł pięknie, z  głębokim 
uczuciem, recytować wiersze, co na-
tychmiast wykorzystały nauczycielki 
angażując go do recytowania wierszy 
podczas różnego rodzaju uroczystości 
szkolnych. Były to różne wiersze, w za-
leżności od okoliczności, w jakich miał 

Maj, 1956 r. Od lewej: Andrzej Ciepliński, Tadeusz Bieda, Jerzy Klus

Wrześcień, 1955 r. Jerzy Klus i Andrzej Ciepliński (na rowerze)
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je recytować. Pamiętam, że podczas za-
kończenia roku szkolnego deklamował 
wiersz Sta�a „Dwa wiatry”. Jednakże 
podczas rocznic świat komunistycz-
nych zmuszony był recytować wiersze 
Broniewskiego, m.in.: „Towarzyszu 
więziennej celi”, „Na śmierć rewolucjo-
nisty” itp. Z  perspektywy lat oceniam 
angażowanie go przez nauczycielki do 
recytacji tego rodzaju utworów za co 
najmniej nietakt…

Obydwaj należeliśmy do funkcjonu-
jącej przy naszej szkole drużyny „Zu-
chów”. Każdy „Zuch” chciał mieć nóż-
-�nkę, były one jednak wtedy bardzo 
drogie i tylko nielicznych rodziców stać 
było na ich zakup. Andrzej przychodził 
na zbiórki z  przytroczonym do paska 
niewielkim kordzikiem w  metalowej 
pochwie, którego rękojeść miała okła-
dziny wykonane z jeleniego rogu. Bawił 
się nim także czasami w domu. Kordzik 
ten mógł być pamiątka po ojcu, gdyż 
przedwojenni o�cerowie lubili tego ro-
dzaju gadżety. Być może pamiątką po 
Łukaszu był także stary męski rower. 
Andrzej czasami na nim jeździł. Póź-
niej, gdzieś na przełomie lat 50 i 60, by 
podreperować rodzinny budżet, Cie-
plińscy ten rower sprzedali. 

Dalsze losy Cieplińskich

Na początku lat 60-tych moje kon-
takty z  rodziną Cieplińskich uległy 
pewnemu rozluźnieniu. Złożyło się 
na to kilka przyczyn. W  pierwszym 
rzędzie było to związane z  zabraniem 
nam w  1962 roku domu pod budowę 
dworca PKS. Przydzielono nam miesz-
kanie przy ówczesnej ulicy Obrońców 
Stalingradu (obecnie Hetmańskiej), 
a ciotkom i stryjkowi przy ul. Grottge-
ra. A że Jadwiga Cieplińska przyjaźniła 

się z  moją ciotką, przychodziła teraz 
głównie do niej, a do nas raczej spora-
dycznie. Dodatkowo, po ukończeniu 
szkoły podstawowej rozpoczęliśmy na-
ukę w dwóch różnych liceach, ja w Nr 
1 przy ul. 3-go Maja, a Andrzej w Nr 2 
przy ul. Turkienicza.

Odwiedzałem wprawdzie nadal An-
drzeja w  jego domu, ale już znacznie 
rzadziej niż uprzednio, a  Panią Wisię 
spotykałem głównie wtedy, gdy bywa-
łem u  ciotki, a  ona przebywała u  niej 
z  wizytą. Andrzej starał się wszelkimi 
sposobami pomagać �nansowo swo-
jej matce, m.in. udzielając korepetycji 
mniej zdolnym uczniom. Dodatkowo, 
około połowy lat 60-tych, jako jeden 
z  pierwszych fotografów-amatorów 
w  Rzeszowie, rozpoczął wykonywanie 
odpłatnie zdjęć kolorowych, co chyba 
jednak nie przynosiło mu większych 
dochodów. We wspomnianej wcześniej 
wnęce w pokoju urządził ciemnię foto-
gra�czną. Nie wiem skąd miał profe-
sjonalny jak na tamte czasy aparat foto-
gra�czny, który wtedy kosztował kilka 
tysięcy złotych, a także powiększalnik, 
kuwety itp. Osoba będąca szkolną ko-
leżanką Andrzeja gdy pobierał nauki 
w LO Nr 2 mówiła mi, że Andrzej czę-

sto bywał głodny. 
Zauważył to jeden 
z nauczycieli i wspo-
magał go w  różny 
sposób, m.in. przy-
nosząc mu do szkoły 
drugie śniadania.

