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Od Redakcji 
 

J 
ednym z elementów 

przekazywania infor-

macji jest wydawanie 

gazety związkowej. Dyspo-

nowanie własną prasą uła-

twia prowadzenie informa-

cji wewnątrzzwiązkowej, 

a jednocześnie stanowi 

świetne narzędzie w działa-

niach promocyjnych. Dlate-

go tak duży nacisk kładli-

śmy na wydawanie Regio-

nalnego Informatora Związ-

kowego – dwunastostronico-

wego biuletynu. Jednocze-

śnie, aby RIZ docierał do 

jak największej liczby czy-

telników, każdy numer roz-

syłany był drogą elektro-

niczną do członków i sympa-

tyków Związku. Gazetę na-

szą można również pobrać 

w pliku elektronicznym ze 

strony internetowej Regio-

nu. Redakcja RIZ-u uczest-

niczyła w ważnych dla 

Związku wydarzeniach 

i uroczystościach. Starała się 

prezentować działaczy oraz 

problemy, które nurtowały 

związkowców. Do współpra-

cy przy redagowaniu gazety 

angażowani byli autorzy 

spoza Związku, tak aby RIZ 

był gazetą ciekawą i atrak-

cyjną. W okresie od czerwca 

2014 do maja 2018 roku zre-

dagowaliśmy 46 numerów 

gazety, w tym trzy Wydania 

Specjalne: w czerwcu 2014 - 

„Podsumowanie kadencji”, 

w lipcu 2015 r. - „35. roczni-

c a  pow s ta n ia  NS ZZ 

„Solidarność” oraz w czerw-

cu 2017 - „30. rocznica wizy-

ta Jana Pawła II w Łodzi”.   

W pierwszym numerze RIZ-u 

w nowej kadencji 2014-2018 po-

wróciliśmy przede wszystkim do 

czerwcowych wyborów w Regionie. 

6 czerwca 2014 r. - Delegaci XXI 

WZDR Ziemi Łódzkiej NSZZ 

"Solidarność" wybrali przewodniczą-

cego Regionu na kadencję 2014-

2018. Został nim Waldemar Krenc - 

dotychczasowy przewodniczący ZR. 

WZDR wybrało oprócz przewodni-

czącego Regionu, nowe władze 

związkowe na kadencję 2014 – 2018. 

Spośród 197 delegatów obecnych na 

Zjeździe, wybrano 52 osoby do Za-

rządu Regionu, a także dziewięcio-

osobowy skład Regionalnej Komisji 

Rewizyjnej oraz 11 delegatów na 

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ 

„Solidarność”. Na kolejnych stronach 

gazety przedstawiliśmy skład nowego 

Prezydium ZR wybranego na pierw-

szym w kadencji posiedzeniu ZR oraz 

relację z 25. jubileuszowego Między-

narodowego Wyścigu Kolarskiego 

„Solidarności” i Olimpijczyków, któ-

ry odbył się w terminie od 2 do 

5 lipca 2014 r. Jego trasa prowadziła 

przez 4 województwa. Zawodnicy 

wystartowali w Łodzi, a zakończyli 

rywalizację w Jarosławiu. Miastami 

etapowymi były: Sulejów, Zduńska 

Wola, Sieradz, Przedbórz, Kielce, 

Nowy Sącz, Krosno oraz Strzyżów.  

 

Numer wrześniowy w 2014 r. po-

święcony został głównie relacji 

z obchodów 34. rocznicy powstania 

„Solidarności”, jakie odbyły się 

w Łodzi i Regionie. Poinformowali-

śmy także o wielkim wydarzeniu, 

jakim było ustanowienie naszego 

kapelana, bł. ks. J. Popiełuszkę Patro-

nem NSZZ „Solidarność”. Ponadto 

zamieściliśmy informację dotyczącą 

pikiety, jaka odbyła się 9 września  

przed siedzibą Zarządu „LIDL” 

w Tarnowie Podgórnym. Ponad 50 

osób z Regionu Łódzkiego wsparło 

protest w obronie zwolnionych dzia-

łaczy zakładowej Solidarności”. Brak 

dialogu między pracodawcą a pra-

cownikami doprowadził do wcze-

śniejszych akcji, w tym m.in. do roz-
dawania ulotek o zaprzestanie zaku-

pów w tej sieci sklepów.  

 

W październikowym, numerze RIZ-u 

zamieściliśmy relację z Krajowego 

2014 
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Zjazdu Delegatów, który odbył się 

w dniach 8-9 października w Bielsku-

Białej. W pierwszym dniu Zjazdu 

delegaci wybrali po raz drugi Piotra 

Dudę na przewodniczącego KK 

NSZZ „Solidarność". W drugim dniu 

obrad Krajowego Zjazdu NSZZ 

"Solidarność" w Bielsku-Białej dele-

gaci wybrali Komisję Krajową, 

w skład której z Regionu Ziemia 
Łódzka obok przewodniczącego Re-

gionu Łódzkiego Waldemara Krenca 

weszli: Bogdan Osiński i Janusz Ski-

biński. Delegaci wybrali również 

Krajową Komisję Rewizyjną. Prze-

wodniczącą KKR została nasza kole-

żanka, przewodnicząca Podregionu 

Radomsko, Anna Kaurzel. 

 

W związku z 30. rocznicą bestialskie-

go zamordowania bł. ks. Jerzego Po-

piełuszki, która przypadała 19 paź-

dziernika w numerze listopadowym 

zamieściliśmy wspomnienia o Tym 

Wielkim Kapłanie — Patriocie, pa-

tronie NSZZ „Solidarność”. Ponadto 

w numerze znalazły się relacje z ob-

chodów 96. rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości oraz po-
siedzenia Zarządu Regionu, które tym 

razem odbyło się w Radomsku. 

