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26  sierpnia  1980  roku  rozpoczęła  się  łódzka  droga  do  wolności 
i  niepodległości  –  mówił  przewodniczący  łódzkiej  „Solidarności” 
Waldemar   Krenc   podczas   uroczystości   27   sierpnia   br.   przed 
pamiątkową      tablicą      przy      ulicy      Kraszewskiego      w      Łodzi, 
upamiętniającą  protest  pracowników  MPK  Łódź. 

O obchodach rocznicowych czytaj na str. 5-7 

Szacunek Bohaterom 
Uroczysto-

ści przed 

Pamiątko-

wą Tablicą 

upamiętnia-

jącą strajki 

w łódzkim 

MPK 

Uroczystości 

przy Pomni-

ku Krzyżu 

przed kościo-

łem pw. Pod-

wyższenia 

Św. Krzyża 

w Łodzi 
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Z Regionu 

P 
owakacyjne posiedzenie Za-

rządu Regionu rozpoczęto od 

uzupełnienia składu Prezy-

dium ZR. Przewodniczący Walde-

mar Krenc zgłosił kandydatury kol. 

Przemysława Grędy i Michała Karol-

czyka. W wyniku głosowania ww. 

kandydaci zostali członkami Prezy-

dium. 

Przemysław Gręda  

Pracuje w zakładach ABB Sp. z o.o.  

W 2001 r. wstąpił do NSZZ 

„Solidarność”. Od 2014 r. do chwili 

obecnej pełni funkcję przewodniczące-

go Komisji Zakładowej NSZZ 

„Solidarność”. 

W Prezydium ZR zajmować się będzie: 

szkoleniami, pozyskiwaniem nowych 

członków Związku, Programem Grosik, 

Elektroniczną Legitymacją Członkow-

ską. 

Michał Karolczyk  

Pracuje w PGE Dystrybucja od 1996 r. 

w „Solidarności” od 1999 r. W po-

przedniej kadencji członek Międzyza-

kładowej Komisji Rewizyjnej i zastęp-

ca przewodniczącego Sekcji Młodych 

w Sekretariacie Górnictwa i Energetyki 

NSZZ „Solidarność”. W obecnej ka-

dencji (2018-2022) zastępca przewod-

niczącego Międzyzakładowej Komisji 

NSZZ „Solidarność” w PGE Dystrybu-

cja. 

Zadania: koordynacja spraw bezpie-

czeństwa i higieny pracy, nadzór nad 

społecznymi inspektorami pracy, 

ochrona rynku pracy, patologie w za-

trudnieniu, nadzór nad Związkową 

Agencją Pośrednictwa Pracy, obsługa 

uroczystości kościelnych, koordynacja 

Straży przy Grobie bł. ks. Jerzego Po-

piełuszki. 

Z prac krajowych Związku 

Przewodniczący W. Krenc przekazał 

informacje z nadzwyczajnego posie-

dzenia KK Krajowej  NSZZ 

„Solidarność”, które odbyło się 

w sierpniu. Gośćmi w gdańskiej siedzi-

bie Związku byli premier RP Mateusz 

Morawiecki, minister rodziny, pracy 

i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, 

minister edukacji  narodowej Anna 

Zalewska i Joanna Kopcińska sekretarz 

stanu w Kancelarii Prezesa Ra-

dy Ministrów. Warto zaznaczyć, że 

było to pierwsze spotkanie w historii 

NSZZ „Solidarność” z urzędującym 

premierem RP. „Rozmowy trwały kilka 

godzin. Poruszono wiele tematów, ale 

najważniejsze dla Związku są trzy po-

stulaty: odmrożenie w przyszłym roku 

kwoty bazowej w wynagrodzeniach 

w sferze budżetowej, wzrost minimalne-

go wynagrodzenia oraz odmrożenie 

wskaźnika, który uprawnia do oblicza-

nia zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych. Premier zadeklarował, że 

odniesie się do poruszanych problemów 

i swoje wnioski przedstawi wkrótce 

Komisji Krajowej - mówił przewodni-

czący Regionu W. Krenc. 

Kolejnym tematem omawianym przez 

przewodniczącego ZR była opinia, jaką 

Prezydium KK wydało w spra-

wie Założeń projektu  budżetu  państwa  

na  rok 2019 (Decyzja Prez. KK nr 

103/18). „Prezydium KK dostrzega, że 

Polska gospodarka rozwija się dyna-

micznie i należy do wiodących w Euro-

pie, chwali podejmowane przez Rząd 

liczne działania w sferze społecznej 

oraz działania ukierunkowane na 

uszczelnianie systemu podatkowego. 

Pomimo to Prezydium KK zdecydowa-

nie negatywnie ocenia Założenia pro-

jektu budżetu państwa na rok 2019 . 

W decyzji wskazuje, że podejmowane 

przez rząd inicjatywy niestety nie sta-

nowią spójnego, zaplanowanego pro-

gramu biorąc pod uwagę zarówno stro-

nę  dochodową, jak i wydatkową budże-

tu państwa. Zastrzeżenia dotyczą głów-

nie: wynagrodzeń w sferze budżetowej, 

tempa wzrostu minimalnego wynagro-

dzenia za pracę, zamrożenia odpisów 

na Zakładowy Fundusz Świadczeń So-

cjalnych, wysokości waloryzacji świad-

czeń emerytalno-rentowych” - konty-

nuował W. Krenc. 

…i Regionalnych  

Przewodniczący Regionu omówił 

główne problemy, z którymi borykają 

się związkowcy, w tym najbardziej 

W numerze: 
 

Znów art. 52 
dla przewodniczącego 

 komisji zakładowej  
 

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej 
żąda  natychmiastowego przy-

wrócenia do pracy zwolnionego 

działacza związkowego. 

str. 4 

Problem Hutchinsona  
 

To co miało być dobrodziej-

stwem: nowe miejsca pracy, 

dostatek, wygoda dla mieszkań-
ców, rozwój dzielnicy – stało się 

udręką. 

Str. 8 

Członkowie Solidarności 
otrzymają zniżki na 

stacjach LOTOS 

Str. 9 

Z posiedzenia Zarządu Regionu 
21 maja 2018 
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bulwersującą sprawę jaką jest zwolnie-

nie z pracy przewodniczącego KZ 

w radomskim Jysku, Tomasza Jamrozi-

ka . 

O sprawie informowaliśmy już w po-

przednim wydaniu RIZ-u. Członkowie 

Zarządu Regionu podjęli Stanowisko 

w tej sprawie z żądaniem natychmia-

stowego przywrócenia do pracy prze-

wodniczącego Organizacji Zakładowej 

oraz wezwało pracodawcę do zaprze-

stania łamania prawa. 

Sytuacja w Jysku jest nader ważna 

i trudna. Sprawę poruszono też podczas 

posiedzenia Komisji Krajowej. Obok 

publikujemy Stanowisko KK na ten 

temat. 

Zarząd Regionu przyjął również Stano-

wisko w sprawie zmian legislacyjnych 

dotyczących zaniechania zajmowania 

komorniczego świadczeń z Zakładowe-

go Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

(tekst stanowiska obok). 

Przewodniczący pokrótce omówił także 

pojawiające się problemy w łódzkim 

Hutchinsonie (szerzej o tym na dal-

szych stronach RIZ-u) oraz w łódzkim 

MPK. Rada Miasta Łodzi zadecydowa-

ła, że 30% przewozów łódzkiego MPK 

przekaże w prywatne ręce. Decyzja ta 

napotkała protest wszystkich związków 

zawodowych działających w zakładzie. 