Pomimo skrajnej 
biedy, Rodzina Cie-
plińskich starała się 
w  miarę możliwo-
ści korzystać z  dóbr 
kultury. Stąd też co 
jakiś czas Jadwiga 
Cieplińska udawała 
się z  Andrzejem do 
pobliskiego Teatru 
im W. Siemaszko-
wej. Kupno biletów 
musiało się dla nich 
wiązać z  wielkim 
wyrzeczeniem, choć 
możliwe jest także, 
że przekazywał im je 
za darmo jakiś zna-
jomy aktor lub inny 
pracownik Teatru. 
Szczególnie lubili 
spektakle wystawia-
ne na „Małej Scenie”. 
Jednym z  pierw-
szych spektakli, jaki 

tam wystawiono po jej otwarciu była 
sztuka jakiegoś radzieckiego dramatur-
ga nosząca chyba tytuł „Twój brat Abel” 
lub coś w  tym rodzaju. Gdy kilka dni 
później odwiedziłem Andrzeja w  jego 
domu, zarówno on, jak i  jego mama 
wyrażali się o  tej sztuce w  superlaty-
wach, podkreślając głęboki humanizm 
jej autora. Było to dla mnie zaskocze-
niem, gdyż w tym czasie byłem głębo-
ko uprzedzony do wszelkich wytworów 
kultury powstałych w Związku Sowiec-
kim i  ludzi, którzy je tworzyli. Dziwi-

łem się przy tym, że rodzina, która 
doznała tyle zła ze strony zbrodniczego 
systemu komunistycznego może odno-
sić się z szacunkiem do autora tworzą-
cego i wystawianego w ZSRR. 

Człowiek Renesansu

Jak wcześniej wspomniałem An-
drzej był wszechstronnie uzdolnionym 
chłopcem. Prawie z wszystkich przed-
miotów uzyskiwał w  szkole bardzo 
dobre oceny, ale z  powodu ciągłych 
chorób zmuszony był powtórzyć klasę 
maturalną. Po zdaniu w 1966 roku ma-
tury, Andrzej rozpoczął studia w  rze-
szowskiej Wyższej Szkole Inżynieryjnej 
gdzie był w  jakiś sposób szykanowany 
i zapewne z tej przyczyny przeniósł się 
do rzeszowskiej Wyższej Szkoły Peda-
gogicznej, gdzie studiował na kierunku 
„Wychowanie Techniczne”. Zetknął się 
tam z moja siostrą Lucyną.

- W  roku akademickim 1970/71 na 
trzecim roku studiów pojawił się nowy 
student. Od razu rozpoznałam w  nim 
Andrzeja Cieplińskiego, którego za-
pamiętałam z  dzieciństwa, ale nie wi-
działam go od kilku lat. Zaczepiłam 
Andrzeja i  przypomniałam mu się, 
chętnie nawiązał rozmowę – wspomina 
po latach moja siostra.

Od tego czasu Andrzej znów zaczął 
częściej bywać w naszym domu. Chyba 
ostatni raz widziałem go na imieninach 
siostry, na których było także kilka ko-
leżanek i kolegów z ich roku.

- Zdarzało mi się bywać u  Andrze-
ja w  domu. Jego mama – Pani Wisia, 
bardzo serdecznie mnie przyjęła. Była 
bardzo miłą, dobrą osobą, bez preten-
sji do świata. Andrzej nie utrzymywał 
z  nikim bliższych stosunków, nie był 
rozrywkowy, nie mieszkał w akademi-
ku, nie bywał tam, nie miał czasu na 
zabawę – wspomina Lucyna.

Również ona zachwycona była 
wszechstronnymi zdolnościami Andrze-
ja, którego bez przesady określić można 
było jako „Człowieka Renesansu”.

