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35. rocznica śmierci bestialsko zamordowanego  
bł. ks. Jerzego Popiełuszki  

„Człowieka można 
przemocą ugiąć, ale nie 
można go zniewolić" - 
błogosławiony 
ks. Jerzy Popiełuszko.  

„Solidarność to jedność serc, 
umysłów i rąk zakorzenio-
nych w ideałach, które są 
zdolne przemieniać świat" 
– błogosławiony 
ks. Jerzy Popiełuszko.  

„Tylko naród, który ma 
zdrowego ducha i czułe 
sumienie, może tworzyć 
śmiałą przyszłość” -
błogosławiony 
ks. Jerzy Popiełuszko.  

„Miejmy przekonanie, że nic nie da się wymazać z dziejów narodu, co raz mia-
ło miejsce. Może nam się wydawać, jak nieraz w historii, że przegraliśmy, że 
toczyliśmy zbędne boje., że nie potrzebnie narażaliśmy się. A jednak musimy 
wierzyć, że przyjdą czasy, kiedy nasze wysiłki i trudy - dziś bezowocne- będą 
owocowały dla  dobra naszej umiłowanej Ojczyzny” (z nauczania ks. Jerzego 
Popiełuszki). 

Więcej na temat rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki na str. 6-7 



2                      REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY 

Z Regionu 

Z prac Komisji Krajowej  
 

S 
ejm uchwalił zmianę ustawy 

o policji i innych służbach. 

W myśl tej ustawy do związków 

zawodowych np. NSZZ „Solidarność” 

będą mogli wstępować funkcjonariusze 

Policji, Straży Granicznej oraz Służ-

by Więziennej. Obecnie funkcjonariu-

sze wspomnianych służb mogą zrze-

szać się tylko w jednym związku zawo-

dowym, działającym w danej formacji. 

Proponowany projekt znosi takie ogra-

niczenie i umożliwia funkcjonariuszom 

tych służb wybranie związku zawodo-

wego, do którego chcą wstąpić. O takie 

z m i a n y  w n i o s k o w a ł  N S Z Z 

„Solidarność". 

Przewodniczący ZR wspomniał o zmia-

nach przepisów prawnych m.in. doty-

czących reprezentatywności Związku, 

liczebności Związku, a także o przepi-

sie mówiącym, że w przypadku zwol-

nienia pracownika z art. 52 sąd może 

w trybie pilnym zebrać się i przywrócić 

osobę do pracy, a później czekać na 

rozprawę sądową w sądzie prawa pra-

cy. Przewodniczący W. Krenc przypo-

mniał sprawę zwolnionego z pracy 

przewodniczącego Komisji Zakładowej 

NSZZ „Solidarność” Tomka Jamrozika 

z radomskiego Jyska, który na rozpra-

wę sądową czeka już 1,5 roku. 

Przewodniczący podziękował tym, 

którzy uczestniczyli w uroczystościach 

31 sierpnia br.  

Sytuacja w zakładach 
Od ponad roku panuje napięta sytuacja 

w Oddziale Łódzkim Przewozy Regio-

nalne Spółka z o.o.. Zarówno Marsza-

łek Województwa, jak i prezes spółki 

Przewozy Regionalne mają problem 

z porozumieniem w sprawie podpisania 

aneksu do umowy na 2019 r. oraz 

umów na 2020 rok i docelowej dziesię-

cioletniej umowy na prowadzenie kole-

jowych przewozów pasażerskich. 

W sprawę zaangażowali się m.in. prze-

wodniczący KK Piotr Duda, przewod-

niczący łódzkiej „Solidarności" Walde-

mar Krenc, a także przewodniczący 

Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ 

„Solidarność” oraz Prezes Agencji 

Rozwoju Przemysłu Cezariusz Lesisz - 

właściciel i zarazem większościowy 

udziałowiec Spółki Przewozy Regio-

nalne. 

Zagrożonych jest 500 miejsc pracy – 

przedstawiał problem Włodzimierz 

Janiak, przewodniczący Organizacji 

Międzyzakładowej  „Solidarności” 

w Przewozach Regionalnych. Najważ-

niejsi są ludzie! Do 4 października do-

magamy się pisemnych gwarancji ze 

strony Prezesa PR. Jeśli się nie uda - 

podejmiemy kolejne kroki (o zakończe-

niu konfliktu piszemy obok).  

Członek Prezydium ZR Przemysław. 

Gręda przekazał informację dotyczącą 

zmiany ustawy o związkach zawodo-

wych, w zakresie podważania liczeb-

ność członków organizacji zakładowej 

przez inne związki zawodowe lub pra-

codawcę. Po nowelizacji ustawy, każdy 

związek na terenie zakładu pracy ma 

prawo zastrzec liczbę członków danej 

organizacji. Ustawa mówi wprost, że po 

takim zastrzeżeniu mamy tylko 30 dni 

na dalsze kroki np. skierowanie sprawy 

do sądu. Jeśli nic nie zrobimy w ciągu 

30 dni, to przestajemy istnieć, nie ma-

my ochrony prawnej, Należy uważać, 

żeby nie przegapić terminu – ostrzegał 

P. Gręda. 

Sprawy różne 

Przewodniczący Międzyregionalnej 

Sekcji Oświaty i Wychowania Ziemi 

Łódzkiej NSZZ „Solidarność" Roman 

Laskowski podkreślił, że Rada Sekcji 

wyraziła zaniepokojenie sytuacją 

w oświacie, gdyż podpisane w kwietniu 

br. porozumienie KSOiW z rządem 

dotyczące postulatów Związku nie jest 

w całości realizowane. R. Laskowski 

zaznaczył, że owszem, pracownicy 

administracji mają układ zbiorowy, 

który ma odniesienie do płacy minimal-

nej, są wskaźniki - jest tak, jak się nale-

ży. Sytuacja nauczycieli jest inna ze 

względu na brak jakiegokolwiek po-

wiązania do płacy minimalnej lub śred-

niej krajowej w gospodarce narodowej.  

Przewodniczący W. Krenc odczytał 

list, który otrzymał od metropolity kra-

kowskiego, arcybiskupa Marka Jędra-

szewskiego. Były metropolita łódzki 

dziękuje w nim za poparcie, które 

otrzymał od łódzkiej „Solidarności”. 

