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Tegoroczne obchody rozpoczną się uroczystą Mszą Świętą, która zostanie odprawiona 

w sobotę, 31 sierpnia br. o godz. 10.00 w Kościele pod wezwaniem Najświętszego Imie-

nia Jezus (u oo. Jezuitów) w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 60.  

Po  mszy  nastąpi  przemarsz  uczestników  pod  Pomnik–Krzyż  Pamięci  Ofiar  Stanu 

Wojennego i Walki o Godność Człowieka przed Kościołem Podwyższenia św. Krzyża 

przy ul. Sienkiewicza 38, gdzie zostaną złożone kwiaty. Okolicznościowe przemówienie 

wygłosi przewodniczący ZR ZŁ NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc. 
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Z Regionu 

Obudził w nas Solidarność 
 

P 
rzewodniczący Walde-

mar Krenc poinformo-

wał, iż 3 czerwca delega-

cja Regionu Ziemi Łódzkiej 

uczestniczyła w spotkaniu 

w  historycznej Sali BHP 

w Gdańsku, gdzie odbyła się 

konferencja naukowa pt. 

„Obudził w nas Solidarność” 

poświecona 40 rocznicy pierw-

szej pielgrzymki Ojca Świętego 

Jana Pawła II do Ojczyzny, 

z udziałem wielu znamienitych 

gości z Polski. 

Gospodarz spotkania, przewodniczą-

cy Komisj i  Krajowej NSZZ 

„Solidarność” Piotr Duda przywitał 

gości słowami: Witam wszystkich 

w polskim mieście Gdańsk!”. I dalej 

podkreślił, że bez polskiego papieża 

nie byłoby wolności. To Ojciec 

Święty Jan Paweł II obudził w nas 

solidarność, obudził w nas także 

dumę i poczucie własnej wartości. 

Podczas konferencji odbyła się uro-

czystość wręczenia tytułu Człowieka 

Roku 2018 Tygodnika Solidarność 

proboszczowi Bazyliki Świętej Bry-

gidy w Gdańsku ks. prałatowi Lu-

dwikowi Kowalskiemu, a także wy-

słuchano kilku referatów oraz zwie-

dzano wystawę plenerową pt. 

„Ojciec Święty z Solidarnością – 

Solidarność z Ojcem Świętym”. 

Spotkanie zakłócił incydent z panią 

Prezydent Gdańska, która próbowała 

zatrzymać Premiera RP Mateusza 

Morawieckiego, który szedł na spo-

tkanie do Sali BHP.  

Z prac krajowych władz 

związku 

Przewodniczący W. Krenc poinfor-

mował o stanowisku „Solidarności”, 

które zostało przekazane Radzie 

Dialogu Społecznego dotyczące pro-

pozycji rządu ws. finansów w roku 

przyszłym, czyli wzrost wysokości 

minimalnego wynagrodzenie za pra-

cę w 2020 r. - 2450 zł., a minimalnej 

stawki godzinowej do 16 zł.  Byłby 

to wzrost wynagrodzenia w porów-

naniu do obowiązującej w tym roku 

stawki o 200 zł (2250 zł). To ozna-

cza wzrost o 8,9 procent. Przewi-

dziana inflacja w roku przyszłym to 

2,5 proc., wzrost gospodarczy na 

poziomie 3,76 proc. a wzrost prze-

ciętnego wynagrodzenia ok. 6%.  

W Zakopanem odbyło się spotkanie 

przewodniczących Zarządów Regio-

nów i przewodniczących. sekretaria-

tów branżowych, podczas którego 

została przeprowadzona analiza te-

go, co miało miejsce w procesach 

sztabu protestacyjnego oraz porusza-

ny był temat problemów w oświacie. 

W dalszym ciągu toczą się rozmowy 

o wzroście wynagrodzeń w sferze 

finansów publicznych, o wieku eme-

rytalnym w zależności od stażu pra-

cy. Należy na ten temat dyskutować, 

zrobić symulacje ilu ludzi będzie 

dotyczyć, jakie skutki będzie mieć 

dla gospodarki; sprawa będzie wra-

cała – mówił przewodniczący 

W. Krenc.  

Sprawa klimatu bardzo ważna dla 

gospodarki i dla każdego z nas. Kra-

je zachodnie: Niemcy, Francja wy-

myśliły „dobrą energię atomową” 

zamiast wykorzystywać nasze dobro 

węgiel. Są próby zaostrzenia przepi-

sów w tym zakresie, co stanowi 

ogromne zagrożenie dla polskiej 

gospodarki. To Polskę oskarża się, 

że jest trucicielem, żeby opłacało się 

budować elektrownie atomowe. Mo-

że się wkrótce okazać, że cena ener-

gii wzrośnie o 100 proc. Być może, 

że ten temat wkrótce będzie sztanda-

rowym problemem „Solidarności”.  

i regionalnych 

W związku z tym, iż minął rok od 

wyborów w NSZZ „Solidarność” 

członkowie ZR rozpatrywali sposo-

by wszczęcia procedury wobec orga-

nizacji, które nie dokonały wybo-

rów. Temat będzie kontynuowany na 

następnym posiedzeniu Zarządu Re-

gionu.  

Przewodniczący W. Krenc poinfor-

mował zebranych, iż 14 czerwca br. 

w sali konferencyjnej Instytutu Eu-

ropejskiego odbyła się uroczystość 

wręczenia Krzyży Wolności i Soli-

darności dla działaczy opozycji de-

mokratycznej. Krzyże otrzymało tego 

dnia 37 działaczy, a wśród odznaczo-

nych znaleźli się m.in. działacze opo-

zycji antykomunistycznej, dla których  

inicjatorem przyznania odznaczeń był 

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej 

NSZZ „Solidarność”. Więcej na ten 

temat na str. 8. 

kolk 

W numerze: 
 

Zakończył się 
30. Międzynarodowy 

Wyścig Kolarski 
„Solidarności” 
i Olimpijczyków 

Str. 3-4,  6-7 
 

Słodko nie było  

Po negocjacjach trwających 

ponad trzy lata Związki Zawodo-

we w Barry Callebaut Polska 

zawarły z pracodawcą Zakłado-

wy Układ Zbiorowy.  

Str. 4 

 

Forum Kobiet 

„Solidarności”   

W dniach 17 i 18 czerwca br. 

w Lublinie odbyło się 3. Ogólno-

polskie Forum Kobiet NSZZ 

„Solidarność”.  

Str. 9 

 

Mamy 

Niezależne, Samorządne 

Związki Zawodowe  

39 lat temu, 31 sierpnia 1980  

roku podpisano Porozumienia 

Sierpniowe.  