- Uczyliśmy się razem do egzaminów 
z  pedagogiki, historii wychowania, �-
lozo�i oraz ekonomii. Moje wielkie 
zdumienie wywoływała fenomenalna 

pamięć Andrzeja i  umiejętność do-
strzegania rzeczy ważnych podczas 
korzystania z  zadanej nam lektury. 
Mieliśmy przedmiot Metodyka wy-
chowania technicznego. Ćwiczenia 
prowadził młody asystent. Na każde 
zajęcia zadawał nam do przeczytania 
kilka tekstów i potem robił z nich kart-
kówki. Magister zadawał bardzo szcze-
gółowe pytania. Trzeba było umieć 
odpowiedzieć konkretnymi zdaniami 
z przeczytanych lektur. Ja każdą książ-
kę czytałam, podczas czytania robiłam 
notatki, potem w  domu jeszcze kilka 
razy je przeglądałam. I nigdy nie udało 
mi się odpowiedzieć na wszystkie py-
tania. A  Andrzej niczego nie notował 
i tylko on jeden był w stanie odpowie-
dzieć dokładnie tak, jak wymagał pro-
wadzący zajęcia. To było niesamowite!

Miał przy tym ogromne zdolności 
manualne. Kiedy przyszłam do jego 
domu pierwszy raz, pokazywał mi sta-
re krzesła, które dokładnie czyścił, bo 
chciał je odnowić i  ponownie pola-
kierować. Pomyślałam, że to syzyfowa 
praca. Krzesła były dość skomplikowa-
ne w budowie i samo oczyszczenie ich 
wydawało mi się niemożliwe. Pomyli-
łam się, Andrzej te krzesła zregenero-
wał. W trakcie studiów mieliśmy różne 
pracownie. Między innymi kowalstwo. 
Każdy z  naszej grupy miał wykonać 
jakiś prosty przedmiot na zaliczenie. 
Nikomu nie udało się wykuć niczego 
sensownego, tylko Andrzej się uparł, że 
zrobi świecznik. Mocno się natrudził. 
I zrobił. Udało mu się też coś wykonać 
w pracowni szklarskiej, ale nie pamię-
tam co to było. Wymagało to jednak 
formowania z gorącego szkła. Pokazy-
wał mi też paski i klamry do nich, które 
zrobił dla swojej przyszłej żony.

Andrzej zajmował się fotogra�ką od 
dość wczesnych lat. Z  dumą pokazy-
wał mi zdjęcia, które zrobił na ślubie 
Grażyny Marzec i Olgierda Łukaszewi-
cza. Sama też robiłam zdjęcia. Miałam 
prosty radziecki aparat fotogra�czny 
marki „Smiena”, ale nie miałam ciemni. 
Andrzej najpierw nauczył mnie, jak się 
wywołuje �lm i zdjęcia, a potem udo-
stępnił mi ciemnię i pozwolił korzystać 
ze swojego powiększalnika i  odczyn-

Wrzesień, 1955 r. Koledzy z podwórka

Maj, 1956 r. Młodzi towarzysze broni 
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ników, nawet wtedy, kiedy nie było go 
w domu. Oczywiście nie nadużywałam 
tego pozwolenia, byłam tam chyba 3 
razy – wspomina siostra.

Kolejna tragedia Cieplińskich

W  1971 roku Andrzej się ożenił. 
Swoją przyszłą żonę, Magdalenę, po-
chodzącą z Wielkopolski, poznał w Ka-
mieniu Pomorskim, będąc na koncer-
cie organowym, czy też zwiedzając 
wystawę instrumentów muzycznych. 
Po przyjeździe do Rzeszowa podjęła 
ona pracę w bibliotece WSP.

- Magda robiła na mnie i  kolegach 
z  naszego roku wrażenie bardzo po-
ważnej, wręcz smutnej osoby. Po ślubie 
mieszkała jeszcze jakiś czas w  Pozna-
niu. Odkąd zamieszkała w  Rzeszowie 
nie bywałam już w domu Cieplińskich 
– wspomina siostra.

Ich szczęście rodzinne nie trwało 
jednak długo. We wrześniu 1972 toku 
Andrzej przyszedł do Lucyny prosząc 
ją by się za niego modliła, nie wyja-
wiając dlaczego o  to prosi. Pamiętam, 
że po tej rozmowie siostra była bardzo 
roztrzęsiona, gdyż Andrzej patrzył na 
nią niezwykle poważnie, a w jego głosie 
wyczuwalna była rozpacz. Zastanawia-
liśmy się, co się z nim dzieje.