Członków ZR zaprosili przewodni-

cząca Podregionu Anna Kaurzel oraz 

prezydent miasta Anna Milczanow-

ska.  

 

Grudniowy numer RIZ-u zdomino-

wały dwa tematy: 33. rocznica wpro-

wadzenia stanu wojennego oraz zbli-

żające się Święta Bożego Narodzenia. 

Na kolejnych stronach gazety za-

mieszczona została relacja z obcho-

dów tragicznej dla narodu rocznicy, 

zarys historyczny wprowadzenia sta-

nu wojennego w Polsce oraz opis 

zwyczajów świątecznych związanych 

z Bożym Narodzeniem. Do gazety 

dołączona została również wkładka 

z życzeniami świątecznymi od prze-

wodniczącego Zarządu Regionu Wal-
demara Krenca. Ponadto w numerze 

zamieściliśmy wspomnienia o ojcu 

Stefanie Miecznikowskim w związku 

z przypadającą 27 grudnia 2014 r. 

10. rocznicą Jego śmierci. 

W grudniu 2014 roku Sejm RP przy-

jął uchwałę o ustanowieniu roku 2015 

Rokiem Jana Pawła II. O tym, jak 

również o protestach górniczych, 

które rozpoczęły się jeszcze w grud-

niu pisaliśmy w numerze stycznio-

wym naszej gazety. 

 

Sztab protestacyjny trzech reprezen-

tatywnych central związkowych zde-

cydował o rozpoczęciu akcji protesta-

cyjno-strajkowych. Była to odpo-

wiedź na brak reakcji premier rządu 
PO-PSL na żądanie spotkania ze stro-

ną związkową. Ponadto w lutowym 

numerze przedstawiliśmy relację 

z VII edycji konkursu „Pracodawca 

Przyjazny Pracownikom”, w którym 

wyróżnione zostały 4 zakłady pracy 

z Regionu Łódzkiego: Pabianicka 

Fabryka Narzędzi PAFANA, Instytut 

Medycyny Pracy w Łodzi, Sonoco 

Poland w Łodzi oraz Przedsiębior-

stwo Komunalne w Wieluniu. 

„Wybory SIP w Prywatnym samo-

chodzie” to temat, który dotyczy nie-

kończącego się sporu pomiędzy orga-

n i z a c j ą  z w i ą z k o w ą  N S Z Z 

„Solidarność” a pracodawcą w ra-

domszczańskim centrum dystrybucyj-

nym Jysk. Bezpardonowa walka kon-

cernu Jysk z „Solidarnością” będzie 

jeszcze wielokrotnie poruszana 
w kolejnych wydaniach naszej gaze-

ty.  

 

W marcowym numerze RIZ-u pisali-

śmy o akcji informacyjno -

protestacyjnej, która została przepro-

wadzona w lutym w Łodzi i Regionie 

w ramach ogólnopolskiego protestu 

oraz o akcji przed biurami posłów 

i senatorów z województwa łódzkie-

go koalicji PO-PSL przeprowadzonej 

2015 
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9 marca. Ważną informacją przekaza-

ną w tym numerze była wizyta prze-

wodniczącego Komisji Krajowej 

NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy na 

lutowym posiedzeniu ZR. Oczywi-

ście w związku z tym, iż był to numer 

świąteczny, do gazety została dołą-

czona wkładka z życzeniami wielka-

nocnymi od przewodniczącego ZR 

Waldemara Krenca. 
 

Kwiecień jest miesiącem, który obfi-

tuje w smutne dla naszego narodu 

rocznice. 10 kwietnia minęła 5. rocz-

nica tragedii smoleńskiej, w której 

zginęło 96 osób, w tym prezydent RP 

śp. Lech Kaczyński wraz z małżonką, 

natomiast 13 kwietnia minęła 75. 

rocznica Zbrodni Katyńskiej. W ob-

chodach tych rocznic uczestniczyły 

struktury NSZZ „Solidarność”, 

a więc przedstawiliśmy, jak te obcho-

dy przebiegały w Łodzi i Regionie. 

W tym numerze znalazła się również 

obszerna relacja z konferencji na te-

mat przyszłości kolejowych przewo-

zów pasażerskich w województwie 

zorganizowana przez związkowców 

NSZZ „Solidarność” z łódzkiego 

oddziału Przewozów Regionalnych. 
 

W majowym numerze gazety poin-

formowaliśmy przede wszystkim 

o porozumieniu, jakie podpisała 

„Solidarność” z kandydatem na pre-

zydenta Andrzejem Dudą, w którym 

to A. Duda zobowiązał się po objęciu 

stanowiska prezydenta zająć się nie-

zwykle istotnymi sprawami dla 

wszystkich pracowników w naszym 

kraju, a mianowicie obniżeniem wie-

ku emerytalnego, podwyższeniem 
płacy minimalnej oraz wycofaniem 

antypracowniczych zmian w Kodek-

sie pracy. Dużą część tego numeru 

zajęły informacje o protestach, jakie 

odbyły się w Łodzi oraz w kraju. 

Jednym z takich protestów była pikie-

ta, którą związkowcy zorganizowali 

przed łódzkim Tesco w obronie zwol-

nionej przewodniczącej Komisji Od-

działowej Magdaleny Zydler. 
 

Zapowiedź 26. Międzynarodowego 

Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” 

i Olimpijczyków oraz obchodów 35. 

ro czn i c y p o ws t an i a  N S Z Z 

„Solidarność”, to tematy które poru-

szyliśmy w czerwcowym numerze. 