Str. 11 

Z posiedzenia Zarządu Regionu 
17 czerwca 2019 
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Zbudowała go „Solidarność” 
30.  Międzynarodowy Wyścig Kolarski 

„Solidarności” i Olimpijczyków rozgrywany był 

w dniach 2–6 lipca 2019 roku na trasie Łódź - Kro-

sno. Rywalizowało w nim 114 zawodników z 19 te-

amów w tym 6 polskich. Kolarze podczas pięciu eta-

pów przejechali w sumie prawie 900 km.  

Triumfatorem 30. MWK”S”iO został Estończyk 

Norman VAHTRA z grupy Cycling TARTU, który 

przejechał trasę w ciągu 20 godzin i 46 minut. 

W przeddzień rozpoczęcia Wyścigu odbyła się konferen-

cja prasowa zorganizowana przez Towarzystwo Olimpij-

czyków Polskich (którego prezesem jest  znany były ko-

larz Mieczysław Nowicki) oraz Regionalną Radę Olimpij-

ską w Łodzi.  

Wzięli w niej udział goście zagraniczni, wybitni kolarze, 

którzy zakończyli już swoje sportowe kariery m.in.: mistrz 

olimpijski z Seulu Olaf Ludwig, mistrz olimpijski z Mont-

realu na 100 km. Białorusin Wladimir Kamiński, wice-

przewodniczący Europejskiej Unii Kolarskiej Aleksander 

Gusiatnikow, Michael Schiffner i  czeski trener  znany ze 

startów w Wyścigu Pokoju Pavel Doleżel. Gościem spe-

cjalnym był legendarny kolarz Ryszard Szurkowski, który 

pierwszy raz pojawił się publicznie po zeszłorocznym wy-

padku podczas wyścigu kolarskiego w Niemczech. Wszy-

scy zgodnie podkreślali, że Wyścig Solidarności to fanta-

styczny wyścig z wielką historią i warto go propagować. 

Znaczenie Wyścigu podkreślił też przewodniczący Komi-

sji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda - 

„Solidarność” to nie tylko walka o prawa pracownicze, 

o warunki pracy i wynagrodzenia, ale także kultywowanie 

pięknych tradycji sportowych i olimpijskich. To jest znako-

mita okazja do promocji Związku. 

W  ceremonii otwarcia Wyścigu 2 lipca na ulicy Piotrkow-

skiej przy pasażu Schillera oprócz zagranicznych uczestni-

ków konferencji prasowej uczestniczyli polscy sławni 

sportowcy: srebrni medaliści z drużyny na 100 km pod-

czas Olimpiady w Seulu: Marek Leśniewski i Andrzej 

Sypytkowski, przyjechał mistrz olimpijski w siatkówce 

męskiej z Montrealu Edward Skorek, zwycięzca I Wyści-

gu Solidarności Czesław Rajch, 4 –krotny zwycięzca na-

szego Wyścigu Tomasz Brożyna i cały szereg sław pol-

skiego kolarstwa. 

I etap Start ostry Wyścigu nastąpił z ul. Kolumny w Ło-

dzi. Był to najdłuższy etap – 213,7 km do Sieradza. Taka 

długa trasa wynikała z ustalenia premii specjalnych i lot-

nych finiszy w: Andrespolu, Brójcach, Tuszynie, w Sul-

mierzycach, Rząśni i Widawie. Etap był trudny ze wzglę-

du na długość i silny wiatr, ale na metę na Placu Woje-

wódzkim w Sieradzu przyjechał cały peleton . Zwyciężył 

Holender Arvid DE KLEIJN z teamu METEC – TKH, 

który trasę pokonał w ciągu 5 godzin 8 minut i 42 sekund .  

II etap ze Zgierza do Kutna był z kolei najkrótszym eta-

pem Wyścigu wynosił 148.0 km z premiami w Ozorko-

wie, Łęczycy, Piątku i Żychlinie. Końcowe 30 km rozgry-

wano na okrążeniach ulicami Kutna. Etap wygrał Estoń-

czyk Norman VAHTRA (późniejszy lider i zwycięzca 

całego Wyścigu). Także na tym etapie, pomimo wiatru, 

nie było zdecydowanej przewagi lidera. 

III etap z Kielc do Radomia długości 170.7 km rozgry-

wany przy ładnej, prawie bezwietrznej pogodzie, z lotny-

mi finiszami: przy pomniku przyrody - tysiącletnim dębie 

Bartku, w przyjaznym dla kolarstwa mieście Końskie, 

w którym spowodowaliśmy całkowite wyłączenie z ruchu 

dróg w centrum miasta, oraz na granicy woj. świętokrzy-

skiego i mazowieckiego. Na tym etapie pojawiły się 

pierwsze górskie premie w Klonowie i Błotnicy, które 

jednak nie spowodowały rozerwania się peletonu. Na me-

cie w Radomiu ponownie  najszybciej finiszował Estoń-

czyk VAHTRA.  

Podczas kolejnego IV etapu ze Skarżyska Kamiennej 

do Stalowej Woli o długości 178.0 km też rozegrane były 

2 górskie premie: w Nowej Wsi i długim podjeździe po 

bruku na Rynku w Sandomierzu.  30 km przed metą kola-

rze przemknęli ulicami Stalowej Woli, by po lotnych fini-

szach w Nisku i Pysznicy powrócić na tradycyjne okrąże-

nia aleją Jana Pawła II w Stalowej Woli. Po drodze kola-

rze przejechali przez miejscowość Zarzecze, w której 

znajduje się siedziba kolarskiej Polskiej Grupy Zawodo-

wej Voster. Etap wygrał Polak Stanisław ANIOŁKOW-

SKI z grupy CCC DEVELOPMENT Team. 

dalszy ciąg na str. 4 
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ciąg dalszy ze str. 3 

Zbliżamy się do mety!  
Ostatni V etap z Tarnobrzegu do Krosna - 177.6 km, 

Pierwsza połowa dystansu była płaska. Lotne finisze roze-

grano w Baranowie Sandomierskim,  Mielcu i Strzyżowie. 

W drugiej części kolarze mieli do pokonania trzy najtrud-

niejsze  górskie premie: w Pstrągowej i dwukrotnie pod 

zamkiem Kamieniec.  Długa i ciężka wspinaczka podzieli-

ła zwartą grupę kolarzy. Początkowo w grupie czołowej 

brakowało lidera klasyfikacji generalnej. Norman VAH-

TRA został z tyłu i dopiero po długim zjeździe wraz 

z kilkoma innymi zawodnikami, dołączył do czołówki, by 

po finiszu na Rynku w Krośnie odnieść trzecie etapowe 

zwycięstwo i udowodnić, że jest najlepszym kolarzem 30. 