Ponadto w związku ze zbliżającą się 

38. rocznicą podpisania Porozumień 

Sierpniowych i powstaniem Niezależ-

nego Samorządnego Związku Zawodo-

wego „Solidarność” Zarząd Regionu 

Ziemi Łódzkiej podjął Stanowisko 

Rocznicowe (treść na str. 6). 

ZR uchwalił terminy posiedzeń zwy-

czajnych Zarządu Regionu w okresie 

od września do grudnia 2018 r.  

Terminy posiedzeń 

21 września (posiedzenie wyjazdowe 

w Radomsku) 

22 października 

26 listopada 

17 grudnia (od godz. 13.00 – spotka-

nie świąteczne) 

Posiedzenia rozpoczynają się o godz. 

10.00 (poza posiedzeniem w dn. 21 

września). 

kolk 

Stanowisko nr 2/2018 

ZR ZŁ NSZZ „Solidarność” 

ws. zwolnienia z pracy przewodniczą-

cego KZ NSZZ „Solidarność” w Jysk 

Sp. z o.o. 

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ 

„Solidarność” stanowczo protestuje 

przeciwko rozwiązaniu umowy o pra-

cę z przewodniczącym Komisji Zakła-

dowej NSZZ „Solidarność” w Jysk 

Sp. z o.o., członkiem Zarządu Regionu 

Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, 

Tomaszem Jamrozikiem. 

Rozwiązanie bez wypowiedzenia umo-

wy o pracę z powodu niepotwierdzo-

nych zarzutów, z działaczem objętym 

szczególną ochroną trwałości stosun-

ku pracy bez zgody zarządu właściwej 

organizacji związkowej jest ewident-

nym naruszeniem art. 32 ustawy 

o związkach zawodowych, o czym 

pracodawca, reprezentowany przez 

profesjonalną kancelarię prawną, 

musi zdawać sobie sprawę. Świadczy 

to o tym, iż czynność ta jest kolejnym 

etapem systemowych i uporczywych 

działań Jysk Sp. z o.o. zmierzających 

do uniemożliwienia działalności nie-

zależnej od pracodawcy organizacji 

związkowej, a jedynym powodem 

zwolnienia T. Jamrozika z pracy jest 

jego działalność związkowa. 

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ 

„Solidarność” żąda natychmiastowe-

go przywrócenia do pracy przewodni-

czącego Komisji Zakładowej NSZZ 

„Solidarność” Tomasza Jamrozika 

oraz wzywa pracodawcę do zaprze-

stania łamania obowiązującego 

w Polsce prawa wynikającego z art. 

32 ustawy o związkach zawodowych. 

Stanowisko KK nr 11/18 

ws. łamania prawa przez JYSK 

Polska Sp. z o.o. 

Komisja Krajowa Niezależnego Sa-

morządnego Związku Zawodowego 

„Solidarność” uznaje zwolnienie To-

masza Jamrozika, Przewodniczącego 

K o m i s j i  Z a k ł a d o w e j  N S Z Z 

„Solidarność” w JYSK Polska Sp. 

z o.o., jako złamanie ustawy o związ-

kach zawodowych, ale również Kon-

stytucji RP, które stanowią o szcze-

gólnej i bezwarunkowej ochronie 

działaczy związkowych przed zwolnie-

niem i dyskryminacją. Praktyki stoso-

wane przez JYSK Polska Sp. z o.o. są 

niedopuszczalne. Bulwersuje to tym 

b a r d z i e j ,  ż e  d z i e j e 

się w firmie z Danii, która szczyci się 

wysokimi standardami przestrzegania 

praw pracowniczych i związkowych. 

Żądamy, aby firma JYSK przestrzega-

ła polskiego i unijnego prawa i na-

tychmiast przywróciła do pracy To-

masza Jamrozika wraz z zadośćuczy-

nieniem za wyrządzone mu szkody. 

Ostrzegamy, że konflikt z Komisją 

Zakładową NSZZ „Solidarność” 

w JYSK Polska Sp. z o.o. będzie kon-

fliktem z całym Związkiem. Wykorzy-

stamy wszelkie dostępne środki 

w obronie zwolnionego przewodni-

czącego oraz w dążeniu do przywró-

cenia przestrzegania prawa w tej fir-

mie. 

Stanowisko nr 4/2018 

ZR ZŁ NSZZ „Solidarność” 

ws. zmian legislacyjnych dotyczących 

zajmowania komorniczego świad-

czeń z ZFŚS 

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ 

„Solidarność” zwraca uwagę na 

krzywdzące  pracowników przepisy 

pozwalające na zajęcia komornicze 

ś w i a d c z e ń  p r z y z n a w a n y c h 

z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych. 

Zarząd Regionu uważa, iż konieczne 

są stosowne zmiany w ustawie o Za-

kładowym Funduszu Świadczeń So-

cjalnych oraz w Ustawie o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, któ-

re uniemożliwiłyby komornikom zaję-

cia uzyskanych przez pracowników 

świadczeń pieniężnych z tytułu przy-

znania ulgowych usług i świadczeń 

oraz dopłat z ZFŚS. Środki pieniężne 

uzyskane przez pracowników  z ZFŚS 

nie są wynagrodzeniem, a jedynie 

świadczeniem socjalnym uzależnio-

nym od sytuacji życiowej, rodzinnej 

i materialnej. Celem świadczenia so-

cjalnego jest pomoc najsłabiej sytu-

owanym pracownikom.  Świadczenie 

socjalne jest słuszne społecznie i jako 

takie powinno być wolne od zajęć 

komorniczych. 

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ 

„Solidarność” zwraca się do Komisji 

Krajowej NSZZ „Solidarność” o pod-

jęcie działań, które doprowadzą do 

stosownych zmian legislacyjnych 

uniemożliwiających zajęcia komorni-

cze świadczeń z Zakładowego Fundu-

szu Świadczeń Socjalnych. 
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Znów art. 52 
dla przewodniczącego 

komisji zakładowej 
W związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedze-

nia z przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ 

„Solidarność” w Jysk Sp. z o.o. Tomaszem Jamrozikiem Za-

rząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w dniu 27 

sierpnia br. przyjął stanowisko, w którym zażądał natychmia-

stowego przywrócenia do pracy zwolnionego działacza oraz 

wezwał pracodawcę do zaprzestania łamania obowiązującego 

w Polsce prawa wynikającego z art. 32 ustawy o związkach 

zawodowych 

Natychmiastowego przywrócenia do pracy T. Jamrozika wraz 

z zadośćuczynieniem za wyrządzone mu szkody zażądał również 

przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr 

Duda w piśmie do dyrektora generalnego Jysk Sp. z o.o. P. Duda 

stwierdził, iż konflikt z „Solidarnością” w Jysk jest konfliktem 

z całym Związkiem, a o zaistniałej sytuacji poinformował Amba-

sadora Królestwa Danii w Polsce. 

Przypominamy, iż Jysk Sp. z o.o. w dniu 20 sierpnia br. rozwiąza-

ła bez wypowiedzenia umowę o pracę z przewodniczącym Komi-

sji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Tomaszem Jamrozikiem. 

Powodem rozwiązania umowy o pracę było rzekome naruszenie 

przez T. Jamrozika podstawowych obowiązków pracowniczych 

polegających na podawaniu nieprawdziwej i zawyżonej liczby 

członków Związku, co prowadziło do zwolnienia (w niewłaści-

wym wymiarze) z obowiązku wykonywania pracy przez działaczy 

Komisji Zakładowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia 

(w ramach tzw. godzin związkowych).  