Oprócz tego przekazaliśmy relacje 

z protestów, jakie organizowali 

związkowcy z Państwowej Straży 

Pożarnej oraz PGE Dystrybucja 

w Łodzi. Poinformowaliśmy także 

o wyroku Trybunału Konstytucyjne-

go na temat tworzenia i przystępowa-

nia do związków zawodowych. Wy-

rok przyznał prawo do zrzeszania się 

w związkach zawodowych osobom 

na umowach cywilnoprawnych oraz 

samozatrudnionym. 
 

W sierpniu 2015 roku przypadała 35. 

r o c zn i c a  p o ws t an i a  N S Z Z 

„Solidarność”. Z tej okazji Zarząd 

Regionu Ziemi Łódzkiej zorganizo-

wał w dniu 4 lipca koncert jubile-

uszowy. Odbył się on w Pasażu 

Schillera przy ulicy Piotrkowskiej 

w Łodzi, a gwiazdą wieczoru była 

łódzka grupa „Rezerwat”. Oprócz 

niej wystąpiły zespoły: Little White 

Lies – zwycięzca Plebiscytu Łódzka 

Płyta Roku w 2012 i 2014 roku, Co-
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lorado Band oraz zespół Adam Wal-

les. Aby przybliżyć to wydarzenie 

wydaliśmy numer specjalny, w któ-

rym zamieściliśmy szczegóły doty-

czące koncertu oraz przedstawiliśmy 

w skrócie  dzieje  łódzkiej 

„Solidarności”. 

 

Pierwszy po wakacjach w 2015 roku 

numer gazety przedstawiał napiętą 
sytuację w Przewozach Regional-

nych, PKP Energetyce oraz szpitalu 

powiatowym w Wieluniu. W tym 

wydaniu zamieściliśmy również sta-

nowisko Prezydium ZR w związku 

z „gospodarską” wizytą premier Ewy 

Kopacz w firmie LEGS w Aleksan-

drowie Łódzkim w jedną z upalnych 

lipcowych niedziel. Promowanie pra-

cy w niedzielę w tropikalnym upale 

Prezydium ZR uznało za skandal. 

Ponadto w tym numerze podaliśmy 

wyniki 26. Międzynarodowego Wy-

ścigu Kolarskiego „Solidarności” 

i Olimpijczyków oraz zamieściliśmy 

relację z koncertu jubileuszowego 

zorganizowanego w lipcu przez ZR. 

 

Wrześniowe wydanie RIZ-u w więk-

szości poświęcone zostało relacjom 
z obchodów 35. rocznicy powstania 

NSZZ „Solidarność”. A działo się 

w tą okrągłą rocznicę naprawdę dużo, 

więc było o czym pisać. Uroczystości 

odbywały się zarówno w Łodzi, jak 

i Podregionach. Poza tym w Gdańsku 

odbyły się centralne obchody pod 

hasłem „Solidarność Pokoleń”. Wzię-

ło w nim udział kilkadziesiąt tysięcy 

członków i sympatyków  NSZZ 

„Solidarność” wraz z rodzinami. 

Punktem kulminacyjnym obchodów 

był koncert zatytułowany „My na-

ród”, w którym m.in. zaprezentowała 

się plejada gwiazd polskiej sceny 

rockowej lat 80. Gwiazdą wieczoru 

był światowej sławy irlandzki piosen-

karz i kompozytor Chris de Burgh. 

 

Protest strażaków przed Kancelarią 

Rady Ministrów w Warszawie, usta-
wa o działaczach opozycji antykomu-

nistycznej i osobach represjonowa-

nych z powodów politycznych oraz 

76. rocznica napaści Związku So-

wieckiego na Polskę, to główne tema-

ty, o których pisaliśmy w październi-

kowym wydaniu. Ponadto przedsta-

wiliśmy relację ze zorganizowanego 

przez Zarząd Regionu po raz 21 

„Spotkania po latach”, podczas które-

go byli i obecni działacze 

„Solidarności” mieli okazję wymienić 

się swoimi wspomnieniami. Atrakcją 

tamtej edycji był koncert zespołu 

Adam Walles, w którym na akorde-

onie zagrał przewodniczący łódzkiej 

„Solidarności” – Waldemar Krenc. 

 

Numer listopadowy tradycyjnie po-

święcony był kolejnej rocznicy odzy-

skania przez Polskę niepodległości, 

a więc przedstawiliśmy w nim relację 

z obchodów tego święta, jakie odbyły 

się w Łodzi i Regionie. W numerze 

tym znalazły się również informacje 

na temat protestu pracowników 

oświaty i wychowania, jaki odbył się 

w Dniu Edukacji Narodowej przed 

Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, 

zapowiadanego na grudzień strajku 

związkowców w PKP Cargo, a także 

o zorganizowanej przez Zarząd Re-

gionu na ulicach Łodzi akcji ulotko-

wej w ramach kampanii „Sprawdzam 

polityka”. 

 

Wydanie grudniowe gazety, to przede 

wszystkim wspomnienie tragicznych 

wydarzeń związanych z wprowadze-

niem stanu wojennego w Polsce 13 
grudnia 1981 roku. W numerze więc 

znalazły się informacje o Akcji 

„Jodła”, czyli pozbawieniu wolności 

osób „zagrażających” władzy ludo-

wej, głównie w nocy z 12 na 13 grud-

nia, tworzeniu ośrodków odosobnie-

nia dla internowanych, a także o woj-

skowych obozach specjalnych, które 

były w rzeczywistości ukrytą formą 

internowania. Poza tym zamieścili-

śmy też relację z obchodów 13 grud-
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nia, jakie odbyły się w Regionie 

Łódzkim. Tradycyjnie do grudniowe-

go wydania gazety została dołączona 

wkładka z życzeniami świątecznymi 

od przewodniczącego łódzkiej 

„Solidarności” Waldemara Krenca. 