MWK”S”iO.  Estończyk z ekipy Cycling Tartu pokonał 

całą, liczącą 888 kilometrów trasę, w ciągu 20 godzin 46 

minut i 12 sekund. Okazał się też najaktywniejszym kola-

rzem Wyścigu. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej 

zajął polski kolarz z ekipy CCC Patryk STOSZ, a trzecie 

Holender Jason D VAN DALEN z ekipy  METEC – TKH. 

W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła niemiecka drużyna 

LKT Brandenburg, a jej reprezentanci kolejno: Christian 

Maximilian KOCH i Paul TAEBLING zostali zwycięzca-

mi klasyfikacji na najlepszego górala i w klasyfikacji mło-

dzieżowej. W klasyfikacji drużynowej 2. miejsce zajęła 

niemiecka ekipa METALLTECHNIK PUS, a 3.- polska 

grupa VOSTER ATS. 

Na szosie od pierwszego etapu toczyła się zacięta rywali-
zacja między  ekipami. W zasadzie, podczas trwania każ-

dego etapu, radio Wyścigu ciągle informowało o atakach 

i ucieczkach. Po drugim etapie trwały ciągłe ataki na po-
zycję lidera. Atakowali kolarze polskich grup CCC, Voster 

i Hurom, niemieckich  LKT Brandenburg i Metalltechnik, 

holenderskiej Metec i czeskiej Sparta Praha. Aktywna były 
litewska Kłajpeda, narodowa ekipa Białorusi, oraz startu-

jąca po raz pierwszy, egzotyczna ekipa z południowej 
Afryki Protouche. - podsumowuje dyrektor Wyścigu, Ta-

deusz Skorek. - Kolejne etapy naszych kolarskich zmagań 

śledziły kamery telewizyjne przekazując relacje z poszcze-
gólnych etapów. Należy też podkreślić wysoki poziom star-

tujących ekip, Wyścig dowiódł, ze jest najbardziej presti-

żową imprezą dla kolarstwa polskiego.  

Fakt ten docenił Polski Komitet Olimpijski przyzna-

jąc Międzynarodowemu Wyścigowi Kolarskiemu 

Solidarności i Olimpijczyków złoty medal za zasługi 

dla rozwoju polskiego ruchu olimpijskiego. Odzna-

czenie dla Wyścigu odebrał przewodniczący Zarzą-

du Regionu łódzkiej „Solidarności” i jednocześnie 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Walde-

mar Krenc. Podobne odznaczenie – złoty medal - 

odebrał przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność” Piotr Duda i dyrektor wyścigu Tade-

usz Skorek.  Natomiast Teresa Kempska, prezes Sto-

warzyszenia PELETON, otrzymała przyznany przez 

PKOl - srebrny medal za zasługi dla rozwoju pol-

skiego ruchu olimpijskiego. 

Mimo wielu trudności kolejny 30-ty Wyścig wypadł po-

myślnie - taka była ocena  uczestników imprezy, dyrekto-

rów sportowych poszczególnych ekip i przedstawicieli 

samorządów miast, z którymi współpracowaliśmy – konty-

nuuje dyrektor T. Skorek. - Należy podkreślić dobrą orga-

nizację w poszczególnych miejscowościach i duże zainte-

resowanie kibiców na trasie całego Wyścigu i na metach 

etapów. Cieszymy się też z rosnącym z roku na rok zainte-

resowaniem Mini Wyścigiem dla dzieci w poszczególnych 

miastach etapowych. Są nagrody, dyplomy, spotkania 

z „prawdziwymi” kolarzami - to duża frajda dla dziecia-

ków Rośnie nowe pokolenie miłośników kolarstwa. To 

cieszy!  

Tą drogą chciałbym podziękować policji, druhom z OSP, 

drogowcom, przedstawicielom samorządów i wszystkim, 

którzy przyczynili się do zorganizowania tegorocznego 

Jubileuszowego MWKSiO.  

Warto przypomnieć, że Patronatem Honorowym tego-

roczny Jubileuszowy Wyścig Kolarski Solidarności 

i  Olimpijczyków  objął  Prezydent  RP  ANDRZEJ 

DUDA. 

Szczegóły klasyfikacji na stronie internetowej 

www.wyscig.com.pl 

 Opr. Ankol 

Pomysłodawcą  i  inicjatorem organizacji  Wy-
ścigu Kolarskiego Solidarności  był  ówczesny 
Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódz-
kiej NSZZ „Solidarność” znany  kolarz sprzed 
lat, Andrzej Słowik. Zamysłem organizatorów 
I Wyścigu było uczczenie 10-tej rocznicy podpi-
sania „Porozumień Sierpniowych i powstania 
NSZZ Solidarność, dlatego też meta I Wyścigu 
kończącego się w dniu 31 sierpnia 1990 r., była 
usytuowana przy bramie Stoczni Gdańskiej. 

I jak rozpoczął Wyścig Solidarności A. Słowik, 
tak jego następcy: przewodniczący łódzkiej 
„Solidarności”: Janusz Tomaszewski i obecny 
przew. Waldemar Krenc kontynuują to przed-
sięwzięcie.   

Od 1996 roku, po objęciu funkcji dyrektora 

przez Mieczysława Nowickiego, włączono do 

organizacji Wyścigu Towarzystwo Olimpijczy-

ków Polskich. Wyścig zmienił nazwę na 

„Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarno-

ści i Olimpijczyków”. Od tego czasu startują-

cym ekipom kolarskim towarzyszą na trasie 

znani polscy olimpijczycy.  

Jednak wydarzeniem w historii światowego ko-
larstwa było przeprowadzenie IX Wyścigu 
w 1998 r. na dwóch kontynentach – w Polsce 
i w Stanach Zjednoczonych.  
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Słodko nie było  
Ponad trzy lata Związki Zawodowe w Barry Callebaut Pol-

ska starały się o zawarcie Układu Zbiorowego. Choć wyda-

wać by się mogło, że firmie, w której unosi się przyjemny 

zapach kakao, negocjacje przebiegną tak szybko, jak szyb-

ko czekolada rozpuszcza się w ustach… to wcale słodko nie 

było. 

Na rynku światowym Barry Callebaut jest wiodącym producen-

tem wysokiej jakości produktów kakaowych - od pozyskiwania 

i przetwarzania ziarna kakaowca, aż po produkcję najwyższej 

jakości czekolady, nadzień czekoladowych, dekoracji.  Co piąty 

kilogram czekolady na świecie pochodzi z fabryk Barry Calle-

baut. Grupa Barry Callebaut posiada 55 zakładów produkcyj-

nych na całym świecie, które zatrudniają ponad 11 000 pra-
cowników. W Polsce fabryka Barry Callebaut powstała w Ło-

dzi w 1995 roku. Obecnie jest w niej zatrudnionych około 180 

pracowników, a produkowane w Łodzi wyroby są sprzedawane 

na terenie Polski i całej Europy.  