- Opiekunem naszego roku był dok-
tor Andrzej Reyman – chemik, czło-
wiek ciepły, serdeczny i troskliwy. Kie-
dy zaczął się rok akademicki i Andrzej 
nie pojawił się na zajęciach doktor Rey-
man zapytał mnie, czy nie wiem, co się 
z nim dzieje. Opowiedziałam mu o sło-
wach Andrzeja. Zaczął mnie pocieszać, 
że może to nic złego, że wszystko się 
wyjaśni. I wyjaśniło się, tylko że niepo-
myślnie - wspomina Lucyna.

Niedługo potem, moja ciotka powie-
działa mi, że Andrzej leży w  szpitalu, 
ma raka, bardzo cierpi, ale ukrywa 
swój stan przed matką (dowiedziała się 
o tym ponoć od znajomej pielęgniarki). 
23 grudnia 1972 roku Andrzej zmarł, 
w wieku zaledwie 25 lat.

- Z całego roku na pogrzebie byłam 
chyba tylko ja, chociaż uczestniczyło 
w  nim wiele osób, również dawnych 

kolegów z WSI. Pochowano go w gro-
bowcu rodziny Dzierżyńskich, w  tej 
samej alejce, w  której leży obecnie, 
tylko bardziej na lewo. Magdalena nie 
wytrzymała napięcia, zemdlała przy 
grobie – wspomina siostra.

Po śmierci Andrzeja nie byłem już 
nigdy więcej w  mieszkaniu Ciepliń-
skich. Pani Wisia przyszła jeszcze raz, 
czy dwa razy do naszego domu, spo-
tkałem ją natomiast kilka razy bywając 
w domu mojej ciotki. Witała się zawsze 
ze mną bardzo serdecznie. Po upływie 
dwóch, może trzech lat, Magdalena, 
wdowa po Andrzeju, prawdopodobnie 
za radą Pani Wisi, powróciła w  swoje 
rodzinne strony i powtórnie wyszła za 
mąż. Nie zapomniała jednak o  matce 
swojego pierwszego męża i wraz z no-
wym mężem odwiedzała ją.

Prawda zwyciężyła kłamstwo

Przez pozostałe lata swojego ży-
cia Pani Wisia żyła bardzo skromnie, 
wręcz ubogo… 

Losem wdowy po bohaterskim pół-
kowniku zainteresowali się w  latach 
osiemdziesiątych członkowie podziem-
nej „Solidarności”, działający w  Komi-
tecie Pomocy Internowanym, Aresz-
towanym, Skazanym, Pozbawionym 
Pracy oraz Ich Rodzinom - przemiano-
wanym później na Diecezjalny Zespół 
Charytatywno-Społeczny (funkcjono-
wał przy rzeszowskim Klasztorze OO. 
Bernardynów) m.in.: dostarczając jej 
paczki żywnościowe, zakupując nie-
zbędne do życia przedmioty, przyznając 
niewielkie zapomogi pieniężne*. Z  ich 
inicjatywy do akcji pomocy włączyli 
się m.in. rzeszowscy Harcerze przyno-
sząc jej do domu obiady. Pod koniec 
roku 1989 członkowie wspomnianego 
wyżej Zespołu Charytatywno-Społecz-
nego wywalczyli przyznanie Pani Wisi 
specjalnej renty, którą niestety zdążyła 
pobrać jedynie trzy razy.

Jadwiga Cieplińska zmarła 16 stycz-
nia 1990 roku. Nie doczekała wpraw-
dzie o�cjalnej rehabilitacji swojego 
męża, jednakże na kilka miesięcy przed 
śmiercią mogła już w  o�cjalnie wyda-

Wszystkie opublikowane zdjęcia wykonane zostały w połowie lat 50-tych w ogrodzie 
nieistniejącego już domu rodziny Klusów, w  Rzeszowie przy ul. Grottgera 3. Teren, 
na którym w tamtym czasie stał wspomniany dom z ogrodem (jak również budynki 
należące do różnych �rm) został w 1962 roku przejęty przez przedsiębiorstwo PKS. 
Obecnie znajduje się tam Dworzec PKS. 