Jednym z najważniejszych zadań 
NSZZ  „Solidarność” było doprowa-

dzenie do przywrócenia wieku eme-

rytalnego, dlatego też pozytywnie 

został zaopiniowany prezydencki 

projekt ustawy przywracający po-

przednie przepisy dotyczące wieku 

emer yt a l n ego .  J ed no cześ n i e 

„ S o l i d a r n o ś ć ”  z a a p e l o w a ł a 

o uwzględnienie w przepisach dodat-

kowego uprawnienia przechodzenia 

na emeryturę wynikającego ze stażu 

pracy (40 lat dla mężczyzn, 35 lat dla 

kobiet). Dlatego też uznaliśmy to za 

główny temat styczniowego wydania, 

akcentując to na okładce gazety. 

W numerze znalazła się też informa-

cja o zmianach w Kodeksie pracy 

dotyczących stosowania umów termi-

nowych oraz nowych uprawnieniach 

PIP w walce z umowami śmieciowy-

mi Ponadto przedstawiliśmy relację 
ze zorganizowanego przez Stowarzy-

szenie Powrót Trzech Króli po raz 

5. „Festynu Trzech Króli”. 
 

Rok 2016 przyniósł wiele ważnych 

zmian w przepisach, a więc w luto-

wym numerze przedstawiliśmy te 

najważniejsze, w tym m.in. zniesienie 

obowiązku szkolnego dla 6-latków, 

czy też zmiany w Kodeksie pracy. 

Powróciliśmy też do poprzedniego 
miesiąca, przypominając, iż 19 stycz-

nia, po raz kolejny członkowie Prezy-

dium ZR wraz z Łódzkim Oddziałem 

Związku Sybiraków oddali hołd ofia-

rom dwóch zbrodniczych systemów, 

składając kwiaty przed Pomnikiem 

Ofiar Komunizmu w Łodzi znajdują-

cym się naprzeciwko budynku, 

w którym w czasie II wojny świato-

wej mieściła się siedziba Gestapo, 

a po „wyzwoleniu” Urząd Bezpie-

czeństwa Publicznego. 
 

1 marca obchodzony jest Narodowy 

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

Jest to polskie święto państwowe 

poświęcone żołnierzom antykomuni-

stycznego i niepodległościowego 

podziemia, a ustanowione zostało na 

mocy ustawy 3 lutego 2011 roku. 

Z roku na rok święto to nabiera coraz 

większego znaczenia. Zarząd Regio-

nu Ziemi Łódzkiej od 2012 roku or-

ganizuje obchody 1 marca przed Po-

mnikiem Ofiar Komunizmu w Łodzi. 

Wydanie marcowe naszej gazety zo-

stało głównie poświęcone temu wy-

darzeniu. W numerze tym wspomina-

my Żołnierzy Niezłomnych, przypo-

minamy miejsca ich kaźni, a także 

prezentujemy relacje z obchodów 
w Łodzi i Podregionach. Ponadto 

informujemy o sytuacji w łódzkim 

Indesicie, gdzie pracownicy skarżyli 

się na złe warunki pracy oraz coraz 

wyższe normy, przy jednoczesnym 

zamrożeniu płac. W związku z tym 

pracownicy podjęli nietypową akcję 

protestacyjną polegającą na przypina-

niu do ubrań biało-czerwonych wstą-

żek.  
 

W kwietniowym numerze gazety 

znalazły się zapowiedzi nadchodzą-

cych wydarzeń, takich jak kolejna, 

już 25. konferencja związana z ob-

chodami Światowego Dnia Pamięci 

Ofiar Wypadków przy Pracy i Cho-

rób Zawodowych, który przypada na 

dzień 28 kwietnia, czy też obchody 

225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 

3 Maja. Między innymi na jednej ze 

stron przedstawiliśmy zarys histo-

ryczny związany z tym ostatnim wy-

darzeniem. Jak zwykle w numerze 

kwietniowym zamieściliśmy relacje 

z obchodów kolejnych rocznic kata-

strofy smoleńskiej i zbrodni katyń-

skiej. Na moment wróciliśmy też do 

marca, przypominając o dniu, w któ-

rym szczególnie czcimy św, Józefa - 

Patrona Ludzi Pracy. W wydarzeniu 

2016 
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tym regularnie uczestniczy łódzka 

„Solidarność” wraz z pocztami sztan-

darowymi. 

 

Pod koniec kwietnia 2016 roku został 

zaprezentowany projekt ustawy 

o ograniczeniu handlu w niedziele. 

Utworzono Komitet Inicjatywy Usta-

wodawczej Ustawy i ogłoszono po-

czątek zbierania podpisów pod pro-

jektem ustawy. W ten sposób rozpo-

częła się walka „Solidarności” o wol-

ne niedziele dla pracowników handlu. 

I właśnie o tym, a także o majowych 

rocznicach pisaliśmy w tym wydaniu 

RIZ-u Między innymi przedstawili-

śmy relacje z obchodów 225. roczni-

cy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

jakie odbyły się w Łodzi i Regionie 

oraz 81. rocznicy śmierci Marszałka 

Józefa Piłsudskiego. W numerze też 

znalazła się zapowiedź XXII Walne-

go Zebrania Delegatów Regionu Zie-

mi Łódzkiej, które odbyło się 20 maja 

w Zduńskiej Woli.   