Tomasz Jamrozik pełni funkcję przewodniczącego KZ w Jysk, 

a jego stosunek umowy o pracę został wskazany do szczególnej 

ochrony trwałości stosunku pracy. Pracodawca zwrócił się do 

Komisji Zakładowej w Jysk oraz do Zarządu Regionu (T. Jamro-

zik pełni funkcję członka Zarządu Regionu) o opinię na temat 

zasadności rozwiązania umowy o pracę. Zarówno Komisja Zakła-

dowa, jak i Zarząd Regionu uznali zarzuty pracodawcy za nie-

prawdziwe i bezpodstawne, i nie wyraziły zgody na rozwiązanie 

umowy o pracę z przewodniczącym KZ. Według NSZZ 

„Solidarność” przyczyna rozwiązania umowy o pracę pozbawiona 

jest jakichkolwiek konkretów, a okoliczności uzasadniające tę 

decyzję były objęte postępowaniem przygotowawczym przez 

Prokuraturę, które zostało umorzone z powodu braku znamion 

czynu zabronionego. Obecnie sprawa badana jest ponownie tylko 

ze względu na złożone przez Jysk Sp. z o.o. zażalenia na decyzję 

Prokuratury. 

Konflikt na linii Jysk – Organizacja Zakładowa NSZZ 

„Solidarność” w Jysk trwa od lat. Między innymi przedstawiciel 

Jysk Sp. z o.o. złożył doniesienie na przewodniczącego zakłado-

wej „Solidarności” Tomasza Jamrozika zarzucając mu prowadze-

nie strony internetowej Organizacji Zakładowej bez zarejestrowa-

nia. Sprawa trafiła do Sądu, który z zarzutów T. Jamrozika oczy-

ścił. 

Pikieta protestacyjna  

W dniu 21 września 2018 r. (piątek) o godz. 11.00 w Radomsku, 

przed siedzibą Centrum Dystrybucji Jysk Sp. z o.o. przy ul. Duń-

skiej 22, odbyła się pikieta protestacyjna w obronie zwolnionego 

z pracy przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ 

„Solidarność” w Jysk Sp. z o.o., członka Zarządu Regionu Ziemi 

Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, kol. Tomasza Jamrozika (szerzej 

o tym w następnym numerze). 

IW 

Szacunek Bohaterom 
 

26 sierpnia 1980 roku rozpoczęła się łódzka droga do wolno-

ści i niepodległości – mówił Waldemar Krenc przewodni-

czący łódzkiej „Solidarności” podczas uroczystości 27 sierp-

nia br. przed pamiątkową tablicą przy ulicy Kraszewskiego 

upamiętniającą protest pracowników MPK Łódź, który 

rozpoczął się 26 sierpnia 1980 r. – Należy się Szacunek tym, 

którzy mieli odwagę brać udział w narodzinach 

„Solidarności” 38 lat temu. Wielki Szacunek dla Bohaterów 

lat 80-ych.  

Uroczystość zorganizowana została przez Organizację Między-

zakładową NSZZ „Solidarność” w MPK Łódź w XXXVIII 

rocznicę strajku łódzkiego MPK.  

Oprócz przewodniczące-

go Zarządu Regionu Zie-

mia Łódzka głos zabrał 

także przewodniczący 

OM NSZZ „Solidarność" 

Andrzej Szymczak. 

Przewodniczący Regionu 

w swoim wystąpieniu 

podziękował Organizacji 

M i ę d z y z a k ł a d o w e j 

NSZZ „Solidarność” 

w łódzkim MPK za pielę-

gnowanie tej daty.  

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz państwowych 

i samorządowych, instytucji państwowych, stowarzyszeń 

i organizacji społecznych oraz członkowie i sympatycy NSZZ 

„Solidarność”. 

Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe naszego Związku: 

Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, Krajo-

wego Sekretariatu Emerytów i Rencistów, Zakładu Wodocią-

gów i Kanalizacji, PKP Cargo, PKP Przewozy Regionalne 

i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łodzi. 

Obchody wzbogaciły utwory Jana Pietrzaka i Jacka Kaczmar-

skiego wykonane przez Orkiestrę MPK. Obecni na uroczysto-

ści złożyli pod tablicą kwiaty. W imieniu Zarządu Regionu 

Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” kwiaty złożyła delegacja 

w składzie: przewodniczący ZR Waldemar Krenc oraz zastępcy 

przewodniczącego: Piotr Ścieśko i Ireneusz Wach. 

red 
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38. URODZINY  
„SOLIDARNOŚCI” 

Cud „Solidarności” 

 Łódź 

Obchody z okazji 38 rocznicy podpisa-

nia Porozumień Sierpniowych, które 

doprowadziły do powstania NSZZ 

„Solidarność” zorganizowane przez 

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ 

„Solidarność” rozpoczęła uroczysta 

msza święta w kościele pod wezwa-

niem Najświętszego Imienia Jezus 

w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 60.  

Jak podziękować Bogu za Cud 

„Solidarności?” – pytał podczas homi-

lii ksiądz biskup senior Adam Lepa. – 

„Solidarność” jest niezwykłym zjawi-

skiem, dokonała tak wiele, zadziwiła 

cały świat! Bądźmy dumni z tego Cudu! 

Po mszy przewodniczący Zarządu Re-

gionu łódzkiej „Solidarności” Walde-

mar Krenc wraz z byłymi działaczami 

Andrzejem Słowikiem i Jerzym Kro-

piwnickim złożyli kwiaty i zapalili 

znicz na symbolicznym Grobie bł. ks. 

Jerzego Popiełuszki znajdującym się 

przed kościołem oo. Jezuitów, po czym 

uczestnicy uroczystości wraz z poczta-

mi sztandarowymi, przeszli przed Po-

mnik–Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wo-

jennego i Walki o Godność Człowieka 

przed kościołem Podwyższenia 

św. Krzyża przy ul. Sienkiewicza 38. 

Rocznica sierpnia jest piękną datą, bo 

wówczas rodziła się NIEPODLEGŁA 

POLSKA – mówił w swoim wystąpie-

niu przewodniczący W. Krenc. Przypo-

mniał też o tym, że nie można mówić 

o pierwszej, drugiej i trzeciej 

„Solidarności”, gdyż na II Krajowym 

Zjeździe podjęto decyzję, że 

„Solidarność” kontynuuje to, co zaczę-

ła w sierpniu 80-tego roku. 

Zebrani wysłuchali utworów Jana Pie-

trzaka i Jacka Kaczmarskiego oraz zło-

żyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze. 

W obchodach wzięli udział przedstawi-

ciele władz państwowych, samorządo-

wych, instytucji państwowych, służb 

mundurowych, stowarzyszeń i organi-

zacji społecznych oraz członkowie 

i sympatycy NSZZ „Solidarność”. 

 Wieluń 

Uroczystości powstania NSZZ 

„Solidarność” 31 września 2018 r. roz-

poczęto uroczystym posiedzeniem Ra-

dy Podregionu z przewodniczącymi 

Komisji Zakładowych, po którym na-

stąpił przemarsz do kościoła o.o. fran-

ciszkanów, gdzie delegacje złożyły 

kwiaty i zapaliły znicze przed pomni-

kiem „Trzech Krzyży Gdańskich”. Na-

stępnie delegacje przeszły pod Wieluń-

ską Kolegiatę, gdzie przed pomnikiem 

bł. ks. Jerzego Popiełuszki, również 

złożono wiązanki kwiatów i zapalono 

znicze. 

 Pabianice 

31 sierpnia 2018 r. z okazji 38. roczni-

cy podpisania Porozumień Sierpnio-

wych w 1980 roku i powstania Nieza-

leżnego Samorządnego Związku Zawo-

dowego „Solidarność” oraz Jubileuszu 

100. rocznicy Odzyskania Niepodległo-

ści przez Rzeczpospolitą Polską, dele-

gacja NSZZ „Solidarność’’ Podregionu 

Pabianice wraz z innymi uczestnikami 

uroczystości rocznicowej złożyła sym-

boliczne wiązanki kwiatów i zapaliła 

znicze pod okolicznościową tablicą: 

„PAMIĘCI POMORDOWANYCH ZA 

WOLNOŚĆ I PRAWA CZŁOWIEKA 

W PRL” znajdującej się na ścianie ko-

ścioła pw. Św. Mateusza w Pabiani-

cach. 