Przypominamy, iż na sierpniowym 

posiedzeniu ZR zostało podjęte stano-

wisko, w którym członkowie ZR 

wsparli arcybiskupa M. Jędraszewskie-

go. 

Posiedzenie Zarządu Regionu poprze-

dzone zostało szkoleniem medialnym, 

które prowadziła Magdalena Michalak, 

dziennikarka, prezenterka telewizyjna 

oraz aktorka. 

kolk 
 

Konflikt w Przewozach 

Regionalnych 

zażegnany 
Zagrożenie dla przyszłości działania Od-

działu Łódzkiego PR zostało tymczasowo 

zażegnane, akcję i działania statutowe 

zawieszone (nie odwołane).   
Powyżej w skrócie opisany został problem, 

który przedstawił Włodzimierz Janiak, 

przewodniczący Komisji Międzyzakłado-

wej NSZZ „Solidarność”  na posiedzeniu 

ZR w dniu 13 września br. Redakcja RIZ-u 

4 października otrzymała od przewodniczą-

cego OM NSZZ „Solidarność w Przewo-

zach Regionalnych Włodzimierza Janiaka 

informację o otrzymaniu gwarancji od Pre-

zesa PR w sprawie przyszłości Oddziału 

Łódzkiego Przewozy Regionalne. 

„…Dziękujemy za rozpoczęcie dialogu na 

właściwym, normalnym, partnerskim i dłu-

go oczekiwanym poziomie pomiędzy Prze-

wozami Regionalnymi, a Urzędem Marszał-

kowskim Województwa Łódzkiego dla dobra 

wszystkich stron, a przede wszystkim dla 

pracowników Oddziału Łódzkiego. Pracow-

nik, który jest pewny swojego zatrudnienia 

i przyszłości - bytu własnej rodziny, pracuje 

zarówno wydajniej, bezpieczniej, jak i spo-

kojniej” - pisze W. Janiak. - „Zagrożenie 

dla przyszłości działania Oddziału Łódzkie-

go PR zostało zażegnane” - zakończył prze-

wodniczący OM w PR. 

Red. 

W numerze: 
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Matko, która nas znasz,  
z dziećmi Twymi bądź 

W dniach 14 i 15 września br. odbyła się 37. Pielgrzym-

ka Ludzi Pracy do Częstochowy. Pielgrzymki do Pani 

Jasnogórskiej zapoczątkował w roku 1982 - 2 lata przed 

swoją męczeńską śmiercią, błogosławiony ks. Jerzy Po-

piełuszko. 
 

Główne uroczystości odbyły się w niedzielę 15 września. Mszę 

świętą na szczycie Jasnej Góry prowadził ks. abp Józef Kupny, 

a homilię wygłosił ks. abp Adam Szal. „Bądźmy nosicielami 

prawdy za wstawiennictwem bł. ks. Popiełuszki. (…) Budujmy 

kulturę miłości, a nie kulturę grzechu” – apelował abp Szal. Na 

zakończenie homilii arcybiskup podziękował ludziom 

„Solidarności” za troskę o ludzi pracy. 

Jak zawsze pielgrzymka zgromadziła liczne grono związkow-

ców wraz z rodzinami z całej Polski. Były sztandary, flagi, dary 

ołtarza. Należy podkreślić, że w długoletniej historii pielgrzy-
mek ludzi pracy, po raz pierwszy wziął udział Premier RP. Nie 

zabrakło też rodziny bł. ks. Jerzego Popiełuszki, parlamentarzy-

stów. Prezydent RP Andrzej Duda, nie mogąc uczestniczyć w 

Pielgrzymce, przesłał list do pielgrzymów, który odczytała 

przedstawicielka Kancelarii Prezydenta. W Liście Prezydent 

podkreślił znaczenie Jasnej Góry „stąd Polacy czerpali ufność, 

siłę polskiego ducha”. Prezydent przekazał też zebranym, - 

„Aby solidarność międzyludzka trwała bez końca”. 

Przed mszą świętą głos zabrał przewodniczący Komisji Krajo-

wej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda:. „Przybywamy na kolej-

ną, już 37. Pielgrzymkę Ludzi Pracy tu, do Częstochowy. To 

nasz obowiązek, ale także wypełnianie testamentu naszego pa-

trona bł. ks. Jerzego… Pełni wiary przybywamy, każdy w swo-

jej intencji, aby podziękować za opiekę nad ludźmi pracy, ale 

także osobistych intencji. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście. 

Jesteście i trwacie na tej pielgrzymce już po raz 37.”. 

Premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu przypo-

mniał słowa bł. ks. Jerzego - „Człowiek ciężko pracujący bez 

Boga, modlitwy, bez ideałów - będzie jak ptak z jednym skrzy-

dłem drepczący po ziemi”. Polacy zawsze szukali solidarności, 

poszukiwali ideałów. One oświetlały nam drogę naszych wysił-

ków. Najpierw ku wielkiej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, 

potem ku wysiłkom zmierzającym do odzyskania niepodległości. 

(…) Ludzie pracy, ludzie Solidarności, niesiecie nadzieję i wol-

ność już od wielu dekad” - mówił premier. A na zakończenie 

dodał: „Życzę wszystkim rodakom, bez wyjątku i niezależnie od 

poglądów, żeby każdy miał w sobie to pragnienie dobra wspól-

nego. Wtedy Polska będzie lepszym, zjednoczonym narodem”. 

Na koniec 37. Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę nastąpiło 

uroczyste przekazanie obrazu Matki Boskiej Robotników Soli-

darności z rąk Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność" na 

ręce Regionu Rzeszowskiego i Regionu Ziemia Przemyska. 

kolk 

Nie żyje Kornel Morawiecki – 

bohater polskiej drogi do wolności  
W dniu 5 października br. na Cmentarzu 

Wojskowym na Powązkach pochowany 

został śp. Kornel Morawiecki. Pogrzeb 

miał charakter państwowy. Wzięli w nim 

udział prezydent Polski, premierzy Polski 

oraz Czech, przedstawiciele rządu oraz 

parlamentarzyści. W ostatniej drodze Mar-

szałka uczestniczyli też członkowie NSZZ 

„Solidarność” wraz z pocztami sztandaro-

wymi, w tym między innymi Poczet 

Sztandarowy Regionu Ziemia Łódzka. 