Wrzesień, 1955 r. Jadwiga i Andrzej Cieplińscy

wanych publikacjach przeczytać uczci-
we teksty o  działalności płk. Łukasza 
Cieplińskiego i jego męczeńskiej śmier-
ci z rąk komunistycznych oprawców.

Znacznie wcześniej, bo w  drugiej 
połowie lat 80-tych, mogła odczuwać 
satysfakcję z  tego, że pomimo usil-
nych wysiłków komunistów, postaci 
jej bohaterskiego męża nie udało się 
wymazać z  pamięci rzeszowian. Na 
początku kwietnia 1986 roku podczas 
II Katolickiego Tygodnia Historycz-
nego - zorganizowanego przez Zespół 
Charytatywno-Społeczny (obywał się 
w  Domu Katechetycznym Kościoła 
Farnego), prof. Jan Łopuszki (z  To-
runia) wygłosił prelekcję poświęconą 
wojennej działalności Łukasza Ciepliń-
skiego, a  ks. Michał Sternal (żołnierz, 
a  zarazem kapelan AK, działacz WiN, 
przyjaciel i  bliski współpracownik Ł. 
Cieplińskiego) uzupełnił ją emocjo-
nalnym wystąpieniem, w  którym zre-
lacjonował jego powojenną heroiczną 
działalność niepodległościową i  ujaw-
nił szczegóły męczeńskiej śmierci. Rok 
później, głównie z inicjatywy działaczy 
„S” z  Zespołu Charytatywno-Społecz-
nego, na grobowcu rodziny Sicińskich 
(gdzie m.in. pochowany jest Andrzej 

Ciepliński) wmurowana została tabli-
ca upamiętniająca płk. Cieplińskiego. 
A w 1988 roku w pierwszym numerze 
podziemnego kwartalnika społeczno-
-politycznego „Ultimatum” zamiesz-
czona została część jego grypsów wię-
ziennych, wybrana i opracowana przez 
Zbigniewa K. Wójcika. Podobnych ini-
cjatyw było więcej…

Na koniec krótka re�eksja

Gdy w 1980 roku powstała „Solidar-
ność” i  zaczęto wreszcie (choć wtedy 
jeszcze nieśmiało) wspominać o  tra-
gicznych losach działaczy powojenne-
go podziemia antykomunistycznego, 
żałowałem, że Andrzej nie dożył tej 
chwili. Jestem pewien, że po latach bie-
dy, doznawania upokorzeń i  szykan za 
bycie „synem wroga ludu” Andrzej sko-
rzystałby ze sposobności upomnienia 
się w  ukazujących się wydawnictwach 
niezależnych o pamięć o swoim Ojcu…

Jerzy Klus

* W  roku 1986 przyznano jej trzy zapo-
mogi po 5 tysięcy zł każda, zakupiono koc  
za 2 tys. 600 zł i  upominek świąteczny za  
300 zł (wartość pieniądza była wtedy niższa 
niż obecnie).

Wrzesień, 1955 r. Andrzej Ciepliński
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Marii PIWODZIE
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty

 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” 
Oświaty i Wychowania w Rzeszowie
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Renacie RUSZEL i Rodzinie 
wyrazy szczerego współczucia z powodu straty

Taty, Męża, Teścia i Dziadzia
 składa Roman Jakim

Renacie RUSZEL
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty

 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” 
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie

ks. Stanisławowi RUSZELOWI
b. Diecezjalnemu Duszpasterzowi Ludzi Pracy

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty
 w imieniu koleżanek i kolegów z „Solidarności”

składa Roman Jakim
przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
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Wyższe limity 
zwolnień 

podatkowych 
Od 1 stycznia 2018 r. weszły 

w  życie zmienione przepisy usta-
wy o  podatku dochodowym od 
osób �zycznych. Zmiany te zo-
stały wprowadzone ustawą z  dnia 
27 października 2017 r. o  zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od 
osób �zycznych, ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych 
oraz ustawy o zryczałtowanym po-
datku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez oso-
by �zyczne Dz.U.2017.2175.