Krótkie słowo boże wygłosił ks. An-

drzej Chmielecki, proboszcz parafii 

pw. św. Mateusza oraz w imieniu 

NSZZ „Solidarność" okolicznościowe 

przemówienie wygłosił przewodniczą-

cy NSZZ „Solidarność” Podregion Pa-

bianice Krzysztof Górny. 

Natomiast w niedzielę 2 września 

o godz. 9.30 odprawiona została oko-

licznościowa Msza św. w Kościele 

pw. św. Mateusza w Pabianicach. 

 Zgierz 

W Zgierzu 31 sierpnia obchodzono 

w Pasażu Solidarności przy ul. Długiej. 

Uroczystość zorganizowali wspólnie 

Prezydent Miasta Zgierza i przewodni-

czący Podregionu Zgierz NSZZ 

„Solidarność". Po wysłuchaniu Hymnu 

Państwowego nastąpiły przemówienia 

prezydenta Zgierza i przewodniczącego 

Rady Podregionu NSZZ „Solidarność". 

Po przemówieniach nastąpiło złożenie 

kwiatów pod tablicą pamiątkową przez 

poszczególne delegacje. 

 Kutno  

W 38. rocznicę podpisania Porozumień 

Sierp nio wych przed stawic ie le 

„Solidarności”, władz gminnych i po-

wiatowych, parlamentarzystów, partii 

politycznych, związków zawodowych, 

zakładów pracy oraz młodzież z kut-

nowskich szkół złożyli symbolicznie 

wiązanki kwiatów pod pomnikiem 

„Ulotka”. 

Podczas uroczystości głos zabrali pre-

zydent M. Kutna Zbigniew Burzyński, 

przewodniczący ZR Waldemar Krenc 

oraz przewodniczący Rady Podregionu 

Kutno NSZZ „S” Wiesław Taraska. 

Uroczystości odbyły się też w Sanktu-

arium Matki Bożej w Głogowcu, gdzie 

odprawiona została msza święta, a po 

jej zakończeniu złożono kwiaty przy 

Pomniku „Solidarności". 

W przeddzień w Starostwie Powiato-

wym w Kutnie otwarto wystawę 

pt: „W walce o Polskę. Kutnowska 

Solidarność w latach 1980-1989”. 

Organizatorami uroczystości Rocznico-

wych były Rady Podregionów NSZZ 

„Solidarność" w poszczególnych mia-

stach. 

kolk 

 

Wyrazy głębokiego współczucia 

WŁODZIMIERZOWI 
JANIAKOWI 

 
członkowi Zarządu Regionu 

Ziemi Łódzkiej 
NSZZ „Solidarność”, 

z powodu śmierci 
 

MAMY 

składają członkowie i pracownicy  

Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej 

NSZZ „Solidarność” 
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Stanowisko nr 3/2018 Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej 

NSZZ „Solidarność” z dnia 27 sierpnia 2018 r. 

ws. XXXVIII rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych 
 

W tym roku mija 38 rocznica podpisania Porozu-

mień Sierpniowych, co zaowocowało powstaniem 

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowe-

go „Solidarność”. Rocznica szczególna, gdyż przy-

pada w roku, w którym obchodzimy 100-lecie od-

zyskania przez Polskę niepodległości. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż to NSZZ 

„Solidarność” stał się ostatnim ogniwem w łańcu-

chu wydarzeń, które miały wpływ na odzyskanie 

przez Polskę niepodległości. Niepodległości, którą 

odzyskawszy 100 lat temu, straciliśmy w 1939 r. 

w wyniku zbrodniczej napaści dwóch reżimów. Niepodległości, której nie odzyskaliśmy po zakończeniu 

II wojny światowej, żyjąc przez kilkadziesiąt lat w Europie Środkowowschodniej zniewolonej przez sys-

tem totalitarny. To właśnie dzień 31 sierpnia 1980 roku dał nam nadzieję na wyrwanie się spod tego 

systemu i był początkiem polskiej Drogi do Wolności.  

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” wyraża ogromne podziękowanie tym, którzy czyn-

nie uczestniczyli w tamtych wydarzeniach oraz oddaje hołd poległym i represjonowanym za ideały 

„Solidarności”, gdyż to dzięki ich ogromnemu poświęceniu i wysiłkowi żyjemy dziś w wolnej 

i demokratycznej Polsce. 

Niestety wielkość tamtego Sierpnia przysłaniają problemy dnia dzisiejszego. Co roku, w każdą kolejną 

rocznicę, wracamy do 21 Postulatów Sierpniowych.  Już pierwszy z nich skłania do refleksji. Żądano 

w  nim niezależności związków zawodowych od partii i pracodawców, a dzisiaj po 38 latach od podpisa-

nia Porozumień Sierpniowych wciąż zdarzają się przypadki szykanowania pracowników za przynależ-

ność związkową, a nawet wyrzucania z pracy działaczy związkowych. Sprawia to, iż konieczna staje się 

kontynuacja dzieła rozpoczętego w 1980 roku. 

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” będzie zawsze stał na straży zdobyczy sierpnio-

wych i apeluje do wszystkich członków i sympatyków Związku o wsparcie działań podejmowanych przez 

NSZZ „Solidarność”. Nie ma wolności bez „Solidarności”. 



Zgierzu, 

Pabianicach, 

i w Kutnie 

Obchody rocznicowe w Łodzi, 

Foto: Ryszard Ostanówko 

Foto: Ryszard Ostanówko 

Foto: 

Ryszard 

Ostanówko 

Foto: 

Ryszard 

Ostanówko 

Sieradzu 
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Z Regionu 

Problem  
Hutchinsona 

Hutchinson jest grupą o światowym forma-

cie, liderem w branży samochodowej, prze-

mysłowej, lotniczej i produktów powszech-

nego użytku. Ta francuska firma jest obecna 

w Europie, Północnej i Południowej Amery-

ce oraz na Dalekim Wschodzie. Ogółem ma 

zakłady w 25 krajach. 

W Polsce Hutchinson jest od 1997 roku. 

Swoje zakłady ma w Żywcu, Bielsku-Białej, 

Łodzi i od 2017 roku w podkarpackiej Dębi-

cy. 

Łódzkie zakłady produkcyjne usytuowane są 

przy ul. Kurczaki, Lodowej, Zakładowej 

i Niciarnianej. 

W zakładzie na ul. Kurczaki produkowane są 

uszczelnienia karoseryjne do aut i paski 

transmisyjne dla branży motoryzacyjnej 

i AGD. Zakład powstał w 2003 roku, a jego 

powierzchnia wynosi prawie 28 tys. m2.  

Ulica Kurczaki mieści się w dzielni-

cy Górna.  Ulica z chwilą włączenia do Łodzi 

w 1946 r. została przemianowana 

na Karczoki. Nazwa wzięła się od karczowisk 

po wycince obszaru leśnego w dob-

rach Chojny. Pierwotna nazwa Karczoki, po 

jakimś czasie, przerodziła się w Kurczaki 

(wikipedia.org). W okolicach zakładu jest 

osiedle domków jednorodzinnych i tereny 

zieleni, a wzdłuż ulicy blokowisko. 

Uciążliwe sąsiedztwo 

To co miało być dobrodziejstwem: nowe 

miejsca pracy, dostatek, wygoda dla 

mieszkańców, rozwój dzielnicy – stało się 

udręką. 