Hołd zmarłemu oddała również delegacja 

Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności”, 

której przewodniczył zastępca przewodni-

czącego ZR Piotr Ścieśko. 
 

Śp. Kornel Morawiecki był działaczem opozycji antykomunistycznej w okresie PRL-u. W sierpniu 1980 roku za-

angażował się w organizowanie strajków we Wrocławiu, a następnie brał udział w organizowaniu regionalnych 

struktur „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego włączył się w działalność podziemną. W 1982 roku 

założył „Solidarność Walczącą”, której podstawowymi założeniami była „walka o odzyskanie niepodległości 

i budowa Rzeczpospolitej Solidarnej”, jednocześnie odrzucano ugodę z władzą peerelowską. Kornel Morawiecki 

w 1987 roku został aresztowany i osadzony w areszcie. W roku 2015 uzyskał mandat poselski, a prezydent Andrzej 

Duda wyznaczył go na marszałka seniora Sejmu VIII kadencji. Kornel Morawiecki zmarł 30 września 2019 r. 

IW 
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Pocztowcy walczą 
o wyższe płace 

Spór w Poczcie Polskiej 

(największego pracodawcy 

w kraju zatrudniającego ok. 

80 tys. pracowników) rozpo-

czął się w styczniu br. 

Związkowcy domagają się 

podwyżek płac. Minimalna 

płaca pocztowca to 2,5 tys. zł 

brutto. Do „Solidarności” należy ponad 15 proc. załogi.     

Rozmowy kierownictwa Poczty z działającymi w niej 

związkami zawodowymi (NSZZ „Solidarność” i Związek 

Zawodowy Pracowników Poczty) na temat funduszu płac 

toczą się od początku roku. Kolejne tury negocjacji z Za-

rządem Poczty Polskiej w sprawie podwyżek wynagrodzeń 

zasadniczych, nie przyniosły porozumienia.  

Od 6 maja członkowie pocztowej „Solidarności", wzorem 

francuskich protestujących pracowali w „żółtych kamizel-

kach". Była to swoista „żółta kartka" dla pracodawcy, 

otrzymana od zdeterminowanych pracowników do walki 

o wyższe wynagrodzenia. 

W związku z brakiem porozumienia, uchwałą Komisji Mię-

dzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty 

Polskiej, związkowcy z PP zorganizowali w dniu 14 czerw-

ca pikietę przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów 

w Warszawie, który jest organem właścicielskim Poczty 

Polskiej SA.  

Kolejne rozmowy Organizacji Międzyzakładowej NSZZ 

„Solidarność” z pracodawcą, prowadzone w ramach sporu 

zbiorowego nie wypracowały porozumienia. Pracodawca 

proponuje protestującym jedynie wypłatę dwóch jednorazo-

wych premii w listopadzie i w grudniu, a rozmowy ze 

związkami zawodowymi na temat wzrostu wynagrodzeń 

zasadniczych planuje przenieść na rok 2020, po uwzględ-

nieniu wyniku finansowego firmy. 

We wrześniu br. wznowiono mediacje. Na mediacjach byli 

pierwszy raz obecni przedstawiciele właściciela, sekretarz 

stanu w KPRM Paweł Szrot i dyrektorzy departamentów. 

Strona związkowa wychodziła naprzeciw oczekiwaniom 

pracodawcy, obniżając wspólne żądanie wzrostu wynagro-

dzeń zasadniczych. Wobec nieustępliwości pracodawcy 

ostatecznie związki zdecydowały o powrocie do pierwotne-

go żądania wzrostu wynagrodzenia zasadniczego dla pra-

cowników objętych ZUZP. Porozumienia nie osiągnięto. 

19  września rozpoczął się strajk okupacyjny siedziby 

Poczty Głównej w Warszawie.  

Pomimo upływu kilkunastu dni okupacji budynku praco-

dawca nie przedstawił związkowcom żadnej nowej propo-

zycji, podtrzymał jedynie swoje poprzednie stanowisko 

dotyczące dwóch jednorazowych wypłat. 

7 października w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odby-

ło się spotkanie przedstawicieli reprezentatywnych organi-

zacji związkowych działających w Poczcie Polskiej S.A. 

z przedstawicielami właściciela, m.in.. ministrem Micha-

łem Dworczykiem, w sprawie sytuacji w Poczcie Polskiej 

S.A. Niestety i to spotkanie, mające zakończyć spór zbioro-

wy, nie przyniosło rozwiązania dotyczącego wzrostu wyna-

grodzeń pracowników PP. 

Komisja Międzyzakładowa PP zamierza ponownie zorgani-

zować, w drugiej połowie października br. pikietę przed 

Kancelarią Prezesa Rady Ministrów,  

Poczta Polska to ważna, ciesząca się zaufaniem społecz-

nym instytucja, świadcząca różnorodne, wysokiej jakości 

usługi. Słowa poparcia do protestujących napływają z całe-

go kraju. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, poszcze-

gólne regiony, krajowe sekcje, podejmują stanowiska, kie-

rują listy poparcia do pracowników Poczty Polskiej. Stano-

wisko w tej sprawie podjęło również prezydium ZR Ziemi 

Łódzkiej, które prezentujemy poniżej. 

AnKol 

Wyrazy głębokiego współczucia 

KOL. 

KRZYSZTOFOWI KILAŃSKIEMU 

zastępcy przewodniczącego 

Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” 

z powodu śmierci 

TATY  

składają członkowie i pracownicy 

Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” 

Stanowisko  

ws. poparcia działań Organizacji Międzyzakładowej 

NSZZ „Solidarność” Poczty Polskiej S.A. 

 

Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ 

„Solidarność” wyraża pełne poparcie dla słusznych 

żądań związkowców Organizacji Międzyzakładowej 

NSZZ „Solidarność” Poczty Polskiej. 