Nowelizacja wprowadziła wyższe 
limity zwolnień podatkowych:

1. Zapomóg otrzymywanych 
z funduszu zakładowej organiza-
cji związkowej, było 638 zł rocznie 
obecnie 1000 zł rocznie.

2. Świadczeń z  zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych:

• zapomóg otrzymywanych 
w przypadku indywidualnych zda-
rzeń losowych, klęsk żywiołowych, 
długotrwałej choroby lub śmierci, 
było 2280 rocznie, teraz bez limitu, 
jeśli �nansowane są z zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych lub 

z funduszy związków zawodowych, 
w  przypadku �nansowania z  in-
nych źródeł 6000 zł rocznie,

• wartości otrzymywanych przez 
pracownika w związku z �nansowa-
niem działalności socjalnej rzeczo-
wych świadczeń oraz otrzymywa-
nych świadczeń pieniężnych wraz 
ze świadczeniami  otrzymywanymi 
od związków zawodowych, świad-
czeniami tymi nie są bony i  inne 
znaki uprawniające do ich wymiany 
na towary i usługi, było 380 zł rocz-
nie, teraz 1000 zł rocznie.

3. Świadczeń otrzymywanych 
przez emerytów lub rencistów  
w związku z łączącym ich poprzednio 
z zakładem pracy stosunkiem służbo-
wym, stosunkiem pracy lub spółdziel-
czym stosunkiem pracy, w  tym od 
związków zawodowych, było 2280 zł 
rocznie, teraz 3000 zł rocznie.

4. Ponadto zwiększyły się limity 
zwolnień podatkowych dopłat do 
wypoczynku �nansowanych z  in-
nych źródeł niż zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych z  760 zł na 
2000 zł.

Monika Wojak

Piotr Duda, NSZZ „Solidarność”
Szanowny Panie Przewodniczący,

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym serdecznie podzięko-
wać za podjęcie inicjatywy ustawodawczej, regulującej kwestię ogranicze-
nia handlu w niedzielę.

Mam nadzieję, że podpis złożony pod ustawą przez Pana Prezydenta An-
drzeja Dudę, daje początek ważnej zmianie w życiu społecznym Polaków, któ-
ra przyczyni się do ich wzrostu duchowego, wyrównując w ten sposób - w du-
chu solidarności - szanse na integralny rozwój wszystkich naszych rodaków.

Zarówno pasterze Kościoła w  Polsce, jak i  wierni często upominali się 
o prawne uregulowanie tej kwestii. W komunikacie z 31 października 2017 
roku pisaliśmy:

"Trudno pominąć fakt, iż to właśnie „Solidarność" - jako Związek progra-
mowo ukierunkowany na ochronę praw pracowniczych - realizując własną 
uchwałę programową i zapis o dążeniu do wprowadzenia zasady 5-dniowe-
go tygodnia dla wszystkich pracujących, ma szczególne prawo i obowiązek 
upominania się o wolne niedziele. Wolna niedziela zawiera się w etosie "So-
lidarności", z którego nie wolno korzystać wybiórczo, zwłaszcza tym, którzy 
się na nią programowo powoływali i powołują. Ufam, że inicjatywa ustawo-
dawcza NSZZ Solidarność pomoże przywrócić solidarność społeczną w tym 
względzie, przyczyniając się do rozwoju duchowego wszystkich Polaków".

Jak pokazuje rzeczywistość - mimo upadku totalitaryzmu komunistycz-
nego - w życiu społecznym ukrytych jest jeszcze wiele zwyczajów i nawyków 
reżimowych, które sieją spustoszenie, pogłębiają nierówności społeczne, ba-
zując na materialistycznej koncepcji człowieka i świata. 

Misja NSZZ Solidarność jest więc cały czas aktualna i potrzebna dla do-
bra Polski i Polaków. 

Z wyrazami szacunku i pasterskim błogosławieństwem,

Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Przypominamy, że wybory w podstawowych jednostkach organizacyj-
nych NSZZ „Solidarność” muszą zakończyć się najpóźniej do 31 marca 
2018 roku. Wybory należy zgłosić do Regionalnej Komisji Wyborczej 
z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Dokumenty wyborcze dostępne na

www.solidarnosc.rzeszow.org.pl

Rozliczenie z urzędem skarbowym
Przypominamy organizacjom NSZZ „Solidarność”, że do 31 marca mają obo-

wiązek złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego roczne zeznanie podatkowe 
na druku CIT- 8. Do zeznania należy dołączyć, zatwierdzone stosowną uchwałą 
władzy wykonawczej: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową.