Okoliczni mieszkańcy skarżą się na odór 

unoszący się w okolicach zakładu Hutchin-

son, hałas i sznur tirów przyjeżdżających do 

zakładu. Szczególnie groźna dla zdrowia jest, 

wg mieszkańców, siarkowa woń wyraźnie 

wyczuwalna na ulicach osiedla. Problem 

przykrego zapachu pojawił się już w 2010 

roku. Mieszkańcy obawiają się, że wydziela-

ne gazy mogą być rakotwórcze. 

Kolejne lata to pikiety mieszkańców przed 

siedzibą zakładu. Mieszkańcy wystąpili do 

władz miasta i do Wojewódzkiego Inspekto-

ratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) o za-

mknięcie fabryki. W tym celu powołali na-

wet stowarzyszenie „Czyste Chojny”. 

O konflikcie gazety pisały już kilka lat temu. 

W fabryce wszczęto liczne kontrole, m.in. 

WIOŚ w Łodzi w roku bieżącym wszczął 

postępowanie w sprawie oddziaływania za-

pachowego na okolice.  

Dyrekcja fabryki broni się, informując 

o działaniach, które prowadzi, by wyelimino-

wać uciążliwość zapachową, czy zredukować 

emisję hałasu. 

Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” 

w Hutchinson, Paweł Pisalski: „Nie można 

kategorycznie przyznać, która strona ma 

rację, gdyż obie strony mają argumenty na 

swoją obronę. Rozumiemy problemy miesz-

kańców, ale jednocześnie Związek widzi do-

brą wolę dyrekcji w celu załagodzenia kon-

fliktu. Zakład wdrożył szereg działań, które 

znacząco poprawiły sytuację związaną 

z zapachem i hałasem. Zakończyliśmy akcję 

związaną z redukcją hałasu, wdrożono już też 

pewne działania w zakresie emisji zapachu. 

Kolejnym etapem będzie uruchomienie ad-

sorbera, tj. urządzenia z węglem aktywnym, 

po uruchomieniu którego wszelkiego rodzaju 

zapachy powinny przestać być problemem. 

Uruchomienie ww. ma nastąpić we wrześniu 

tego roku. Widzimy też inny aspekt sprawy. 

Zakładowa „Solidarność” wystąpiła do 

WIOŚ z pismem, aby wzięto pod uwagę skutki 

społeczne, a nie tylko ekonomiczne, ewentu-

alnego zamknięcia zakładu.  

Zakład zatrudnia ok. 2200 osób, które straci-

łyby pracę z powodu zamknięcia fabryki na 

Kurczakach. Pracę straciłyby także osoby 

zatrudnione u podwykonawców. Na początku 

konfliktu zakładowa „Solidarność” wystąpiła 

do dyrekcji z prośbą o przyspieszenie monta-

żu instalacji absorbera w celu uniknięcia 

zaostrzenia konfliktu. Zakład zmniejszył także 

częstotliwość kursowania tirów, głównie 

w nocy, aby ulżyć mieszkańcom.” 

Dyrektor Hutchinsona spotkał się z przewod-

niczącym Zarządu Regionu łódzkiej 

„Solidarności” Waldemarem Krencem. Dy-

rektor przedstawił działania, które prowadzi 

zakład mające ulżyć okolicznym mieszkań-

com. 

„Mamy nadzieję, że wprowadzone wkrótce 

zabezpieczenia zdadzą egzamin i uda się 

rozwiązać konflikt w sposób zadawalający 

obie strony” – dodaje przewodniczący 

P. Pisalski. 

ankol 

Odznaczenia SEMPER FIDELIS 
dla zasłużonych  

W celu upamiętnienia jubileuszu 100. rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości, 38. rocznicy powstania NSZZ 

„Solidarność” oraz 28. rocznicy powołania krajowych struktur 

Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” w Muzeum Regio-

nalnym im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku odbyło się 

uroczyste spotkanie, podczas którego wręczono odznaczenia 

SEMPER FIDELIS (Zawsze Wierni), zasłużonym działaczom 

opozycyjnym oraz osobom działającym na rzecz struktur eme-

ryckich Ziemi Radomszczańskiej.  

Odznaczenie przyznawane przez Kapitułę Prezydium Rady Krajowe-

go Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” wręczał 

przewodniczący KSEiR Dariusz Kucharski. W uroczystości wzięła 

także udział poseł na Sejm RP Anna Milczanowska, a także m.in. 

Prezydent M. Radomska J. Ferenc, z-ca przewodniczącego Rady 

Podregionu Radomsko Tomasz Jamrozik, przewodniczący Regional-

nej Sekcji Emerytów i Rencistów w Regionie Ziemia Łódzka Wiktor 

Kubisiak oraz działacze struktur emeryckich w Podregionie Radom-

sko. 

Uroczystość zorganizowała Organizacja Terenowa Emerytów i Ren-

cistów NSZZ „Solidarność” Podregionu Radomsko oraz Krajowy 

Sekretariat Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”. Warto pod-

kreślić, iż przewodniczący Organizacji Terenowej EiR Stanisław 

Ciupa jest też członkiem Komitetu Honorowego Obchodów 100-

lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Radomsku. 

Podczas spotkania odczytano biogramy zasłużonych działaczy opo-

zycyjnych z lat 80-tych ub. wieku z powiatu radomszczańskiego. 

Uroczystość zakończono złożeniem kwiatów pod tablicą bł. ks. 

J. Popiełuszki patrona NSZZ „Solidarność” przy Kolegiacie 

Św. Lamberta w Radomsku. Uroczystość uświetniły poczty sztanda-

rowe: Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ 

„Solidarność” oraz Rady Podregionu NSZZ „Solidarność” w Radom-

sku.  

ankol 

https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chojny_w_%C5%81odzi
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NOWA DEKLARACJA 
CZŁONKOWSKA 

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”  
 

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” De-

cyzją Nr 94/18 zatwierdziło wzór Deklaracji Członkow-

skiej zgodnie z przepisami: Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo-

bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-

tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie da-

nych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych. 

Wzór Deklaracji można pobrać ze strony: http://

www.solidarnosc.org.pl/dokumenty/biuro-prezydium-

kk/prezydium 

Red 

Związkowe 

wotum nieufności 
Czerwona kartka dla Minister Zalewskiej 
 

15 września oświatowa „Solidarność” protestowała 

przed budynkiem Ministerstwa Edukacji Narodo-

wej. Zamanifestowała w ten sposób swoje niezado-

wolenie i rozczarowanie z prowadzonej przez Rząd 

polityki oświatowej. Prowadzone do tej pory rozmowy 

z minister edukacji Anną Zalewską nie przyniosły re-

zultatów – mówi przewodniczący Międzyregionalnej 

Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

Roman Laskowski. – Chcemy konstruktywnych roz-

mów, które doprowadzą do zbliżenia stanowisk. 
31 sierpnia Rada Krajowa Sekcji Oświaty NSZZ 

„Solidarność” podjęła uchwałę o proteście.  

Wg Rady dialog prowadzony z min. Zalewską jest pozorowa-

ny, a postulaty „Solidarności” dotyczące najważniejszych 

problemów są ignorowane. O co chodzi związkowcom? Cho-

dzi głównie o płace. 

Płace nauczycieli są bardzo niskie. Od 2012 r. nauczyciele 

nie otrzymali żadnej podwyżki pensji, ani nawet waloryzacji 

– kontynuuje przewodniczący R. Laskowski. - Żądamy m.in. 

15% wzrostu wynagrodzenia zasadniczego od stycznia 2019 

r.; usunięcia niekorzystnych przepisów dotyczących oceny 

pracy nauczyciela, wśród których można znaleźć aż 97 kryte-

riów oceny i wycofania lub zmiany rozporządzeń dot. wydłu-

żenia awansu zawodowego (z 10 do 15 lat). 