Poczta Polska S.A. jako główny operator na polskim 

rynku usług pocztowych, będąca najcenniejszą marką 

działająca w sektorze usług i jednocześnie firma o po-

nad 460-letniej tradycji, z której korzysta ponad 90% 

Polaków, powinna być przykładem i wzorem dla innych 

przedsiębiorstw, zarówno w zakresie warunków płacy 

i  racy, jak i prowadzenia dialogu społecznego.  

Trwający od wielu miesięcy konflikt między związkami 

zawodowymi, a pracodawcą w Poczcie Polskiej S.A. 

powoduje niezadowolenie klientów oraz frustrację pra-

cowników Poczty Polskiej, co jest szkodliwe dla wize-

runku spółki będącej własnością Skarbu Państwa. 

Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ 

„Solidarność” apeluje do Zarządu Poczty Polskiej S.A. 

o jak najszybsze uwzględnienie postulatów OM NSZZ 

„Solidarność” dotyczących podwyżki wynagrodzeń, 

a także do Rządu RP o natychmiastowe podjęcie dzia-

łań, które doprowadzą do zakończenia sporu w Poczcie 

Polskiej S.A. 
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Złożono hołd zabitym 
i pomordowanym 

17 września 1939 roku, wojska sowieckie - bez wypowiedzenia 

wojny, wkroczyły na terytorium Polski, łamiąc podpisany 

układ o nieagresji. Atakując nasz kraj Rosja zrealizowała 

postanowienia tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow.  

Po tym zdradzieckim ataku, znaczna część terytorium pań-

stwa polskiego znalazła się pod sowiecką okupacją. W wyniku 

represji na okupowanych terenach Sowieci dokonali masowej 

deportacji ludności na wschód, głównie na Syberię, a także 

dopuścili się okropnej zbrodni, jaką była Zbrodnia Katyńska. 

Zbrodni, za którą nigdy nie ponieśli kary. Aby godnie uczcić 

losy tych, których dotknęła zsyłka na nieludzką ziemię, w 201-

3 roku Sejm RP dzień 17 września ustanowił Dniem Sybiraka. 

Kombatanci, świadkowie wydarzeń sprzed 80 lat oraz przedsta-

wiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji pań-

stwowych, służb mundurowych, organizacji społecznych, człon-

kowie NSZZ „Solidarność" oraz młodzież szkolna przybyli we 

wtorek, 17 września br. przed Pomniki Ofiar Komunizmu przy 

al. Anstadta w Łodzi, na uroczystości związane z obchodami 

tych tragicznych wydarzeń. 

Uroczystość zorganizował Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej 

NSZZ „Solidarność” wspólnie z Zarządem Związku Sybiraków 

Oddział w Łodzi oraz Dyrekcją XII Liceum Ogólnokształcącego 

im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi. Przybyli na uroczystość 

wysłuchali okolicznościowych wystąpień. W których zgodnie 

podkreślano, iż obowiązkiem nas wszystkich jest zachowanie 

pamięci o tamtych wydarzeniach i przekazywanie jej kolejnym 

pokoleniom. Zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu 

NSZZ „Solidarność”, Piotr Ścieśko przeczytał list przewodniczą-

cego Zarządu Regionu Waldemara Krenca. „Miejsce, w którym 

zebraliśmy się aby oddać hołd ofiarom totalitaryzmu sowieckiego 

jest szczególne i symboliczne. Znajdujemy się przed Pomnikiem 

Ofiar Komunizmu, który usytuowany jest naprzeciwko budynku, 

w którym po wojnie mieściła się siedziba Urzędu Bezpieczeństwa 

Publicznego. Budynku, w którym więziono, torturowano i mordo-

wano żołnierzy podziemia antykomunistycznego, żołnierzy nie-

złomnych. To również były zbrodnie sowieckie, jedynie dokony-

wane rękami żołnierzy w polskich - przypomniał W. Krenc. - 

„...jest jeszcze jeden powód dla którego musimy zachować pa-

mięć o tamtej zbrodni.  Musimy pamiętać, gdyż nie chcemy, by to 

wszystko się powtórzyło. I będziemy ostrzegać wszystkich przed 

oznakami imperialnych zapędów jakiegokolwiek państwa” - za-

kończył w swoim liście przewodniczący. 

Po okolicznościowych przemówieniach u stóp pomnika złożono 

wiązanki kwiatów i zapalono znicze.  

Red.  

By wszyscy emeryci  
i renciści  wstępowali 

w struktury sekcji regionalnych 
Wiele osób wraz z przejściem na emeryturę kończy także swoje 

członkostwo w NSZZ „Solidarność”. To błąd! 

Teraz, kiedy jest więcej czasu dla siebie pokażmy, że zależy nam na 

przynależności do Związku. Bierzmy udział w życiu związkowym, 

walczmy o nasze prawa, pamiętajmy o historii naszej Ojczyzny bio-

rąc udział w upamiętnianiu rocznic państwowych. Kto, jak nie Lu-

dzie Starsi pojadą na grób błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, 

czy Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy do Częstochowy? Kto 

wspomoże protesty związkowe? Kto podzieli się swoim doświadcze-

niem? 

Członkostwo w „Solidarności” nie wygasa z końcem pracy! 

APELUJEMY do przewodniczących komisji zakładowych: In-

formujcie o możliwości kontynuowania przynależności do Związ-

ku po zakończeniu pracy zawodowej w Waszej macierzystej Or-

ganizacji Zakładowej lub w organizacjach terenowych w swoich 

podregionach. Zależy nam, aby wszyscy emeryci i renciści wstępo-

wali w struktury Sekcji Regionalnych. 

Wystarczy jedynie w swojej Organizacji Zakładowej podpisać akces 

przynależności do Sekcji Emerytów NSZZ „Solidarność” formularz 

do pobrania na stronie: http://www.solidarnosc.org.pl/kseir/

index.php/aktualnosci/150-akces-przynaleznosci-do-sekcji-

regionalnej i przesłać go do Regionalnej Sekcji Emerytów i Renci-

stów skupiającej wszystkich emerytów i rencistów ze wszystkich 

branż z całego Regionu Ziemia Łódzka.  

Nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi opłatami! 