W BC pracujemy w systemie podstawowym 8:00-16:00, zmia-

nowym 8 h, a w systemie weekendowym – na dwie zmiany 

dwunastogodzinne (piątek, sobota, niedziela i święta). Zakład 

wyposażony jest w zautomatyzowane linie produkcyjne o dużej 

wydajności, które obsługują niewielkie zespoły pracowników. 

Ze względu na charakter procesów produkcyjnych w większo-

ści hal panuje wysoka temperatura. Zautomatyzowany proces 

produkcji wymaga od pracowników koncentracji i dużej uwagi, 

a także dobrej znajomości obiegu produktów, maszyn i procesu 

produkcji oraz procesów związanych z wyprowadzaniem da-

nych i raportowaniem.  Z uwagi na rodzaj branży nasi pracow-

nicy muszą wykazywać się też dużą dbałością o higienę i bez-

pieczeństwo żywności – w zakładzie obowiązuje wiele ścisłych 

procedur dotyczących ich przestrzegania.  

W zakładzie od 2015 roku działa Organizacja Międzyzakłado-

wa NSZZ „Solidarność”. Jest to jedyny związek zawodowy 

w Barry Callebaut Polska i w Barry Callebaut Manufacturing 
Polska. 

W lutym 2016 roku zakładowa „Solidarność” wystąpiła z ini-

cjatywą zawarcia zakładowego układu zbiorowego. Naszymi 

głównymi postulatami było uregulowanie kwestii prawa zakła-

dowego (w zakładzie obowiązywał regulamin pracy, który 

powstał w latach dziewięćdziesiątych i z niewielkimi korekta-

mi obowiązywał do czasu wejścia w życie UZP). Wychodząc 

z propozycją stworzenia Układu Zbiorowego chcieliśmy uzy-

skać pozakodeksowe zabezpieczenia praw pracowników i takie 

postulaty zawarliśmy w projekcie. 

Od momentu, w którym związki zawodowe wyszły z inicjaty-

wą zawarcia układu zbiorowego (luty 2016 r.) do jego wejścia 

w życie minęły ponad 3 lata. Samo rozpoczęcie negocjacji 

przedłużało się – długo czekaliśmy na dopełnienie wszystkich 
formalności, np. kilkukrotnie aktualizowaliśmy upoważnienia 

do prowadzenia rokowań dla członków komisji negocjacyjnej. 

Początkowo spotkania odbywały się w siedzibie firmy i trwały 

dość krótko – około dwóch godzin. Tak krótkie rozmowy nie 

przynosiły efektów, dlatego postanowiliśmy zmienić formułę 

negocjacji na całodzienne spotkania poza siedzibą firmy. Jed-

nak i one się przeciągały. Skutkowało to zniecierpliwieniem 

pracowników, którzy oczekiwali szybszego dojścia do porozu-

mienia. Taka postawa pracodawcy, w połączeniu z niezadowo-

leniem załogi sprawiła, że w październiku 2017 r. związki za-

wodowe wszczęły procedurę sporu zbiorowego. To przyniosło 

wreszcie deklarację o konkretnych terminach spotkań i obietni-

cę finału rozmów. Prace nabrały tempa i trwały do październi-

ka 2018 r., kiedy to nastąpiło podpisanie Układu Zbiorowego 

przez strony. UZ został przekazany do PIPu, który wniósł kilka 

zastrzeżeń do wprowadzonych zapisów. Po przenegocjowaniu 

spornych punktów, układ został zarejestrowany 22 maja 2019 r. 
W wyniku trudnych i wytrwałych negocjacji wprowadziliśmy 

szereg korzystnych zapisów, między innymi: skrócenie okresu 

rozliczeniowego do 2 miesięcy, umowa o pracę ma być zawie-

rana na czas nieokreślony nie później niż po 3 miesięcznym 
okresie próbnym, następnie po rocznej umowie zostaje zawarta 

umowa na czas nieokreślony, W Układzie Zbiorowym zostały 

określone minimalne wynagrodzenia (corocznie regulowane), 

odpowiednie dodatki, nagrody, odprawy emerytalne. Zapew-

niono też utworzenie PPE. Ponadto ustalono regularne spotka-

nia przedstawicieli spółki z przedstawicielami związków zawo-

dowych, które odbywają się co 5 tygodni. 

Sławomir Niemirski,  

przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej  

NSZZ „Solidarność” w Barry Callebaut 

32 rocznica wizyty 
Ojca Świętego Jana Pawła II 

w Łodzi  
13 czerwca minęła 32 rocznica wizyty Ojca Świętego 

Jana Pawła II w Łodzi. Obchody upamiętniające to 

wydarzenie zorganizowali wspólnie Prezydent Miasta 

Łodzi Hanna Zdanowska oraz Arcybiskup Metropolita 

Łódzki Grzegorz Ryś. 

Pierwsza część uroczystości odbyła się przy ulicy Piotrkow-

skiej 104 w Łodzi przed tablicą upamiętniającą nadanie Hono-

rowego Obywatela Miasta Łodzi Ojcu Świętemu.  

Rozpoczął ją ksiądz kanclerz Józef Tracz, który przybliżył 

zebranym tamten pamiętny dzień. Następnie głos zabrali pre-

zydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz przewodniczący 

Rady Miasta Łodzi Marcin Gołaszewski. Zebrani wysłuchali 

również fragment nagrania przemówienia Jana Pawła II, po 

czym złożyli pod Tablicą wiązanki kwiatów. W imieniu Za-

rządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność" kwiaty 

złożyli przewodniczący Waldemar Krenc oraz zastępca prze-

wodniczącego Ireneusz Wach. W uroczystości wzięły udział 

poczty sztandarowe, w tym Poczet Zarządu Regionu łódzkiej 

„Solidarności".  
Druga część obchodów odbyła się w czterech kościołach, 

w pobliżu miejsc, gdzie w 1987 roku przebywał Papież. Po-

czet Sztandarowy Zarządu Regionu uczestniczył we mszy 

świętej w Bazylice Archikatedralnej, po której złożono kwiaty 

przy pomniku św. Jana Pawła II. 

Red. 



30. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków rozgrywa-
ny był w dniach 2–6 lipca 2019 roku na trasie Łódź - Krosno. Rywalizowało 
w nim 114 zawodników z 19 teamów w tym 6 polskich. Kolarze podczas pięciu 
etapów przejechali w sumie prawie 900 km.  

Ceremonia otwarcia Wyścigu w Łodzi w pasażu 
Schillera. 