Wzory dokumentów są do pobrania ze strony internetowej ZR. Wszelkich 
informacji i wyjaśnień udziela Barbara Staszczak, prawnik ZR (pokój nr 12).

W  wieku 71 lat zmarł Stanisław Łoza, współzałożyciel 
„Solidarności” w WSK PZL-Rzeszów. 

Pracował jako frezer i monter w WSK Rzeszów. W 1981 
roku członek Prezydium Komisji Zakładowej „S”. Na począt-
ku stanu wojennego uczestniczył w wyniesieniu sztandaru „S” 
z pilnie strzeżonego zakładu, a w latach osiemdziesiątych go 
ukrywał. We wrześniu 1982 roku współzałożyciel Tajnej Komisji Zakładowej 
„S” WSK Rzeszów. Kolportował prasę podziemną i uczestniczył w akcji pomo-
cy internowanym i ich rodzinom. Pozostał skromnym członkiem „S”.  Z okazji  
20 obchodów powstania Związku wyróżniony medalem przez Komisję Mię-
dzyzakładową NSZZ „Solidarność” oraz odznaczony przez Region Rzeszow-
ski statuetką Krzyży Gdańskich z okazji 25-lecia NSZZ „Solidarność”.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 16 lutego 2018 r. na cmentarzu Wil-
kowyja w Rzeszowie.

Rodzinie i bliskim śp. Stanisława Łozy
wyrazy szczerego współczucia

w imieniu koleżanek i kolegów z „Solidarności”
składa Roman Jakim

przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”
i Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
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2017 - zmiany w zarządzie 

Miesiące wakacyjne roku 2017 
przyniosły zasadnicze zmiany w  kie-
rownictwie mieleckiej „Solidarności”. 
Wybrano nowego przewodniczącego, 
którym został Leszek Łanucha z „So-
lidarności” oświatowej oraz zastęp-
cę Mariana Kokoszkę z  PZL Mielec. 
Mody�kacji uległ również skład pre-
zydium, uzupełniony o  Bogusława 
Kołacza ze Szpitala Powiatowego. 
Pozostałymi członkami zarządu są 
Andrzej Zemmel z MPEC i Stanisław 
Tylec z MZBM. 

Praca Prezydium to przede wszyst-
kim wsparcie organizacji wchodzących 

w skład oddziału mieleckiego, kreowa-
nie pozytywnego wizerunku związ-
ku oraz zachęcanie ludzi młodych do 
wstępowania w szeregi „Solidarności”. 

W tym ostatnim celu władze oddzia-
łu są wspierane przez Agnieszkę Hry-
niewicką z  Działu Rozwoju Związku. 
Po wielu latach w ostatnim roku udało 
się zorganizować pracowników dwóch 
�rm z  mieleckiej strefy: Lear Corpo-
ration oraz 3 spółki grupy kapitałowej 
Black Red White popularnie nazywa-
nej BRW. Jednak DRZ nie spoczywa 
na laurach. W  chwili obecnej trwają 
rozmowy z  pracownikami trzech ko-

lejnych �rm ze strefy, tak więc zapo-
wiada się kolejny pracowity rok.

Zdajemy sobie sprawę, że niskie 
bezrobocie, „rynek pracownika” oraz 
wzrost uzwiązkowienia mogą mieć 
ogromny wpływ na poprawę warun-
ków pracy oraz znaczące podwyżki 
wynagrodzeń. Staramy się uświa-
damiać pracowniom różnych �rm, 
że związek zawodowy ma ogromny 
wpływ na korzystne zmiany w warun-
kach pracy w  zakładach. Przekonuje-
my, że pozycja jednostki w  negocja-
cjach z  pracodawcą ma bardzo małe 
znaczenie, dlatego powinniśmy się 
zrzeszać w związkach zawodowych.