Przypominamy, że istnieje też organizacja emerytów przy Zarządzie 

Regionu - Organizacja Terenowa Emerytów i Rencistów NSZZ 

„Solidarność”, zrzeszająca te osoby, których np. zakłady pracy już 

nie istnieją, bądż chcieliby się zapisać do „Solidarności” właśnie 

teraz. 

Im nas będzie więcej, nasz głos będzie bardziej słyszalny. Razem 

możemy więcej! 

STATUT NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

§ 5 

1. Związek zrzesza pracowników zatrudnionych na podstawie umowy 

o pracę (...), osoby wykonujące pracę nakładczą, osoby wykonujące 

prace na podstawie umowy agencyjnej, a także osoby czerpiące środ-

ki utrzymania z pracy wykonywanej na innej podstawie prawnej niż 

stosunek pracy. Członkami Związku mogą być także bezrobotni, 

emeryci i renciści oraz osoby odbywające zastępczą służbę wojsko-

wą. Utrata zatrudnienia, a także powołanie do odbycia zasadniczej 

służby wojskowej nie oznaczają utraty członkostwa. 

Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” ma 

siedzibę w Zarządzie Regionu łódzkiej „Solidarności” w Łodzi przy 

ul. Kamińskiego 18 pok. 317. Dyżury w poniedziałki i czwartki 

w godz. 10.00 – 14.00. 

Przewodniczący Regionalnej Sekcji EiR 

Wiktor Kubisiak 



Mija 35 lat od śmierci ks. Jerzego Popiełuszki (1947-1984) 

 

„Prawda ma w sobie znamię trwania i wychodzenia na światło 
dzienne,  nawet  gdyby  starano  się  ją  skrupulatnie i planowo 
ukrywać.  Kłamstwo  zawsze  kona  szybką  śmiercią” -
błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko 
 

JERZY POPIEŁUSZKO - ksiądz, kapelan środowisk pracowniczych NSZZ 

„Solidarność”, błogosławiony Kościoła Katolickiego. Bestialsko zamordowany przez 

funkcjonariuszy SB.  

Śmierć ks. Jerzego Popiełuszki wywołała wstrząs. Trudno pogodzić się z haniebnym, 

wcześniej zaplanowanym mordem na bezbronnym człowieku – na kapłanie. Miał 37 

lat i od czterech lat pełnił posługi kapłańskie w kościele na warszawskim Żoliborzu. 
 

„Zło dobrem zwyciężaj” - błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko 
 

W ponurych czasach stanu wojennego słowa księdza Jerzego podczas comiesięcznych 

mszy św. za Ojczyznę wsłuchiwały się rzesze parafian. Niósł Polakom nadzieję, mi-

łość i pokój. „Nie daj się zwyciężyć złu, zło dobrem zwyciężaj” - głosił. Jakże dono-

śnie brzmią te słowa także dzisiaj - 35 lat po tamtym tragicznym wydarzeniu.  

Ksiądz Jerzy Popiełuszko nie był politykiem, był skromnym księdzem, który potrafił 

w swoich kazaniach dotrzeć do ludzkich serc. Na mszach odprawianych przez ks. Je-

rzego gromadziły się tłumy ludzi, a główne tematy jego nauczania to prawda, sumie-

nie i ofiara miłości. To właśnie On zapoczątkował Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną 

Górę, dwa lata przed swoją śmiercią. 

 

PATRON  
 

        NSZZ 

 
 

 

Żył Prawdą, szerzył Prawdę i … 

zginął za Prawdę  



Październik 2019 
REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY 

„Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą. Wyrażać miłość 
i szacunek, gdy inni sieją nienawiść. Zamilknąć, gdy inni mówią. 
Modlić się, gdy inni przeklinają. Pomóc, gdy inni nie chcą tego 
czynić. Przebaczyć, gdy inni nie potrafią. Cieszyć się życiem, gdy 
inni je lekceważą” - błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko 

„To, co wielkie i piękne, rodzi się przez cierpienie”  
- błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko 
 

Koniec października 1984 roku - dżdżyste, ponure dni. Po całym kraju rozlega się tra-

giczna wieść – KSIĄDZ JERZY POPIEŁUSZKO NIE ŻYJE. 

19 października 1984 roku ks. Popiełuszko wracał z Bydgoszczy, gdzie przybył na za-

proszenie Duszpasterstwa Ludzi Pracy do parafii pw. Świętych Polskich Braci Męczen-

ników. Niedaleko miejscowości Górsk k. Torunia, ksiądz wraz ze swoim kierowcą 

Waldemarem Chrostowskim zostali uprowadzeni przez funkcjonariuszy Samodzielnej 

Grupy „D” Departamentu IV MSW w mundurach funkcjonariuszy Wydziału Ruchu 

Drogowego MO. Chrostowski zdołał wyskoczyć z pędzącego samochodu i uciekł. 

Księdza zaś pobito i wrzucono do bagażnika samochodu „esbeków”; pojechali dalej 

w stronę Torunia. Ponieważ zamknięty w bagażniku ks. Jerzy usiłował się wydostać, 

porywacze zatrzymywali się co jakiś czas i bili go, aż do utraty przytomności. Koło 

północy wjechali na zaporę na Wiśle we Włocławku. Włożono księdza do worka wy-

pełnionego kamieniami, wcześniej jego ręce skrępowano tak, by próby poruszania nimi 

zaciskały pętlę na szyi. Z wysokości kilkunastu metrów wrzucili księdza do wody. Za-

ginięcie księdza Jerzego Popiełuszki wywołało w społeczeństwie wielkie poruszenie. 

Dopiero 30 października 1984 roku z zalewu na Wiśle koło Włocławka wyłowiono je-

go zwłoki. Pogrzeb, który odbył się 3 listopada 1984 r. zgromadził olbrzymie tłumy 

i przekształcił się w wielką manifestację. Grób zamordowanego kapłana na warszaw-

skim Żoliborzu stał się miejscem pielgrzymek i kultu szczególnie ważnym dla człon-

ków NSZZ „Solidarność”.  

Ksiądz Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany, jako męczennik 6 czerwca 2010 r., 

w Warszawie na placu Piłsudskiego. 