W przeddzień rozpoczęcia Wyścigu 
odbyła się konferencja prasowa zor-
ganizowana przez Towarzystwo Olim-
pijczyków Polskich oraz Regionalną 
Radę Olimpijską w Łodzi.  
Wzięli w niej udział wybitni kolarze, 
olimpijczycy, którzy zakończyli już 
swoje sportowe kariery, m.in. Mieczy-
sław Nowicki, Ryszard Szurkowski, 
Czesław Rajch oraz goście z zagranicy, 
w tym m.in. Niemiec Olaf Ludwig, Bia-
łorusin Wladimir Kamiński, Rosjanin 
Aleksander Gusiatnikow oraz Czech 
Pawel Doleżal. Ponadto obecni byli 
kolejni przewodniczący łódzkiej 
„Solidarności”, jednocześnie organi-
zatorzy Wyścigu: Andrzej Słowik, Ja-
nusz Tomaszewski i Waldemar Krenc 
oraz przewodniczący Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. 
Byli kolarze oraz działacze 
„Solidarności” podzielili się swoimi  
refleksjami oraz wspomnieniami 
związanymi z organizacją Wyścigu na 
przestrzeni ostatnich trzydziestu lat.   

Rangę Wyścigu podniosła obecność przewodni-
czącego  Komisji  Krajowej  NSZZ  „Solidarność” 
Piotra Dudy. 

Start I etapu na ul. Piotrkowskiej w Łodzi.  
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Triumfatorem 30. MWKSiO został Estończyk Nor-
man VAHTRA z grupy Cycling TARTU, który prze-
jechał trasę w ciągu 20 godzin i 46 minut. 

 

Wyścig dowiódł, że jest jedną z bardziej prestiżo-

wych imprez dla kolarstwa polskiego. Fakt ten 

docenił Polski Komitet Olimpijski przyznając 

Międzynarodowemu Wyścigowi Kolarskiemu So-

lidarności i Olimpijczyków złoty medal za zasługi 

dla rozwoju polskiego ruchu olimpijskiego. Od-

znaczenie dla Wyścigu odebrał przewodniczący 

Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” i jedno-

cześnie Przewodniczący Komitetu Organizacyjne-

go Waldemar Krenc. Podobne odznaczenie – złoty 

medal - odebrali przewodniczący Komisji Krajo-

wej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda i dyrektor wy-

ścigu Tadeusz Skorek.  Natomiast Teresa Kemp-

ska, prezes Stowarzyszenia PELETON, otrzymała 

przyznany przez PKOl - srebrny medal za zasługi 

dla rozwoju polskiego ruchu olimpijskiego. 
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Z Regionu 

Krzyże Wolności 

i Solidarności dla działaczy 
opozycji demokratycznej 

Już po raz dziewiąty zasłużeni działacze opozycyjni zostali uho-

norowani Krzyżem Wolności i Solidarności. Odznaczenie 

to zostało ustanowione ustawą z dnia 5 sierpnia 2010, a po raz 

pierwszy Krzyż został nadany w czerwcu 2011 przy okazji ob-

chodów 35. rocznicy wydarzeń radomskich. Krzyż nadawany jest 

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Prezesa 

Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury 

komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę 

niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w 

PRL. 

Uroczysta gala w Łodzi odbyła się w dniu 14 czerwca r. w sali 

konferencyjnej Instytutu Europejskiego przy ul. Piotrkowskiej 

262/264. 

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 

odznaczenia wręczali Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław 

Szarek oraz dyrektor IPN Oddział w Łodzi Dariusz Rogut.  

Krzyże Wolności i Solidarności otrzymało tego dnia 37 działaczy 

opozycji demokratycznej. Wśród odznaczonych działaczy opozycji 

antykomunistycznej znalazły się 3 osoby, dla których inicjatorem 

przyznania odznaczeń był Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ 

„Solidarność”: Mieczysław Góra - autor artykułów o poszukiwa-

niach mogił ofiar sowieckiego totalitaryzmu, Krzysztof Sokołow-

ski - działacz „Solidarności” w Sieradzu, były przewodniczący 

Rady Podregionu, były członek Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej 

NSZZ „Solidarność” oraz ś.p. Mieczysław Malczyk. Miło nam 

również poinformować, iż odznaczone zostały także dwie długo-

letnie pracownice Biura Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” 

Anna Kerner i Jadwiga Witczak. Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej 

na uroczystości reprezentowali przewodniczący Waldemar Krenc 

i zastępca Ireneusz Wach. Wszystkim odznaczonym serdecznie 

gratulujemy.               Red 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że zmarł 

Śp. Jerzy Leja 
Członek NSZZ „Solidarność” 

w Łódzkim Wydawnictwie Prasowym  
 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 
w dniu 14 czerwca 2019 r. na Cmenta-
rzu Katolickim św. Anny „Zarzew” 
w Łodzi. 
 

Wyrazy współczucia 

Rodzinie 

składają Członkowie 

Zarządu Regionu  
Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” 

 

Jerzy Mikołaj Leja 

Zatrudniony w Łódzkim Wydawnictwie 
Prasowym jako korektor w redakcji 
„Dziennika Łódzkiego”. 

Internowany w okresie od 13 XII 1981 
do 25 VI 1982; osadzony początkowo 
w Sieradzu, a następnie w Łowiczu. 

W obozie internowania w Sieradzu 
umieszczono go wraz z Andrzejem 
Terleckim i Markiem Chwalewskim, 
gdzie wykonali pierwszy numer 
„Solidarności internowanych”. 

W okresie 20 II – 26 VI 1979 r. kontro-
lowany w ramach sprawy osobistego 
sprawdzenia krypt. „Zecer”.  

KOMUNIKATKOMUNIKAT  
SZKOLENIA  
Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” organizuje następujące szkole-

nia w okresie wrzesień-listopad 2019 r.: 

Grupa uczestników szkolenia może liczyć max. 17 osób.  

Informacja dla uczestników szkolenia 

1. Prosimy o wypełnienie zgłoszenia (w załączeniu) i wysłanie go do Zarządu Re-

gionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” w terminie co najmniej 14 dni przed 

rozpoczęciem szkolenia.  

•   e-mail: dzialszkolen@solidarnosc.lodz.pl  

•   fax: (42) 67-72-613 

•   90-229 Łódź, ul. Kamińskiego 18  

2. Wszelkie informacje dot. szkoleń można uzyskać pod nr. tel. 692-524-588, 

(42) 67-72-627,  (42) 67-72-628 lub na stronie internetowej Zarządu Regionu: 

www.solidarnosc.lodz.pl w zakładce Dla związkowców/szkolenia związkowe. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/5_sierpnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/2010
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydarzenia_radomskie


Branże 
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III Ogólnopolskie Forum Kobiet NSZZ „Solidarność”  

Kobieta współczesna  
– fakty i mity 

W dniach 17 i 18 czerwca 

br. w Lublinie odbyło się 

3. Ogólnopolskie Forum 

K o b i e t  N S Z Z 

„Solidarność”. Tym razem 

Forum organizowały ko-

biety zrzeszone w Regio-

nalnej Sekcji Kobiet 

w Regionie Środkowowschodnim. 