 

Czerwcowy RIZ w dużej mierze po-

święcony został odbytemu w Zduń-

skiej Woli XXII Walnemu Zebraniu 
Delegatów Regionu Ziemia Łódzka. 

W gazecie  znalazła się obszerna rela-

cja z przebiegu obrad, jak również 

stanowiska przyjęte przez delegatów. 

Ponadto zamieściliśmy informacje 

o pikiecie przed łódzkim zakładem 

„Indesit”, którą zorganizowała Orga-

n i z a c j a  Z a k ł a d o w a  N S Z Z 

„Solidarność” oraz o wyroku Sądu 

Okręgowego w Radomsku przywra-

cającym do pracy Annę Kaurzel, 

przewodniczącą Międzyzakładowej 

Komisji Pracowników Ochrony Zdro-

wia w Radomsku. W numerze przy-

pominamy też o akcji zbierania pod-

pisów pod projektem ustawy o ogra-

niczeniu handlu w niedziele. 

 

W tym wydaniu RIZ-u zamieściliśmy 
obszerną relację z zakończonego 

27. Międzynarodowego Wyścigu 

Kolarskiego Solidarności i Olimpij-

czyków oraz wspomnieliśmy o kolej-

nej rocznicy wybuchu Powstania 

Warszawskiego. W Łodzi z tej okazji 

odbyło się uroczyste odsłonięcie Po-

mnika Powstańców Warszawskich, 

no i oczywiście zaprosiliśmy człon-

ków i  sympat yków NSZZ 

„Solidarność” do uczestnictwa 

w obchodach 36. rocznicy podpisania 

Porozumień Sierpniowych. 

 

Głównym tematem wrześniowego 

wydania gazety były obchody roczni-

cowe związane z powstaniem NSZZ 

„Solidarność”. Na kolejnych stronach 

przedstawiliśmy wydarzenia z tym 

związane, jakie odbyły się w Łodzi 

i Regionie. Warto przypomnieć rów-

nież, iż gościem sierpniowego posie-
dzenia ZR był przewodniczący Ko-

misji Krajowej NSZZ „Solidarność” 

Piotr Duda, który uczestniczył także 

26 sierpnia w uroczystościach upa-

miętniających strajk w MPK Łódź. 

Obchody tego wydarzenia organizo-

wane są przez Organizację Międzyza-

kładową łódzkiego MPK. Ważnym 

tematem, o którym pisaliśmy w tym 

numerze było złożenie marszałkowi 
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Sejmu podpisów popierających pro-

jekt Ustawy o ograniczeniu handlu 

w niedziele. Wśród wręczających 

podpisy był przewodniczący ZR Wal-

demar Krenc.  

 

Październik obfitował w wiele wyda-

rzeń, jednak na początek powrócili-

śmy w tym numerze do września, 

a konkretnie do obchodów związa-
nych z 77. rocznicą napaści wojsk 

sowieckich na Polskę. Przypomnieli-

śmy o tym wydarzeniu na okładce 

oraz zamieściliśmy relację z obcho-

dów, które zorganizowaliśmy, jak 

zwykle wspólnie z dyrekcją XII LO 

oraz Związkiem Byłych Więźniów 

Politycznych Okresu Stalinowskiego. 

Powracając do wydarzeń październi-

kowych, wspomnieliśmy o 32 roczni-

cy męczeńskiej śmierci Kapelana 

„Solidarności” bł. ks. Jerzego Popie-

łuszko. Poinformowaliśmy również 

o tym, iż w Sejmie RP odbyło się 

pierwsze czytanie obywatelskiego 

projektu ustawy o ograniczeniu han-

dlu w niedziele, a także  o sporach 

zbiorowych w Regionie. Tym razem 

dotyczyły one łódzkich zakładów: 

ZWiK, ZOO oraz Zarządu Zieleni 
Miejskiej. 
 

Listopadowy numer naszego RIZ-u 

poświęcony został obchodom 98. 

rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Łódzka „Solidarność” 

11 listopada tradycyjnie zorganizo-

wała przemarsz ulicą Piotrkowską 

w Łodzi. Tym razem maszerującym 

towarzyszyła 50-metrowa biało-

czerwona flaga narodowa. W nume-

rze znalazła się też relacja z kolejne-

go „Spotkania po latach”, czyli wie-

czoru wspomnień dawnych i obec-

nych działaczy „Solidarności’. Część 

artystyczną spotkania tym razem wy-

pełnił koncert patriotyczny Leszka 

Czajkowskiego i Pawła Piekarczyka. 
 

W kolejnym wydaniu RIZ-u zamie-

ściliśmy  relację z XXVIII Krajowe-

go Zjazdu Delegatów, który odbył się 

w dniach 24-25 listopada w Płocku. 

Przyjęto na nim wiele istotnych dla 

członków Związku i społeczeństwa 

uchwał i stanowisk, w tym m.in. te 

przygotowane przez Zarząd Regionu 

łódzkiej „Solidarności”. Poza tym, 

jak zwykle  informacje z posiedzenia 

Zarządu Regionu, który tym razem 

poświęcony był dwóm istotnym te-

matom: sytuacji w oświacie oraz sy-
tuacji na rynku pracy. Oczywiście do 

tego numeru tradycyjnie dołączyli-

śmy wkładkę z życzeniami świątecz-

nymi.  