Pośmiertnie został odznaczony Orderem Orła Białego. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_%C5%9Awi%C4%99tych_Polskich_Braci_M%C4%99czennik%C3%B3w_w_Bydgoszczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_%C5%9Awi%C4%99tych_Polskich_Braci_M%C4%99czennik%C3%B3w_w_Bydgoszczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rsk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Toru%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samodzielna_Grupa_%E2%80%9ED%E2%80%9D_Departamentu_IV_MSW
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Spraw_Wewn%C4%99trznych_PRL
https://pl.wikipedia.org/wiki/Milicja_Obywatelska
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Z Regionu 

Polityka społeczna 
wobec ludzi starszych 

W dniach 25 - 26 września br. w Grotni-

kach koło Łodzi odbyło się posiedzenie 

Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów 

i Rencistów NSZZ „Solidarność”. Na dru-

gi dzień obrad na spotkanie Rady przybył 

wiceminister w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej, Krzysztof 

Michałkiewicz. 

Pan minister na wstępie zaznaczył, iż nie jest 

mu obca „Solidarność”. W 1980 wstąpił do 

„Solidarności” w Lublinie. W 1981 pracował 

w tamtejszym Zarządzie Regionu NSZZ 

„Solidarność”, był redaktorem Biuletynu 

Informacyjnego. Za udział w strajku WSK 

Świdnik został aresztowany i skazany na 

karę 2,5 roku pozbawienia wolności. Obecnie 

w Ministerstwie jest pełnomocnikiem rządu 

ds. osób niepełnosprawnych. W swojej wy-

powiedzi podkreślił, że Ministerstwo docenia 

działalność środowiska „Solidarności” na 

rzecz osób starszych, bowiem społeczeństwo 

nasze stoi przed nie lada wyzwaniem wyni-

kającym ze zmian w strukturze demograficz-

nej ludności. Dlatego jednym z działań rządu 

jest spójna i kompleksowa polityka senioral-

na. Rząd w roku ubiegłym przyjął dokument 

„Polityka społeczna wobec osób starszych 

2030. BEZPIECZEŃSTWO – UCZESTNIC-

TWO - SOLIDARNOŚĆ”, w którym skupio-

no się na istotnych sferach życia dla ludzi 

starszych w zakresie m.in.: bezpieczeństwa, 

zdrowia, dostosowania infrastruktury, aktyw-

nego uczestnictwa w życiu społecznym. 

Minister Michałkiewicz podkreślił w swojej 

wypowiedzi dokonania rządu w zakresie 

polityki senioralnej przez ostatnie cztery lata: 

wzrost minimalnych rent i emerytur, walory-

zację emerytur kwotowo-procentową, świad-

czenie Emerytura+, a przede wszystkim 

przywrócenie wieku emerytalnego – 60 lat 

dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz możli-

wość wyboru: kontynuowanie dalszej pracy 

bądź przejście na emeryturę. Z uwagi na 

proces starzenia się społeczeństwa urucho-

miony został program „Opieka 75+”, dający 

możliwość korzystania osobom starszym ze 

specjalistycznych usług opiekuńczych”. Dla 

aktywizacji ludzi starszych resort rodziny 

uruchomił program „Senior+”. Dzięki środ-

kom finansowym z tego programu rozbudo-

wana została sieć placówek Dziennych Do-

mów i Klubów Seniora, które prowadzą dzia-

łalność kulturalną, edukacyjną i sportową na 

rzecz seniorów.  

Minister wspomniał też o Rządowym Progra-

mie na rzecz Aktywności Społecznej Osób 

Starszych – ASOS. Przewodniczący KSEiR 

Dariusz Kucharski przypomniał, że w roku 

ubiegłym w programie tym brał udział rów-

nież Krajowy Sekretariat Emerytów i Renci-

stów NSZZ „Solidarność”. W ramach ASOS 

przeszkolonych zostało 62 liderów związko-

wych z całego kraju. Następnym etapem 

projektu było uruchomienie 23 punktów, 

w których prawnicy udzielali bezpłatnych 

porad prawnych wszystkim emerytom i ren-

cistom, którzy takiej pomocy potrzebują oraz 

udział w posiedzeniu ww. Sejmowej Komisji 

Polityki Senioralnej. Projekt zakończył się 

wydaniem opracowania wskazującego po-

trzeby i problemy, z którymi borykają się 

ludzie starsi.  

Resort uruchomił też nowy program kom-

pleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 

obejmujący swoimi działaniami m.in. ła-

twiejszy dostęp do opieki lekarskiej osobom 

niepełnosprawnym, pomoc w ich integracji 

społecznej i zawodowej, wsparcie ich rodzin 

oraz zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych 

osób niepełnosprawnych. W swoim wystą-

pieniu przedstawiciel rządu zwrócił też uwa-

gę na problem osób niesamodzielnych. To 

głównie kobiety – wdowy, które szczególnie 

odczuwają niedostatki finansowe, czują się 

dyskryminowane. „…Wiele udalo się nam 

dokonać, ale wiele wyzwań nadal przed na-

mi” – mówił Minister Michałkiewicz. 

Od 2021 r. Ministerstwo planuje dalsze dzia-

łania na rzecz osób starszych. Osoby, których 

emerytura nie przekroczy ok. 2900 zł. 

W 2021 roku będą mogły liczyć na tzw. 

„14 emeryturę”  

I szczególnie bolący problem - dostosowanie 

systemu ochrony zdrowia do nowej sytuacji 

demograficznej.  

Po wystąpieniu Pana Ministra głos zabrali 

członkowie Rady Sekretariatu Emerytów 

i Rencistów. Zwracali uwagę na palące po-

trzeby ludzi starszych m.in. niską waloryza-

cję rent i emerytur w stosunku do podwyżek 

płac, podniesienie (urealnienie) wysokości 

zasiłku pogrzebowego, brak pełnomocnika 

rządu ds. polityki senioralnej.  

„Polityka senioralna jest bardzo trudna, ale 

na pewno będzie realizowana. Dzisiejsze 

spotkanie bardzo sensowne. Należy się spoty-

kać i rozmawiać” – podsumował spotkanie 

ze związkowcami wiceminister Krzysztof 

Michałkiewicz. 

Anna Kolińska 

XXV Spotkanie 
po latach 

 

Już po raz 25 spotkali się byli i obecni 

i byli działacze NSZZ „Solidarności". 