Forum Kobiet „Solidarności” odbywa się co dwa lata. 

Dla przypomnienia: pierwsze odbyło się w 2015 roku 

w Policach k. Szczecina, drugie - w 2017 roku w Łodzi. 

Tegoroczne spotkanie nosiło tytuł: Kobieta współcze-

sna – fakty i mity. Forum zostało objęte Honorowym 

Patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhau-

ser-Dudy. 

Forum Kobiet NSZZ „Solidarność” to płaszczyzna umożliwia-

jąca omówienie spraw leżących w zakresie zainteresowań ko-

biet zrzeszonych w związku zawodowym „Solidarność”. Dzię-

ki swobodnej wymianie poglądów i doświadczeń kobiet pracu-

jących, tworzone są najlepsze rozwiązania wybranych zagad-

nień, w tym godzenia pracy zawodowej z życiem prywatnym. 

Pozwala na lepsze poznanie się, wymianę doświadczeń, poglą-

dów i utrwalenie więzi społecznych. To również spotka-
nie  integracyjne kobiet z różnych części kraju, z różnych śro-

dowisk.  

Brakowało mi takiej platformy wymiany poglądów, poznania 

stanowisk kobiet z różnych środowisk stąd pomysł takich spo-
tkań - mówi Przewodnicząca Krajowej Sekcji Kobiet NSZZ 

„Solidarność” Joanna Kruk – inicjatorka Ogólnopolskiego 

Forum. – Dzięki Forum zmieniła się postawa wobec członkiń 

Związku, zaczęto doceniać wkład kobiet w ruch społeczny 

„Solidarności”. Jest to też metoda na zaistnienie 

„Solidarności”, choćby poprzez relacje z obrad w lokalnych 

mediach. 

3. Ogólnopolskie Forum Kobiet odbywało się w pięknych 

salach Trybunału Koronnego z XVI wieku na Lubelskim Sta-

rym Mieście. Oprócz członkiń NSZZ „Solidarność” z Lublina, 

na Forum przyjechały działaczki z Częstochowy, Szczecina, 

Warszawy, Tarnobrzega, Gorzowa Wlkp, Krakowa oraz Łodzi 

z przewodniczącą Regionalnej Sekcji Kobiet Jolantą Kamiń-

ską.  Ogółem w obradach uczestniczyło 110 osób.  

Na obrady przybyli m.in. zastępca przewodniczącego Komisji 

Krajowej NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz, wice-

marszałek Województwa, przedstawiciel Kuratorium Oświaty, 

dyrektor biura poselskiego poseł PiS Ewy Tomaszewskiej, 

przewodnicząca Krajowej Sekcji Kobiet NSZZ „Solidarność” 

Joanna Kruk, przewodniczący Regionu Środkowschodniego 

NSZZ „Solidarność” Marian Król, ksiądz  Mariusz Bigiel cj. 

Słowo Boże wygłosił ks. prałat Zbigniew Kuzia.   

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach wyrażali chęć 

wsparcia dla działań na rzecz rodzin, podkreślali swój szacu-

nek dla kobiet. To Wy stanowicie ognisko domowe, przekazu-

jecie młodemu pokoleniu wiarę naszych ojców, wartości pa-

triotyczne! – brzmiało w wypowiedziach.      

Podczas obrad przedstawiono ciekawe referaty. Przybliżono 
losy kobiet w Regionie Środkowowschodnim, które tworzyły 

struktury „Solidarności”, referat nt. chorób nowotworowych, 

a także przedstawiono innowacyjną idee work-life balance, 

która powstała ze względu na pracowników, dla których istot-

na jest atmosfera w pracy oraz godzenie obowiązków służbo-

wych z życiem osobistym. 

W programie było też zwiedzanie Starego Miasta, a pierwszy 
dzień obrad zakończyła uroczysta kolacja. 

Drugi dzień rozpoczęło otwarte posiedzenie Krajowej Sekcji 

Kobiet NSZZ „Solidarność”, podczas którego podjęto Stano-

wisko, popierające protest pracowników sądów i prokuratury, 

oraz wystosowano Apel do członków Komisji Krajowej Nie-

zależnego Samorządnego Związku Zawodowego 

„Solidarność”, w którym uczestniczki III Forum Kobiet apelu-

ją o podjęcie działania mającego na celu poprawę warunków 

płacy i pracy, szczególnie w branżach sfeminizowanych, 

w których wartość płacy jest niedoszacowana. Ponadto, zwra-

cają uwagę na konieczność poprawy warunków do godzenia 

pracy zawodowej i rodzinnej.  

Forum zakończyło się zwiedzaniem Muzeum Wsi Lubelskiej, 

które gromadzi zabytki architektury drewnianej, murowanej 

i zbiory etnograficzne  przeniesione do skansenu z różnych 
części Lubelszczyzny.  

Piękne miasto bogate w zabytki, słoneczna pogoda, gościnne 

gospodynie, miła atmosfera, nowe znajomości - zmęczone, ale 

bogatsze o nowe doświadczenia, zadowolone wróciłyśmy do 

Łodzi.  

Do zobaczenia za 2 lata - na następnym 4. Ogólnopolskim 

Forum Kobiet „Solidarności”.  

AnKol  

 



Z Kraju 
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10 procent zniżki  

dla Solidarności 
Członkowie „Solidarności” mogą liczyć na 10 pro-

cent zniżki na ubezpieczenia w PZU. Wszystko dzię-

ki programowi "Klub PZU Pomoc dla NSZZ Soli-

darność". Porozumienie w tej sprawie podpisali 28 

czerwca Piotr Duda - przewodniczący KK NSZZ 

"S", Paweł Surówka - prezes PZU oraz Michał Kru-

piński - prezes Banku Pekao S.A. 

Warunkiem przystąpienia do „Klubu PZU Pomoc dla NSZZ 

„Solidarność” jest wypełnienie formularza dostępnego na 

stronie: https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc . Po 

dokonaniu aktywacji w Klubie każdy otrzyma kartę upraw-

niającą do 10 proc. zniżki przy zakupie niżej wskazanych 

ubezpieczeń. Wystarczy wypełnić formularz przystąpienia do 

Klubu PZU dla NSZZ Solidarność, a następnie udać się do 

agenta PZU SA i przed zawarciem umowy ubezpieczenia 

podać numer PESEL lub numer otrzymanej karty. Agent 

sprawdzi uprawnienia do zniżki. Po pozytywnej weryfikacji 

udzieli zniżki. 