19 grudnia 2016 r. odbyło się w łódz-

kiej „Solidarności” spotkanie opłat-

kowe, na którym obecni byli m.in. 

arcybiskup Marek Jędraszewski oraz 
przewodniczący KK Piotr Duda. Spo-

tkanie  to było okazją do podzięko-

wania arcybiskupowi M. Jędraszew-

skiemu za opiekę nad łódzką 

„Solidarnością” i jednocześnie do 

pogratulowania Jemu objęcia funkcji 

metropolity krakowskiego. Oprócz 

tego w tym wydaniu gazety wrócili-

śmy jeszcze do grudniowych obcho-

dów 35. rocznicy  wprowadzenia 

stanu wojennego, zamieszczając ob-

szerną relację z przebiegu uroczysto-

ści w Łodzi i Regionie.  
 

Lutowe wydanie RIZ-u to przede 

wszystkim relacja ze styczniowego 

Zarządu Regionu, którego gościem 

był Główny Inspektor Pracy śp. Ro-

man  Giedrojć (zmarł 27 sierpnia 

2017 r.). Po ZR odbyła się konferen-

cja prasowa z udziałem GIP, Okręgo-

wego Inspektora Pracy Andrzeja Świ-

derskiego oraz przewodniczącego ZR 

Waldemara Krenca, o czym przypo-

mina nasza okładka. W numerze tym 

poinformowaliśmy także o rozpoczę-

tej w lutym wspólnej akcji NSZZ 

„Solidarność” i Państwowej Inspekcji 

Pracy pod nazwą „13 zł … i nie kom-

binuj”. Akcja ma na celu wyegze-

kwowanie stosowania minimalnej 

2017 
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stawki godzinowej dla pracujących 

w ramach umowy zlecenia.  
 

Jak zwykle, w marcowym wydaniu 

naszej gazety znalazła się relacja 

z obchodów Narodowego Dnia Pa-

mięci Żołnierzy Wyklętych, którego 

współorganizatorem jest Region Zie-

mia Łódzka NSZZ „Solidarność”. 

Uroczystość tradycyjnie odbyła się 

przed Pomnikiem Ofiar Komunizmu 

w Łodzi. Ponadto w numerze znala-

zły się informacje o sytuacji w zakła-

dach pracy naszego Regionu, w któ-

rych trwały konflikty i spory zbioro-

we. I tak w łódzkim Międzynarodo-

wym Porcie Lotniczym Łódź-

Lublinek związkowcy z NSZZ 

„Solidarność” wszczęli spór zbioro-

wy z pracodawcą, natomiast w ra-

domszczańskim Jysk związkowcy 
z „Solidarności” złożyli skargę do 

Państwowej Inspekcji Pracy na pra-

codawcę w związku z szeregiem 

uchybień, miedzy innym z zakresu 

czasu pracy. W tym wydaniu zaak-

centowaliśmy też wydarzenie związa-

ne z organizacją Międzynarodowego 

Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” 

i Olimpijczyków. Otóż na okładce 

zamieściliśmy zdjęcie, które zapo-

wiadało ogromne zmiany w promocji 

MWKSiO, gdyż w 2017 roku podpi-
sany został list intencyjny, na mocy 

którego zmagania kolarzy mogliśmy 

śledzić  na antenie TVP 1.  
 

Kolejne wydanie gazety, to numer 

świąteczny, a więc została do niego 

dołączona wkładka z życzeniami. 

Zamieściliśmy też informacje o sytu-

acji w łódzkiej oświacie w związku 

z reformą oświatową. Łódź jako jedy-
ne miasto w Polsce nie miało zatwier-

dzonej siatki szkół, która powinna 

powstać do końca marca. Ponadto 

w numerze przedstawiliśmy kalen-

darz wyborczy, jaki przygotowała 

Komisja Krajowa w związku ze zbli-

żającym się końcem kadencji 

w NSZZ „Solidarność”.  
 

Majowy numer  RIZ-u ukazał się 

w dniu, w którym odbywała się kon-
ferencja związana ze Światowym 

Dniem Pamięci Ofiar Wypadków 

przy Pracy i Chorób Zawodowych. 

Dlatego też na okładce gazety znalazł 

się  plakat promujący to wydarzenie. 

Ponadto w tym wydaniu powrócili-

śmy jeszcze do tragicznych rocznic 

kwietniowych, czyli 7. rocznicy kata-

strofy smoleńskiej oraz 77. rocznicy 

zbrodni katyńskiej, w obchodach 

których czynnie uczestniczyli przed-

stawiciele Zarządu Regionu Ziemi 

Łódzkiej NSZZ „Solidarność”. 

W gazecie zamieściliśmy również 

informację o pikiecie, która odbyła 

się przed Urzędem Miasta Łodzi, 

którą w ramach akcji „Szkół i pracy” 

zorganizowała Międzyregionalna 

Sekcja Oświaty i Wychowania Re-

gionu Ziemia Łódzka NSZZ 
„Solidarność”. Pikieta zakończyła się 

wręczeniem petycji prezydent Miasta 

Łodzi.  

 

W kolejnym wydaniu gazety przed-

stawiliśmy relacje z obchodów majo-

wych rocznic, jakie odbywały się 

w Łodzi i Regionie, wśród których 

należy wymienić 226. rocznicę Po-

wstania Konstytucji 3 Maja, 72. rocz-

nicę zakończenia II wojny światowej, 

którą obchodzimy 8 maja, rocznicę 

śmierci marszałka Józefa Piłsudskie-

go oraz Dzień Weterana Działań Poza 

Granicami Państwa. 19 maja 2017 r. 

został odsłonięty i poświęcony Po-

mnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. 