20 września, w Polsko-Amerykańskim 

Ośrodku Kształcenia Zawodowego. 

Spotkanie zorganizował Zarząd Regio-

nu Ziemia Łódzka.  „Spotkania po la-

tach” zapoczątkował ówczesny prze-

wodniczący Zarządu Regionu Janusz 

Tomaszewski. Jest to świetna okazja do 

chwili wspomnień, odnowienia przyja-

cielskich kontaktów, chwila relaksu.  

Gości przywitał przewodniczący Zarządu 

Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ 

„Solidarność" Waldemar Krenc, a część 

artystyczną zapewnił Adam Nowak, arty-

sta muzyk i były działacz „Solidarności", 

internowany w obozie w Chełmnie. 

Red. 
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Poszukiwania mogił ofiar 
sowieckiego totalitaryzmu 

na tajnym cmentarzu NKWD 
w Kijowie-Bykowni cz. II  

Potrzeba naukowego potwierdzenia w Bykowni grobów pomor-

dowanych Polaków z tzw. „Ukraińskiej Listy Katyńskiej” stała 

się jednym z zadań badawczych Rady OPWi M. W wyniku kil-

kuletnich starań dyplomatycznych, w 2001 r. możliwe było prze-

prowadzenie w lesie bykowniańskim prac archeologiczno-

ekshumacyjnych z udziałem ekipy polskiej i ukraińskiej. Przez 

długi czas władze niepodległej już Ukrainy nie podejmowały 

decyzji o rozpoczęciu naukowych badań na bardzo zniszczonym 

już cmentarzysku. Partnerem w pracach badawczych stała się 

w końcu Państwowa Międzyresortowa Komisja ds. Upamiętnie-

nia Ofiar Represji Politycznych i Ofiar Wojny na czele z Sekre-

tarzem Witalijem Kozakiewiczem, która zgodziła się na przy-

jazd ekspertów  z  Polski.  Jesienią  2001  roku na zlecenie Rady 

OPWiM przeprowadzono w Kijowie Bykowni pierwsze wspólne 

polsko-ukraińskie trzytygodniowe prace wykopaliskowe. Bada-

nia przeprowadziła grupa polskich specjalistów pod kierunkiem 

prof. Andrzeja Koli, archeologa z Uniwersytetu Mikołaja Koper-

nika w Toruniu (Kola A. 2015, s. 29-84). Podczas wspólnych 

polsko-ukraińskich badań archeologiczno-ekshumacyjnych, 

przeprowadzonych w latach 2001-2012, znaleziono w Bykowni 

dwieście siedemnaście masowych mogił, w tym 70 polskich oraz 

147 ukraińskich (Kola A. 2015, s. 29-84). Odkryto tam wyraźną 

strefę polskich dołów śmierci, oddzieloną od mogił innych naro-

dowości, co stanowi 1/3 całej powierzchni byłego tajnego cmen-

tarza ofiar NKWD z lat 1937-1941. Eksperci podczas ekshuma-

cji z polskich grobów wydobyli szczątki 1992 osób. Liczbę pol-

skich ofiar NKWD udało się ustalić archeologom dzięki licznym 

polonikom znalezionym w jamach grobowych. Identyfikację 

umożliwiły przedmioty znajdowane przy szczątkach: głównie 

guziki z orłem i wysokie oficerskie buty. Znaleziono także pol-

skie monety, medaliki, grzebienie, szczoteczki do zębów, mydel-

niczki, filiżanki firm polskich, flakony od wody kolońskiej. 

W sumie wydobyto 5463 przedmioty polskie. Obecnie polonika 

te przechowywane są Muzeum Katyńskim w Warszawie oraz 

mała ich część pozostała na Ukrainie, w tym część trafiła do 

„Państwowego rezerwatu historyczno-memorialnego Groby 

Bykowni". Dzięki pracom ekspertów udało się potwierdzić, że 

na terenie Bykowni pogrzebano ofiary zbrodni katyńskiej, znaj-

dujące się na tzw. „Ukraińskiej Liście Katyńskiej“.  

Pomimo wieloletnich prac badawczych nie udało się odnaleźć 

wszystkich Polaków (3435 osób) z listy katyńskiej zamordowa-

nych na Ukrainie przez stalinowskich oprawców. Według prof. 

A. Koli 2000 osób pochowanych w Bykowni „to największa 

część osób z tzw. „Ukraińskiej Listy Katyńskiej“, zawierającej 

3435 imion i nazwisk polskich obywateli, zamordowanych przez 

władze sowieckiej Rosji. Brakująca liczba, czyli ok. 1,5 tys. osób, 

mogła trafić, zgodnie z rozkazem z 1940 r. szefa NKWD Ław-

rientija Berii, do innych niż Kijów miejsc kaźni. Istnieją pewne 

przesłanki, że wywieziono tych Polaków na południe Ukrainy, do 

Chersonia lub Mikołajewa i tam zamordowano. Jednak ich po-

szukiwanie wymaga jeszcze dokładnych badań źródłowych 

i ustalenia miejsca cmentarzysk“.  

Polacy i Ukraińcy zgodnie przyznali temu miejscu najwyższy 

status w swojej martyrologii. Dnia 12 września 2011 r. Rada 

OPWiM w Warszawie rozpisała konkurs na opracowanie kon-

cepcji architektonicznej czwartego cmentarza katyńskiego 

w Bykowni. Konkurs wygrała praca zespołu autorskiego z firm 

AIR Projekt (architekt Robert Głowacki) i Moderau Art. (artysta 

rzeźbiarz Marek Moderau).  

W dniach od 7 czerwca do 15 września 2012 r. zostało wybudo-

wane polskie upamiętnienie przez konsorcjum (UNIBEP S.A. 

i Zakład Kamieniarski FURMANEK sp. j.), które wygrało prze-

targ ogłoszony przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 

(Archiwum Rady OPWiM w Warszawie).  