O czym należy pamiętać? Zniżka dotyczy wyłącznie umów 

z rocznym okresem ubezpieczenia; właściciel karty musi 

występować w umowie jako ubezpieczony; zniżka musi być 

zgodna z regulacjami dotyczącymi składki minimalnej. 

Z tytułu posiadania Karty PZU Pomoc przysługuje tylko jed-

na zniżka w ramach jednej umowy ubezpieczenia. 

Na jakie ubezpieczenia przysługuje zniżka? PZU Auto: AC, 

OC, NNW, NNW Max; PZU Dom; PZU NNW; PZU Gospo-

darstwo Rolne; Obowiązkowe ubezpieczenie budynków; OC 

Rolnika; Mienie ruchome; NNW Rolnika; Ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywat-

nym, a także Ubezpieczenie PZU Bezpieczny Rowerzysta. 

Dodatkową ofertę  dla członków „Klubu PZU Pomoc NSZZ 

Solidarność” przygotował także Bank Pekao S.A. Warun-

kiem skorzystania z niej, jest przedstawienie legitymacji 

NSZZ Solidarność w placówce Banku Pekao SA. Zakłada 

ona chociażby darmowe prowadzenie rachunku płatniczego, 

obsługę karty debetowej, czy wypłaty z obcych bankomatów 

przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy o kartę. Bank 

Pekao S.A. przygotował także ofertę specjalną dla organiza-

cji działających w ramach NSZZ Solidarność. 

Tysol.pl 

450 zł podwyżki -
protestujący sądownicy 

podpisali porozumienie 
Po 59. dniach protestu pracowników sądów i prokuratury, 

międzyzwiązkowy Sztab Protestacyjny 4 lipca podpisał 

z Ministrem Sprawiedliwości porozumienie. Zgodnie z nim 

pracownicy otrzymają średnio 450 zł podwyżki od paździer-

nika br. i kolejne 450 zł od stycznia 2020 r. 

Dzięki trwającemu od dnia 7 maja 2019 r. protestowi pra-

cowników sądów i prokuratury,  ogromnemu poświęceniu 

i  zaangażowaniu osób, które przebywały nieprzerwanie, 

w upale i w deszczu przez 2 miesiące – 24 godziny na dobę 

w Miasteczku namiotowym usytuowanym przy Ministerstwie 

Sprawiedliwości oraz nieustającym działaniom Sztabu Prote-

stacyjnego informujemy, że 4 lipca br. po godzinie 19.00 

zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Ministrem Spra-

wiedliwości – Prokuratorem Generalnym reprezentowanym 

przez – Michała Wójcika – Sekretarza Stanu, 

a przedstawicielami Sztabu Protestacyjnego Miasteczka Pra-

cowników Sądów i Prokuratury o podwyższeniu wynagro-

dzeń dla  pracowników sądów i prokuratury  średnio o 450 zł 

brutto na etat od października 2019 r. oraz o kolejne 450 zł 

brutto średnio na etat od stycznia 2020 r. - czytamy w komu-

nikacie na stronie NSZZ „Solidarność" Pracowników Sądow-

nictwa. 

- Jestem szczęśliwa. W miasteczku spędziłam ponad 50. dni 

i cieszę się, że wspólnie z innymi związkami nie daliśmy się 

podzielić, wytrzymaliśmy razem i co najważniejsze ludzie 

nam uwierzyli, że cel jest możliwy do osiągnięcia - powie-

działa dla Tysol.pl tuż po podpisaniu porozumienia Edyta 

Odyjas, przewodnicząca NSZZ "Solidarność" Pracowników 

Sądownictwa. 

Podwyżkami zostaną objęci asystenci, urzędnicy, inni pra-

cownicy, kuratorzy oraz specjaliści OZSS. 

ml/ Tysol.pl 

WYWIEŚ FLAGĘ 

Niech nasze wspólne święto-

wanie będzie wyrazem 

wdzięczności Bogu za uzyska-

ną wolność i szacunkiem dla 

tych, którzy walczą o godność 

i prawa pracownika!  

https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc
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Z Kraju 

MAMY NIEZALEŻNE, 
SAMORZĄDNE 

ZWIĄZKI ZAWODOWE 

39 lat temu, 31 sierpnia 1980 roku 

podpisano Porozumienia Sierpnio-

we. Wydarzenie to na trwałe zmie-

niło sytuację w Polsce i dało począ-

tek zmian w Europie. Był to zwia-

stun powstania Niezależnego Samo-

rządnego Związku Zawodowego 

„Solidarność”. 

Związek „Solidarność” pomimo tragicz-

nego czasu stanu wojennego, ciężkich 

dni lat 80-ych – PRZETRWAŁ!  

DUMNIE NOSIMY NASZE SZTAN-

DARY!   

Ale pomimo upływu lat „Solidarność” 

nieprzerwanie walczy: o godne wynagro-

dzenie, o obniżenie wieku emerytalnego, 

o poprawę warunków pracy, o zniesienie 

umów śmieciowych. W Porozumieniach 

Sierpniowych były zapisy o wprowadze-

nie wolnych sobót – bez mała po 40-stu 

latach „Solidarność” prowadzi batalię 

o wprowadzenie wolnych niedziel dla 

pracowników handlu.   Ciągle jest, co 

robić, bo na rynku pracy jest wiele zja-

wisk patologicznych. Ale „Solidarność” 

jest wciąż ta sama, wierna swoim ide-

ałom Sierpnia 80. 

Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi 

Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej 

ziemi! –To wezwanie Ojca Świętego 

Jana Pawła II podczas Jego pierwszej 

pielgrzymki do Ojczyzny w czerwcu 

1979 roku powszechnie uważa się, jako 

wezwanie do uwolnienia Polaków spod 

komunistycznego reżimu. Do powstania 

„Solidarności”.  

Powodem robotniczych protestów 

w lipcu 1980 roku były wprowadzone 

przez rząd drastyczne podwyżki cen. 

1 lipca rozpoczął się strajk pracowników 

WSK Państwowych Zakładów Lotni-

czych w Mielcu, 8 lipca w Wytwórni 

Sprzętu Komunikacyjnego Państwowych 

Zakładów Lotniczych w Świdniku i dalej 

fala strajków rozlała się na cały kraj. 

Pokazały one, że jest w robotnikach siła, 

jest moc! Strajki lipcowe objęły łącznie 

ponad 80 tysięcy pracowników z blisko 

200 zakładów pracy.  