Wybrane inicjatywy na rzecz 
członków „ Solidarności”

Głównym działaniem Prezydium 
jest pomoc organizacjom zakładowym 
i  międzyzakładowym podczas nego-
cjacji z  przedstawicielami kadry kie-
rowniczej i  organami samorządu te-
rytorialnego. Jeśli wymaga tego interes 
pracowniczy i społeczny, Leszek Łanu-
cha i Marian Kokoszka podejmują się 
mediacji. Na przykład w Szpitalu Po-
wiatowym w  Mielcu, gdzie przedsta-
wicielom NSZZ „Solidarność” odmó-
wiono dostępu do planu naprawczego, 

który jest dokumentem przygotowa-
nym  przez dyrektora szpitala w  celu 
poprawy �nansów placówki. Sytuacja 
ta budziła ogromny niepokój wśród 
związkowców. Pojawiły się obawy 
o prywatyzację szpitala i wiele innych. 
Dlatego przeprowadziliśmy stosowne 
rozmowy z dyrekcją lecznicy oraz wła-
dzami powiatu, u których uzyskaliśmy 
deklaracje, że związkowcy otrzymają 

dostęp do stosownych dokumentów 
oraz zapewnienia, że prywatyzacji nie 
będzie. A naszym zdaniem byłaby ona 
niezgodna z obowiązującym prawem. 

Wsparliśmy również przedstawicieli 
NSZZ Solidarność Oświaty i  Wycho-
wania w  staraniach o  podwyższenie 
wynagrodzeń dla pracowników samo-
rządowych, pracujących w  mieleckich 
szkołach i  przedszkolach. Na spotka-
niu z  pierwszym zastępcą prezydenta 
oraz naczelnikiem wydziału edukacji 
przedstawiliśmy stanowisko związku 
dotyczące wypłaty obsłudze wynagro-
dzenia, do którego doliczane są dodat-
ki stażowe i  premiowe, by  stanowiły 
równowartość minimalnej pensji kra-
jowej. Przypomnieliśmy, że rozmawia-
my o  ludziach z  wieloletnim stażem 
i  doświadczeniem, którzy powinny 
zarabiać godnie. Dlatego uważamy, że 
wynagrodzenie pracowników niepeda-
gogicznych powinno zwiększać się re-
latywnie ze wzrostem płac nauczycieli.

Jak co roku mieleccy związkowcy 
włączyli się w regionalną akcję NSZZ 
„Solidarność”  pt. Sierpień – Miesią-
cem Honorowego Krwiodawstwa. Na 

antenie radia Leliwa oraz przy pomocy 
księży proboszczów okolicznych para-
�i  przewodniczący Leszek Łanucha 
zachęcał członków naszych organiza-
cji  i wszystkich ludzi dobrej woli o za-
angażowanie w  tym szczytnym celu, 
szczególnie w  miesiącu, kiedy wielu 
krwiodawców wyjeżdża na wakacje, 
a zapotrzebowanie na krew wzrasta.

Wybrane uroczystości związkowe 
i patriotyczne

Pamiętamy również o  ważnych da-
tach z  historii Solidarności. 31 sierp-
nia i  13 grudnia odprawiane są msze 
święte w intencji Ojczyzny z udziałem 
pocztów sztandarowych organizacji 
z terenu oddziału.

Mielecka „Solidarność” poza co-
dzienną pracą związkową włącza się 
również w inne inicjatywy. Z wielkim 
zaszczytem przyjęliśmy zaproszenie 
w poczet członków Komitetu Obcho-
dów 100. Rocznicy Odzyskania Nie-
podległości w naszym mieście. NSZZ 
„Solidarność” reprezentuje przewod-
niczący Leszek Łanucha. 

Odbyło się już pierwsze robocze 
spotkanie Komitetu pod przewodnic-
twem Marszałka Województwa Pod-
karpackiego Władysława Ortyla.

Rok 2018 jest ważnym dla NSZZ 
„Solidarność”. Dokonujemy wyborów 
władz na kadencję 2018-2022 i obiera-
my strategię dalszych działań.

 L. Łanucha, A. Hryniewicka

Mielecka „Solidarność”

10 listopada odbyła się uroczystości posadzenia Dębu Niepodległości. 
Mielecką „Solidarność” reprezentował L. Łanucha

Delegacja mieleckiej „Solidarności” podczas obchodów 11 listopada, fot. hejmielec.pl

Komitet Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

Sztandary „Solidarności” 
podczas obchodów 31 sierpnia

fot. Zbigniew Wicherski