Przed MEN manifestowała oświatowa „Solidarność” z całej 

Polski. Z Regionu Łódzkiego wyjazd zorganizowała Między-

regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania. Wśród łódzkich 

związkowców liczną grupę stanowili przedstawiciele Mię-

dzyzakładowej Organizacji Oświaty Łódź-Górna, Widzew. 

Do Warszawy pojechali także przedstawiciele Prezydium 

Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” - zastępca prze-

wodniczącego Piotr Ścieśko oraz członek Prezydium Prze-

mysław Gręda.           Kolk 

Członkowie „Solidarności”  

otrzymają zniżki  

na stacjach LOTOS 
29 sierpnia Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej 

NSZZ Solidarność i Wojciech Weiss, prezes spółki LO-

TOS Paliwa podpisują porozumienie o współpracy. Od 

jesieni związkowcy oraz ich rodziny korzystające z kart 

paliwowych LOTOS Biznes otrzymają zniżki na paliwa, 

myjnie, oleje i płyny do spryskiwaczy oraz produkty z me-

nu Cafe Punkt. 

– Od ubiegłego roku prowadzimy pilotażową współpracę ze 

śląsko-dąbrowską oraz podbeskidzką „Solidarnością”. Jeste-

śmy zadowoleni z tej kooperacji, dlatego podpisanie umowy 

na szczeblu centralnym z największym związkiem w Polsce – 

liczącym kilkaset tys. członków – to ważny krok dla sieci LO-

TOS – mówi Wojciech Weiss, prezes Zarządu LOTOS Pali-

wa. 

– Dotychczasowa współpraca „Solidarności” z LOTOSEM 

przynosi dobre efekty. Warto rozszerzać ją na wszystkich 

członków Związku. Dlatego cieszę się z umowy i mam nadzieję 

na dalsze jej rozszerzanie – powiedział Piotr Duda, przewod-

niczący KK NSZZ „Solidarność”.  

Użytkownicy związkowych kart LOTOS Biznes otrzymują 

rabaty – od kilku do kilkudziesięciu groszy – za każdy litr 

paliwa standardowego (Pb95, ON, LPG) lub paliwa premium 

LOTOS Dynamic (Pb98, ON), a także 10% zniżkę na produk-

ty z menu Cafe Punkt, zakup olejów i płynów do spryskiwa-

czy oraz 15% zniżkę na usługi myjni. 

www.solidarnosc.org.pl 
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Męczeństwo za 
prawdę 

Byli przeciwnikami panującego ustroju 

społecznego i nigdy nie kryli swoich poglą-

dów. Świadomi zagrożenia pozbawienia 

życia, odważnie głosili prawdę. Wielu ka-

płanów prześladowano za głoszone, niewy-

godne dla komunistów, kazania. Jest wiele 

przypadków nagłych i często tajemniczych 

zgonów księży. Wymienię tu bł. ks. Jerzego 

Popiełuszkę, ks. prałata Stefana Niedziela-

ka, ks. Sylwestra Zycha, ks. Stanisława 

Suchowolca i wielu innych. Warto o nich 

pamiętać.  

Informację dostarczane przez TW (tajni 

współpracownicy) gromadzone były przez 

komunistyczną bezpiekę w tzw. teczkach 

ewidencji operacyjnej „na księdza” w ramach 

walki z Kościołem katolickim. Większości 

tajemniczych śmierci księży nie udało się do 

chwili obecnej wyjaśnić. 

Zabójstwo księdza Błaszczaka 

Przy okazji kolejnej rocznicy zamordowania 

ks. Jerzego Popiełuszki chciałabym przedsta-

wić postać ks. Leona Błaszczaka z Cielętnik 

i jego zabójstwa, w drugi dzień świąt Bożego 

Narodzenia 1982 roku. 

Ks. Leon Błaszczak urodził się 10 kwietnia 

1930 r. w Dzietrznikach koło Wielunia. Świę-

cenia kapłańskie przyjął w roku 1958. Służba 

Bezpieczeństwa założyła mu teczkę pod kryp-

tonimem „Piotr”. Stan wojenny zastał go 

w Parafii Cielętniki p.w. Przemienienia Pań-

skiego, gdzie pełnił posługę, jako proboszcz. 

Choć oficjalnie nie angażował się w działal-

ność podziemnej „Solidarności", znany był 

z ostrych kazań potępiających władze, co nie 

uszło uwadze SB.  

Próbowano zszargać opinię księdza; rozpo-

wszechniano plotki o jego bliskich kontaktach 

z kobietami, o problemach alkoholowych. Aż 

nocą z 26 na 27 grudnia 1982 roku dokonano 

napaści na plebanię i doszło do brutalnego 

morderstwa. Wcześniej mordercy go torturo-

wali. Ksiądz został przywiązany do krzesła, 

zakneblowano mu usta, bito łomem po głowie, 

podcięto gardło. Pogrzeb księdza odbył się 31 

grudnia w Dzietrznikach. 

Śledztwo prowadziła ówczesna Komenda 

Wojewódzka MO w Częstochowie. Sprawie 

próbowano nadać wymiar obyczajowy, a po-

tem rabunkowy, mimo, że z plebanii nie zgi-

nęło nic cennego. Wytypowano sprawców: 

dwóch braci (18 i 19 lat) z Cielętnik. Po do-

tkliwych i bolesnych przesłuchaniach przy-

znali się do zabójstwa, po kilku miesiącach 

aresztu wyszli na wolność, a śledztwo umo-

rzono.  

W 2002 roku śledztwo zostało wznowione 

przez Instytut Pamięci Narodowej. 

Wg IPN wszystko wskazuje na to, że za mor-

derstwem księdza Leona Błaszczaka w 1982 

roku w Cielętnikach stała tajna Specjalna 

Grupa Dezintegracyjna (Grupa D); grupa 

powołana do walki z Kościołem działałająca 

w latach 1956-1989 w strukturach Minister-

stwa Spraw Wewnętrznych. IPN trafił na jej 

trop podczas śledztwa w sprawie morderstwa 

ks. Jerzego Popiełuszki. 

Niezłomni konsekwentni, odważni: 

oddali swoje życie za sprawy, któ-

rym służyli: Prawdę, Wolność.     
           kolk 

79 rocznica napaści 

Sowietów na Polskę 
17 września w 1939 roku Armia Czerwona 

bez wypowiedzenia wojny, łamiąc pakt 

o nieagresji zaatakowała Polskę. Napaść 

Związku Radzieckiego na Polskę był częścią 

tajnego Paktu Ribbentrop-Mołotow, jaki zo-

stał zawarty tuż przed rozpoczęciem II wojny 

światowej. Atak na wschodzie pozbawił zaan-

gażowaną w wojnę z Niemcami armię polską 

zaplecza, a konsekwencją działań dwóch sys-

temów totalitarnych był rozbiór osamotnionej 

Polski.   

17 września br. Zarząd Regionu Ziemi Łódz-

kiej NSZZ „Solidarność” wraz z Zarządem 

łódzkiego Oddziału Związku Sybiraków, 

Zarządem Związku Więźniów Politycznych 

Okresu Stalinowskiego oraz Dyrekcją XII 

Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi zorgani-

zował obchody 79 rocznicy napaści Związku 

Sowieckiego na Polskę. Uroczystości odbyły 

się przed Pomnikiem Ofiar Komunizmu znaj-

dującym się w Łodzi przy al. Anstadta, na-

przeciwko budynku, w którym po II wojnie 

światowej mieścił się Wojewódzki Urząd 

Bezpieczeństwa Państwowego.  