Podporą strajkujących był Komitet Obro-

ny Robotników, jedno z najważniejszych 

ugrupowań opozycyjnych w PRL-u. 

KOR powstał 23 września 1976 r. i był 

reakcją na represje, które w 1976 r. spo-

tkały robotników z Radomia, Ursusa 

i Płocka.  

Pomimo, że strajki 80-tego roku rozpo-

częły się głównie na południu Polski, to 

jednak te istotne wydarzenia sierpnia 80. 

miały miejsce w Gdańsku. To po wyrzu-

ceniu z pracy Anny Walentynowicz, 

powszechnie szanowanej suwnicowej 

Stoczni Gdańskiej 14 sierpnia wybuchnął  

strajk. Do strajkujących stoczniowców 

dołączyli pracownicy zakładów z Trój-

miasta. Zawiązał się Międzyzakładowy 

Komitet Strajkowy. Wyrazem żądań 

strajkujących było określenie przez MKS 

21 postulatów. Pierwszym postulatem 

była akceptacja wolnych związków za-

wodowych. 

Strajki w Łodzi rozpoczęły się już na 

początku sierpnia 1980 roku. W Łodzi 

i województwie strajkowało wówczas 

ok. 30-40 tys. osób w 60-ciu zakładach 

pracy. 26 sierpnia na łódzkie ulice nie 

wyjechały tramwaje i autobusy. Strajku-

jący tym samym podjęli strajk solidarno-

ściowy, dołączyli się do manifestujących 

w Gdańsku. Utworzono Komitet Strajko-

wy, którego przewodniczącym wybrano 

Andrzeja Słowika, kierowcę miejskiego 

autobusu. 

Porozumienie w sprawie realizacji postu-

latów sierpniowych podpisano z Komisją 

Rządową 31 sierpnia 1980 roku i tym 

samym powstał Niezależny Samorządny 

Związek Zawodowy „Solidarność”. 

Pomimo podpisanego Porozumienia ów-

czesne władze PRL próbowały opóźnić 

powstanie „Solidarności” poprzez prze-

ciąganie procesu jego rejestracji. Sąd 

Wojewódzki w Warszawie zgłaszał licz-

ne zastrzeżenia i uwagi do Statutu. 

3 października 1980 r. odbył się ogólno-

polski strajk: zawyły syreny, wywieszo-

no flagi, zorganizowano pikiety. Łącznie 

w proteście wzięło udział około 1200 

przedsiębiorstw w całej Polsce. 

NSZZ „Solidarność” został zarejestrowa-

ny 10 listopada 1980 roku. 

Ankol 

KOMUNIKATKOMUNIKAT  
Straż „Solidarności” przy grobie bł. ks. Jerzego 

Popiełuszki 
Zgodnie z Apelem Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ 

„Solidarność" związkowcy włączyli się do zaszczytnej 

służby przy grobie Błogosławionego Męczennika Ks. Je-

rzego Popiełuszki. 
Warta przedstawicieli NSZZ „Solidarność, to nie tylko zwykła 

obecność, ale również świadectwo, jak wyjątkowym człowie-

kiem był ks. Jerzy i jak jego postać jest ważna dla naszego 

Związku. 

19 października 1984 r. ksiądz Jerzy Popiełuszko został bestial-

sko zamordowany przez oprawców z SB. Od dnia pogrzebu 

Jego grobu w Warszawie strzeże straż porządkowa, która trwa 

przez cały czas, bez względu na porę roku. 

Każdego dnia grupa związkowców z poszczególnych Regionów 

pełni 24 lub 12-godzinną wartę. 

Terminy pełnienia warty należy uzgodnić z kol. Michałem Ka-

rolczykiem koordynatorem regionalnym Straży przy grobie Bł. 

ks. J. Popiełuszki. Są jeszcze wolne terminy w okresie od sierp-

nia do grudnia 2019 r. 

Prosimy o zgłaszanie się osób chcących uczestniczyć w Warcie 

do Działu Regionalnego w Regionie Ziemia Łódzka w Łodzi ul. 

Kamińskiego 18 (pok. 311) tel. 42 67-72-627, 42 67-72-628 lub 

do koordynatora regionalnego kol. Michała Karolczyka tel. 515 

284-583.    

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, organizację 

związkową, numer telefonu i adres e-mail. 

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania się osób z Podregionów 

NSZZ „Solidarność”. 

Pełnienie Straży przy grobie Błogosławionego Męczennika 

ks. Jerzego to zaszczyt dla członków NSZZ „Solidarność”.  

Koordynator regionalny 

Straży przy grobie Bł. ks. J. Popiełuszki 

Członek Prezydium ZR ZŁ NSZZ „Solidarność” 

Michał Karolczyk 



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@solidarnosc.lodz.pl 

 

Regionalna Komisja Rewizyjna 

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

BIURO ZR: 

Sekretariat:            42 677 26 11  

sekretariat@solidarnosc.lodz.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 Szkoleń:           692-524-588 
dzialszkolen@solidarnosc.lodz.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 Metalowców:                          42 677 72 45 

tomasz.matysiak1@pl.abb.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 3823 

Ozorków:           519 406 434  

Pabianice:            42 215 2313 

Radomsko:            512 378 083 

Sieradz:            43 827 1151 

Wieluń:            505 072 708 

Zduńska Wola:           43 823 6456 

Zgierz:             42 716 3215 

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 

Zespół: 

Redakcja: Anna Kolińska 

Skład: Katarzyna  Lewandowska 

Foto: Bartosz Wasilewski 
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Tradycyjnie, jak co roku odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Lu-

dzi Pracy na Jasną Górę. Po raz pierwszy zorganizowana została 

w 1983 r. przez ks. Jerzego Popiełuszkę (kapelana i obecnie patrona 

NSZZ „Solidarność”) dla robotników Huty Warszawa. Rok później 

uczestnicy Pielgrzymki przybyli z wielu regionów Polski modląc się 

podczas uroczystej Mszy Świętej o dobrą i godną pracę oraz o właści-

we traktowanie pracowników. 

Tegorocznej  uroczystej Mszy Świętej na Jasnej Górze przewodniczyć 

będzie Jego Ekscelencja ks. Abp Józef Kupny, a homilię wygłosi Jego 

Ekscelencja ks. Abp Adam Szal. 

Szczegóły dotyczące organizacji wyjazdu przez Zarząd Regionu 

Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność podamy w osobnym Komuni-

kacie. 

http://www.solidarnosc.lodz.pl/
mailto:kontakty.lodz@solidarnosc.org.pl
mailto:rseir.lodz@wp.pl
mailto:tomasz.matysiak1@pl.abb.com
mailto:kseir@solidarnosc.org.pl