Stanął on na placu katedralnym 

w Łodzi, a inicjatorem powstania 

Pomnika był arcybiskup Marek Ję-
draszewski, obecnie metropolita kra-

kowski. W uroczystości wzięli udział 

przedstawiciele „Solidarności”. 31 

maja w Polsko-Amerykańskim 

Ośrodku Kształcenia Zawodowego 

należącym do Regionu Ziemia Łódz-

ka NSZZ „Solidarność” odbyła się 

konferencja „Godny wybór. Przywró-

cenie wieku emerytalnego”, podczas 

której omówiono finał pięcioletniej 

batalii o przywrócenie wieku emery-
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talnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla 

mężczyzn. Organizatorami konferen-

cji byli Komisja Krajowa NSZZ 

„Solidarność”, Ministerstwo Rodzi-

ny, Pracy i Polityki Społecznej oraz 

Prezydent RP. 
 

W czerwcu 2017 roku obchodziliśmy 

30. rocznicę wizyty Jana Pawła II 

w Łodzi. Ojciec Święty zawitał do 

naszego miasta 13 czerwca 1987 r., 

a my z okazji tej okrągłej rocznicy 

postanowiliśmy wydać Wydanie Spe-

cjalne Regionalnego Informatora 

Związkowego. Opisaliśmy w nim 

przebieg łódzkiej pielgrzymki, a tak-

że zamieściliśmy wspomnienia osób, 

którzy w niej uczestniczyli.  
 

Okładka kolejnego, pierwszego po 

wakacjach numeru RIZ-u, to zapo-

wiedź obchodów 37. rocznicy po-

wstania NSZZ „Solidarność”, nato-

miast wydanie to w głównej mierze 

poświęcone zostało wydarzeniu, któ-

re miało miejsce w dniach 9-10 

czerwca. Wtedy to odbyło się w Ło-

dzi II Ogólnopolskie Forum Kobiet 

„Solidarności”, które zorganizowała 

Regionalna Sekcja Kobiet Ziemi 

Łódzkiej NSZZ „Solidarność”. Part-

nerem Forum był m.in. Region Zie-
mia Łódzka, a my w tym numerze 

zamieściliśmy obszerną relację z jego 

przebiegu. Oprócz tego w tym wyda-

niu gazety przedstawiliśmy relację 

z zakończonego 1 lipca 28. Między-

narodowego Wyścigu Kolarskiego 

„Solidarności” i Olimpijczyków.  
 

Na okładce wrześniowego wydania 

zamieściliśmy plakat, jako zapowiedź 

pikiety, która miała odbyć się przed 
siedzibą Komisji Europejskiej 

w Warszawie. Relację z tego protestu 

zamieściliśmy w kolejnym numerze. 

Natomiast to wydanie gazety poświę-

cone zostało głównie relacjom z ob-

chodów 37. rocznicy podpisania Po-

rozumień Sierpniowych. Przy okazji 

tej uroczystości w Łodzi odbyło się 

wręczenie Medali „O Niepodległość 

Polski i Prawa człowieka 13.12.1981 

- 4.06.1989” oraz „Pro Patria” byłym 

i  o b e c n y m  d z i a ł a c z o m 
„Solidarności”. 
 

W październiku przedstawiliśmy 

relację z zapowiadanej w poprzednim 

numerze pikiety, która odbyła się 16 

września przed siedzibą Komisji Eu-

ropejskiej w Warszawie. NSZZ 

„Solidarność” zorganizował ją prze-

ciwko bezprawnej próbie pozbawie-

nia polskich kobiet prawa do przej-

ścia na emeryturę w wieku 60 lat. 

Ponadto w numerze znalazła się rela-
cja z obchodów 78. rocznicy napaści 

Związku Sowieckiego na Polskę oraz 

pierwsza część wspomnień o bł. księ-

dzu Jerzym Popiełuszce.  
 

W kolejnym wydaniu gazety przed-

stawiliśmy relację z obchodów Naro-

dowego Święta Niepodległości i przy 

tej okazji zamieściliśmy wspomnienia 

o marszałku Józefie Piłsudskim. 

W numerze tym zamieściliśmy rów-
nież informację o sytuacji, jaka miała 

miejsce w Radomsku, gdzie prezy-

dent miasta Jarosław Ferenc, mimo 

sprzeciwu Komisji Zakładowej roz-

wiązał umowę o prace bez wypowie-

dzen ia  z  p rzewodniczącym 

„Solidarności” w Urzędzie Miasta 

Radomsko Danielem Serwą. Sprawa 

ta będzie miała ciąg dalszy, o czym 

informowaliśmy w kolejnych nume-
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rach RIZ-u. Ponadto przedstawiliśmy 

relację z pikiety związkowców, jaka 

odbyła się w czeskiej Pradze przed 

siedzibą Zarządu Tesco na Europę 

Środkową. 
 

Numer grudniowy, to życzenia z oka-

zji Świąt Bożego Narodzenia oraz 

wspomnienia wydarzeń związanych 

z wprowadzeniem stanu wojennego 

w Polsce. Oprócz tego poinformowa-

liśmy, iż Region Ziemia Łódzka 

NSZZ „Solidarność” został wyróż-

niony Nagrodą „Świadek Historii”. 

Nagroda została przyznana m.in. za 

organizowanie obchodów rocznic 

i świąt związkowych i narodowych 

oraz inicjowanie miejsc pamięci 

w Łodzi i Regionie. Od 1 listopada 

rozpoczęły się wybory w Związku na 

nową kadencję 2018-2022, dlatego 

też, po raz pierwszy, zamieściliśmy 

informacje wyborcze. Temat wybo-

rów od tej pory będzie się przewijał 

w kolejnych wydaniach gazety. Poin-

formowaliśmy także o kolejnej odsło-

nie konfliktu pomiędzy związkowca-

mi z „Solidarności” z pracodawcą 

w radomszczańskim Jysku oraz po-

wracamy do tematu bezprawnie 

zwolnionego przewodniczącego 

„Solidarności” w radomszczańskim 
Urzędzie Miasta. 