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele 

władz państwowych i samorządowych, insty-

tucji państwowych, służb mundurowych, 

organizacji społecznych, a także  organizacji 

kombatanckich i młodzież szkolna. Na uro-

czystość przybyły również poczty sztandaro-

we: Zarządu Regionu ZŁ NSZZ 

„Solidarność”, Organizacji Międzyzakładowej 

NSZZ „Solidarność” w MPK Łódź, Organiza-

cji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi, Komendy 

Miejskiej Policji w Łodzi, Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej 

w Łodzi, XII LO w Łodzi oraz Związku Sybi-

raków Oddział w Łodzi. 

Przed pomnikiem głos zabrali przewodniczący 

Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ 

„Solidarność” Waldemar Krenc, wiceprezy-

dent Miasta Łodzi Krzysztof Piątkowski,  

przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi 

Tomasz Kacprzak, prezes łódzkiego Oddziału 

Związku Sybiraków Stanisław Jurkin, wice-

prezes Związku Więźniów Politycznych Okre-

su Stalinowskiego Kazimierz Skibicki, wice-

prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii 

Krajowej mjr Włodzimierz Pajdowski oraz 

były prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki. Na 

koniec uczestnicy obchodów złożyli kwiaty 

oraz zapalili znicze przed Pomnikiem Ofiar 

Komunizmu. W imieniu Zarządu Regionu 

łódzkiej „Solidarności” kwiaty złożyli prze-

wodniczący Waldemar Krenc, zastępca prze-

wodniczącego Piotr Ścieśko oraz członek 

Prezydium Przemysław Gręda. 

W 2013 roku dzień 17 września Sejm RP 

ustanowił Dniem Sybiraka. Data ta ma nam 

przypominać również o tym, iż po zdradziec-

kiej napaści Związku Sowieckiego na Polskę, 

Sowieci z zajętych przez siebie terenów doko-

nali masowych deportacji ludności polskiej na 

Syberię. Co roku 17 września w całej Polsce 

wspominane są losy zesłanych na Syberię. 

W Łodzi, w południe ksiądz prałat Ireneusz 

Kulesza odprawił w łódzkiej archikatedrze 

w intencji Sybiraków mszę świętą, po której 

uczestnicy uroczystości przejechali na cmen-

tarz św. Anny na Zarzewie, gdzie znajduje się 

Symboliczny Grób Sybiraków. Tam wysłu-

chano modlitwy odprawionej przez kapelana 

Sybiraków oraz złożono na Grobie kwiaty. 

W imieniu Zarządu Regionu łódzkiej 

„Solidarności” kwiaty złożył zastępca prze-

wodniczącego ZR Ireneusz Wach. W uroczy-

stości wziął udział poczet sztandarowy Za-

rządu Regionu łódzkiej „Solidarności”. 

IW 

https://www.parafiadzietrzniki.pl/kaplani-pochodzacy-z-parafii/menu_id/136
https://www.parafiadzietrzniki.pl/kaplani-pochodzacy-z-parafii/menu_id/136
http://www.goldenline.pl/praca/czestochowa/
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Historia 

Dziewczyna  
Bohater  

28 sierpnia tego roku minęła 2. 

rocznica uroczystego państwowe-

go pogrzebu Danuty Siedzikówny 

ps. „Inka" oraz Feliksa Selmano-

wicza (ps. „Zagończyk”) na 

Cmentarzu Garnizonowym w 

Gdańsku. Liturgii pogrzebowej 

sprawowanej w Bazylice Kate-

dralnej przewodniczył abp Sławoj 

Leszek Głódź. 

Prezydent Andrzej Duda wydał 

postanowienie o mianowaniu Da-

nuty Siedzikówny podporuczni-

kiem Wojska Polskiego. 

Danuta Siedzikówna urodziła się 3 

września 1928 w Guszczewinie, zgi-

nęła 28 sierpnia 1946 w Gdańsku, 

mając niespełna 18 lat.  

Nieszczęścia nie omijały jej rodziny. 

10 lutego 1940 r. ojciec został wywie-

ziony przez Sowietów do łagru w ra-

mach pierwszej wielkiej wywózki 

mieszkańców Kresów na Wschód. 

Stamtąd przedostał się do nowo for-

mowanej armii Władysława Andersa. 

Zmarł 6 czerwca 1943 r. w Teheranie. 

Jej matka współpracowała z Armią 

Krajową, została aresztowana przez 

Gestapo w listopadzie 1942 r., a we 

wrześniu 1943 (3 m-ce po śmierci 

męża) rozstrzelana w lesie pod Bia-

łymstokiem.  

Pomimo tragedii utraty rodziców 

w grudniu 1943 r. razem z siostrą 

Wiesławą wstąpiły do AK, gdzie od-

była kurs medyczny. Od października 

1944 pracowała, jako kancelistka 

w nadleśnictwie Hajnówka. Wraz 

z innymi pracownikami nadleśnictwa 

została w czerwcu 1945 r. aresztowa-

na za współpracę z antykomunistycz-

nym podziemiem przez grupę NKWD

-UB. Po uwolnieniu, podjęła służbę 

w oddziale „Konusa” i dołącza do V 

Brygady Wileńskiej AK. Jako sanita-

riuszka i łączniczka służyła pod do-

wództwem majora Zygmunta Szyn-

dzielorza „Łupaszki”. Danuta Siedzi-

kówna przybrała wówczas pseudonim 

„Inka”. 

Na przełomie 1945/1946, podjęła pra-

cę w nadleśnictwie Miłomłyn w po-

wiecie ostródzkim. Nie zaniechała 

jednak działalności konspiracyjnej. 

Wczesną wiosną 1946 nawiązała kon-

takt z ppor. Zdzisławem Badochą 

„Żelaznym”, dowódcą jednego ze 

szwadronów „Łupaszki”. 20 lipca 

1946, została wysłana po zaopatrzenie 

medyczne do Gdańska. W jednym 

z lokali kontaktowych V Brygady 

Wileńskiej we Wrzeszczu, „Inka” zo-

stała aresztowana. Umieszczono ją 

w pawilonie V więzienia w Gdańsku, 

jako więźnia specjalnego. Podczas 

śledztwa siedemnastoletnia wówczas 

dziewczyna była bita i poniżana; mi-

mo to odmówiła składania zeznań 

obciążających członków brygad wi-

leńskich AK. 

D. Siedzikówna została skazana na 

śmierć 3 sierpnia 1946 r. przez Woj-

skowy Sąd. Jej obrońca, Jan Chmie-

lowski, wystąpił do prezydenta Bole-

sława Bieruta z prośbą o łaskę dla 

niepełnoletniej dziewczyny. Bolesław 

Bierut nie skorzystał z prawa łaski. 

Krótko przed śmiercią okrutnie bita 

i torturowana podczas przesłuchań, 

w jednym z grypsów, „Inka” napisa-

ła: „Powiedzcie mojej babci, że za-

chowałam się, jak trzeba”. 

Wyrok został wykonany 28 sierpnia 

1946 roku. Danuta Siedzikówna zosta-

ła zastrzelona wraz z Feliksem Selma-

nowiczem ps. „Zagończyk” w gdań-

skim więzieniu przy ul. Kurkowej. 

Według relacji świadka egzekucji, ks. 

Mariana Prusaka, ostatnimi słowami 

„Inki” było: Niech żyje Polska! Niech 

żyje „Łupaszko”!. 

Skazanie Danuty Siedzikówny stano-

wiło mord sądowy. Postanowieniem 

z 10 czerwca 1991 r. Sąd Wojewódzki 

w Gdańsku, na mocy przepisów usta-

wy o uznaniu za nieważne orzeczeń 

wydanych wobec osób represjonowa-

nych za działalność na rzecz niepodle-

głego Państwa Polskiego, uznał wyrok 

Wojskowego Sądu Rejonowego ska-

zujący Danutę Siedzikównę za nie-

ważny. 

Prokuratorzy IPN skierowali akt 

oskarżenia wobec byłego prokuratora 

wojskowego, który oskarżał „Inkę” 

i żądał dla niej kary śmierci. Został on 

jednak prawomocnie uniewinniony. 

Prezydent RP Lech Kaczyński, 11 

listopada 2006 roku nadał pośmiertnie 

Danucie Siedzikównie Krzyż Koman-

dorski Orderu Odrodzenia Polski za 

wybitne zasługi dla niepodległości 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Miejsce pochówku do 2014 było nie-

znane. We wrześniu tego samego roku 

w ramach prac zespołu ds. poszuki-

wań nieznanych miejsc pochówku 

ofiar terroru komunistycznego Instytu-

tu Pamięci Narodowej na Cmentarzu 

Garnizonowym w Gdańsku, odnale-

ziono nieoznaczony grób, w którym, 

jak przypuszczano, spoczywały 

szczątki Danuty Siedzikówny oraz 

rozstrzelanego z nią Feliksa Selmano-

wicza. 

28 sierpnia 2016 odbył się uroczysty 

państwowy pogrzeb Danuty Siedzi-

kówny „Inki” oraz Feliksa Selmano-

wicza „Zagończyka”. 

Pozostaną w naszej pamięci. 

Kolk 

Na podst. www.wikipedia.pl 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Selmanowicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Selmanowicz
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cmentarz_Garnizonowy_w_Gda%C5%84sku&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cmentarz_Garnizonowy_w_Gda%C5%84sku&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82awoj_Leszek_G%C5%82%C3%B3d%C5%BA
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82awoj_Leszek_G%C5%82%C3%B3d%C5%BA
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Duda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podporucznik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podporucznik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojsko_Polskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Guszczewina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%84sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Represje_ZSRR_wobec_Polak%C3%B3w_i_obywateli_polskich_1939%E2%80%931946
https://pl.wikipedia.org/wiki/Represje_ZSRR_wobec_Polak%C3%B3w_i_obywateli_polskich_1939%E2%80%931946
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Anders
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teheran
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gestapo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82ystok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82ystok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hajn%C3%B3wka
https://pl.wikipedia.org/wiki/NKWD
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Bezpiecze%C5%84stwa_Publicznego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82om%C5%82yn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_ostr%C3%B3dzki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_ostr%C3%B3dzki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdzis%C5%82aw_Badocha
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%84sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_Bierut
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_Bierut
https://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Selmanowicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Selmanowicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mord_s%C4%85dowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lech_Kaczy%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytut_Pami%C4%99ci_Narodowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytut_Pami%C4%99ci_Narodowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Selmanowicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Selmanowicz


Elektroniczna 

Legitymacja Członkowska 

(ELC) 

 

Region Ziemia Łódzka  NSZZ „Solidarność” realizując 

Uchwałę programową przyjętą przez Krajowy Zjazd Delega-

tów w 2014 r., przystąpił do wdrożenia Elektronicznej Legi-

tymacji Członkowskiej (ELC). 

Nadmieniamy, że w ostatnim czasie, Piotr Duda Przewodni-

czący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność podpisał porozu-

mienie o współpracy ze spółką Lotos Paliwa, w ramach któ-

rej związkowcy oraz ich rodziny korzystający z Elektronicz-

nej Legitymacji Członkowskiej otrzymają zniżki na stacjach 

Lotos. Warunkiem przystąpienia do programu jest posiada-

nie Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej (ELC). 

Zwracamy się do wszystkich członków Związku o wypełnie-

nie wniosków o wydanie Elektronicznej Legitymacji Człon-

kowskiej, które następnie organizacja zakładowa/

międzyzakładowa jest zobowiązana dostarczyć do Działu 

Regionalnego ZR w Łodzi, ul. A. Kamińskiego 18, pok. 311.  

Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji można pobrać 

ze strony internetowej Regionu Ziemia Łódzka NSZZ 

„Solidarność” www.solidarnosc.lodz.pl 
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Informator 

Region Ziemia Łódzka 

NSZZ „Solidarność” 
90-229 Łódź ul. A. Kamińskiego 18 
Centrala: 42 677 26 00 fax: 42 677 26 13 

www.solidarnosc.lodz.pl 
 

PREZYDIUM ZR: 

- Waldemar Krenc  
przew.lodz@solidarnosc.org.pl 

- Piotr Ścieśko 

wiceprzew1.lodz@solidarnosc.org.pl 

- Krzysztof Kilański 

sekretariat.lodz@solidarnosc.org.pl 

- Ireneusz Wach 

wiceprzew3.lodz@solidarnosc.org.pl 

- Przemysław Gręda 

czlonprez1.lodz@solidarnosc.org.pl 

- Michał Karolczyk 

czlonprez2.lodz@solidarnosc.org.pl 
 

Regionalna Komisja Rewizyjna 

- Teresa Kempska: 42 677 26 17 
rewizyjna.lodz@solidarnosc.org.pl 
 

BIURO ZR: 

Sekretariat: 42 677 26 11  
sekretariat.lodz@solidarnosc.org.pl 

Dział Kadr: 42 677 26 14 

sekretariatprzew.lodz@solidarnosc.org.pl 

Dział Księgowości: 42 677 26 20 

ksiegowy.lodz@solidarnosc.org.pl 

Dział Kontaktów: tel/fax 42 67 72 627; 42 677 26 28 

kontakty.lodz@solidarnosc.org.pl 

Dział Administracji: 42 677 26 15 
administracja.lodz@solidarnosc.org.pl 

Dział Rozwoju Związku: 42 677 26 29 

Biuro Prawno-Negocjacyjne:  42 677 26 31 

biuroprawne.lodz@solidarnosc.org.pl 

bkn1.lodz@solidarnosc.org.pl 
Związkowa Agencja Pośrednictwa Pracy: 42 677 26 02 

biuropracy.lodz@solidarnosc.org.pl 

Biuro Wyścigu Kolarskiego: 42 677 26 06 

wyscig.lodz@solidarnosc.org.pl  
PAOKZ sekretariat: 42 678 06 77 

sekretariat@paokz.edu.pl 
 

BRANŻE: 

Międzyreg. Sekcja Oświaty i Wychow.  42 677 26 26 

lodz@oswiata-solidarnosc.pl 
Reg. Sekcja Ochrony Zdrowia: 42 677 26 30 

Reg. Sekcja Pomocy Społecznej: 42 677 26 30 

Reg. Sekcja Kobiet: 42 67 72 630 

Reg. Sekcja Emerytów i Rencistów: 42 677 26 30  
rseir.lodz@wp.pl 

Reg. Sekcja Kolejarzy: 42 205 63 14  

Reg. Sekcja Branży Metalowców: 42 677 72 45 

tomasz.matysiak@ge.com 
Kraj. Sekretariat Emerytów i Rencistów: 42 678 74 36 

kseir@solidarnosc.org.pl 

Reg. Sekcja Pracowników Leśnictwa: 722-250-536 
 

PODREGIONY: 

Kutno: 24 253 38 23 

Ozorków: 42 718 18 09 

Pabianice: 42 215 23 13 

Radomsko: 512 378 083 

Sieradz: 43 827 11 51 

Wieluń: 505 072 708 

Zduńska Wola: 43 823 64 56 

Zgierz: 42 716 32 15 

 Biuletyn wewnętrzny 

Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” 

 

www.solidarnosc.lodz.pl 

Adres: 

90-229 Łódź; ul. Kamińskiego 18 

tel. 42 67 72 611 

wiceprzew3.lodz@solidarnosc.org.pl 
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