W styczniu po raz kolejny Stowarzy-

szenie Powrót Trzech Króli zorgani-

zowało na ulicach Łodzi Festyn 

Trzech Króli. W uroczystości, jak 

zwykle uczestniczyli przedstawiciele 

NSZZ „Solidarność”, w tym liczna 

grupa kolejarzy, co uwieczniliśmy na 

naszej okładce. W numerze tym po-

wróciliśmy również do obchodów 36. 

rocznicy  wprowadzenia stanu wojen-

nego oraz zamieściliśmy informacje 

o sporach i konfliktach w zakładach 

pracy w regionie łódzkim. Oprócz 

tego w gazecie znalazł się materiał 

dotyczący przebiegu wyborów na 

nową kadencję do władz podstawo-

wych jednostek Związku.  
 

Za najważniejsze w tym numerze 

uznaliśmy informację o wyroku, jaki 

zapadł w Sądzie Rejonowym w Ra-

domsku. Przewodniczący Organizacji 

Zakładowej NSZZ „Solidarność” 

w Jysk Tomasz Jamrozik został 

oczyszczony z zarzutów prowadzenia 

strony internetowej bez zezwolenia. 

Zawiadomienie o popełnieniu wykro-

czenia przez T. Jamrozika złożył 

przedstawiciel Jysk. Gościem stycz-

niowego posiedzenia Zarządu Regio-

nu, które odbyło się 29 stycznia, był 

poseł  do  Europarlamentu  Jacek 

Saryusz-Wolski. Poseł omówił pro-

blemy, z którymi boryka się Unia 

Europejska, a następnie odpowiadał 

na pytania. W związku z tym, iż pre-

zydent Andrzej Duda podpisał ustawę 

o ograniczeniu handlu w niedziele, na 
rozkładówce zamieściliśmy kalendarz 

na 2018 rok, na którym zaznaczyli-

śmy niedziele wolne od handlu. Co 

roku każdy działacz związkowy musi 

pamiętać o obowiązkach, jakie na 

nim ciążą w związku z pełnioną funk-

cją, dlatego też zaprezentowaliśmy 

kalendarz związkowca, w którym 

podaliśmy daty i terminy, o których 

nie powinno się zapomnieć.  
 

2018 
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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  

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 
 

PODREGIONY: 

Brzeziny: 604 943 044 

Kutno: 24 253 38 23 

Łask: 607 304 990 

Ozorków: 42 718 18 09 

Pabianice: 42 215 23 13 

Radomsko: 512 378 083 

Sieradz: 43 827 11 51 

Wieluń: 665 741 343 

Zduńska Wola: 43 823 64 56 

Zgierz: 42 716 32 15 
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O tym pisaliśmy    2014-2018 

1 marca, jak co roku łódzka 

„Solidarność” przed Pomnikiem 

Ofiar Komunizmu w Łodzi zorgani-

zowała obchody Narodowego Dnia 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

W numerze znalazła się relacja z tego 

wydarzenia, a przy tej okazji zamie-

ściliśmy artykuł o tym, jak funkcjo-

nowało Polskie Państwo Podziemne. 

Ważnym tematem podjętym w tym 

numerze była sprawa dotycząca za-

trudniania w naszym kraju cudzo-

ziemców. Dlatego też na naszej roz-

kładówce zamieściliśmy dla organi-

zacji związkowych najważniejsze 

informacje z tego zakresu.  

 

Działacz „Solidarności” przywrócony 

do pracy. To wiadomość, na którą 

czekaliśmy od dawna. Sąd Rejonowy 

w Radomsku przywrócił do pracy 

Daniela Serwę, przewodniczącego 

„Solidarności” w Urzędzie Miasta 

Radomsko. Kolejny temat, którym 

zajęliśmy się w tym numerze, to 

wchodzące 25 maja 2018 r. nowe 

przepisy dotyczące ochrony danych 

osobowych zwane RODO, a więc 

w gazecie zamieściliśmy informacje 

z tego zakresu dotyczące organizacji 

związkowych.  Kwiecień jest również 

miesiącem, w którym wspominamy 

ofiary wypadków przy pracy. 

W związku z tym na naszej okładce 

zamieściliśmy plakat zapowiadający 

to wydarzenie.  

 

Numer majowy był ostatnim wyda-

niem RIZ-u w mijającej kadencji. 

Kolejny, czerwcowy numer ukaże się 

22 czerwca 2018 r., a więc w dniu 

Walnego Zebrania Delegatów Regio-

nu Ziemia Łódzka. Dlatego też 

w wydaniu tym znalazł się artykuł 

„Czas podsumowań”, w którym 

przedstawiliśmy, oczywiście w du-

żym skrócie, czym zajmował się Za-

rząd Regionu w ostatnich czterech 

latach. Oprócz tego w numerze znala-

zła się relacja z konferencji zorgani-

zowanej przez Zarząd Regionu 

w związku ze Światowym Dniem 

Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy 

i Chorób Zawodowych oraz obcho-

dów majowych rocznic, jakie odbyły 

się w Łodzi i Regionie. Natomiast na 

okładce zamieściliśmy plakat zapo-

wiadający 29. Międzynarodowy Wy-

ścig Kolarski „Solidarności” i Olim-

pijczyków.  
Ireneusz Wach 

Biuletyn wewnętrzny 

Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” 
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