Polski Cmentarz Wojenny w Bykowni wybudowano zgodnie 

z przesłaniem ideowym pierwszych trzech cmentarzy katyńskich 

w Katyniu, Miednoje i Charkowie. Wszystkie elementy są ka-

mienne, z szarego granitu. Upamiętnienie posiada przy wejściu 

dwa wysokie kamienne pylony z orłem. Składa się z wielkiej 

ściany przeciętej krzyżem z nazwiskami 3435 ofiar z tzw. „Listy 

Ukraińskiej”, przy której stoi ołtarz. Na kurhanie będącym mo-

giłą zbiorową ze szczątkami polskich ofiar, umieszczony został 

duży płaski krzyż. Obok jest też dzwon otoczony czterema ka-

miennymi stelami ze znakami religijnymi, podkreślającymi wie-

lowyznaniowy charakter II Rzeczpospolitej: krzyżem łacińskim 

i wschodnim, gwiazdą Dawida oraz półksiężycem. Całość jest 

otoczona kamienną alejką, wzdłuż której ułożono 3435 tabliczek 

- epitafia ofiar, zawierające stopień wojskowy, imię i nazwisko, 

datę i miejsce urodzenia, przydział służbowy, zawód lub funkcję 

państwową lub społeczną.  

Architekt Larysa Skoryk zaprojektowała ukraińskie upamiętnie-

nie dla miejscowych ofiar zmordowanych przez NKWD: dwie 

wielkie marmurowe płyty z wielkimi otworami o poszarpanych 

brzegach, przypominające rany postrzałowe. Jest tam interesują-

co również wyeksponowana „Bratnia Mogiła”, nad którą wybu-

dowano kamienną piramidę - kopiec z dziesięcioma krzyżami, 

w  tym jeden ze znakiem tryzuba. Ponadto wzdłuż kamiennych 

alei Ukraińcy postanowili wykuć na wielkich płytach – imię 

i nazwisko zamordowanego, z lat 1937—1941.  

21 września 2012 roku odbyło się uroczyste otwarcie i poświę-

cenie Polskiego Cmentarza Wojennego w Kijowie-Bykowni 

oraz ukraińskiego upamiętnienia. Do lasu bykowniańskiego 

przybyli przede wszystkim bliscy ofiar. Do Kijowa specjalnym 

pociągiem przyjechało z Polski około 300 osób, dodatkowo kil-

kadziesiąt przyleciało samolotem. Dla rodzin katyńskich był to 

w pewnym sensie symboliczny pogrzeb. Obecni byli prezydenci 

Polski i Ukrainy, a także przedstawiciele parlamentu, rządu, 

służb mundurowych z najwyższymi dowódcami wojskowymi 

obu krajów, duchowni różnych wyznań, żołnierze i harcerze.  

Mieczysław Góra  

(Archeolog, zastępca kierownika 

prac archeologiczno-ekshumacyjnych 

w Kijowie Bykowni, w latach 2001- 2012) 

 

21 września 

2012 r. odbyło 

się uroczyste 

otwarcie 

i poświęcenie 

Polskiego 

Cmentarza 

Wojennego 

w Kijowie-

Bykowni 

 

fot. M. Góra 
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł 

ŚP. WŁADYSŁAW OLSZACKI 

członek NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Wełnianego im. Barlickiego „Norbelana” od 1980 r.  W stanie 

wojennym, zajmował się drukiem i kolportażem pism „Przedwiośnie” i „Zawsze Solidarni”. Aresztowany w dniu 

13.08.1982 r., po rozpracowaniu przez SB struktury „Ruch Samoobrony Solidarność”, wydającej gazetkę „Zawsze Soli-

darni”. Przebywał w areszcie śledczym do 10 października 1982 r. Po wyjściu na wolność wznowił działalność w pod-

ziemiu antykomunistycznym. Działacz podziemnych struktur Konfederacji Polski Niepodległej na terenie Łodzi. Roz-

pracowywany przez SB w ramach spraw osobistego rozpracowania: w 1982 r. krypt. „Drukarz” i w 1988 r. „Ekipa”.  

W 2012 r. odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.  

W 2014 r. odznaczony Medalem „O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981- 4 VI 1989”. 

  
Wyrazy współczucia rodzinie składają 

członkowie Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” 

Trochę wyższy wskaźnik 
naliczania zakładowego 

funduszu socjalnego 
Senat bez poprawek przyjął rządową nowelizację ustawy 

o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalającą 

podstawę wskaźnika naliczania funduszu wg przeciętnego 

wynagrodzenia z drugiej połowy roku 2014. To korzyst-

niejsze od pierwotnej propozycji rządu, który za podstawę 

wskazywał przeciętne wynagrodzenie z pierwszej połowy 

roku 2014. To efekt negocjacji „Solidarności” z Rządem 

i choć oczekiwany był większy wzrost, obecną nowelizację 

należy traktować, jako umiarkowany sukces Związku. 

Zgodnie z ustawą wskaźnik naliczania zakładowego funduszu 

socjalnego określa się w odniesieniu do przeciętnego wyna-

grodzenia w gospodarce narodowej. Powinien być corocznie 

waloryzowany, jednak przez 8 lat był zamrożony na poziomie 

2012 r.  "Solidarność" zdecydowanie zabiega o jak najszybsze 

nadrobienie zaległości. Postulat ten umieściła jako jeden 

z głównych w ramach tzw. "Piątki Solidarności". 

Fundusz tworzony jest obowiązkowo w zakładach pracy za-

trudniających powyżej 50 pracowników. Poniżej tworzony 

jest na zasadzie dobrowolności. Powstaje przez obowiązkowy 

odpis wyliczany wg wspomnianego powyżej wskaźnika. 

Obecnie ustawa została przekazana do Sejmu i będzie głoso-

wana na najbliższym posiedzeniu. 

ml/www.solidarnosc.org.pl 

Rząd planuje przeznaczyć na 
muzea 22 mln zł. „Solidarność” 
spotkała się z wicepremierem 

Przedstawiciele Sekretariatu Kultury i Środków Przeka-

zu NSZZ "Solidarność" spotkali się we wtorek, 1 paź-

dziernika, w Warszawie w siedzibie Komisji Krajowej 

z Piotrem Glińskim, wicepremierem, ministrem kultury 

i dziedzictwa narodowego. Rozmawiano o postulatach 

i niezbędnych środkach na ich realizację. 

– Nasze spotkanie z panem wicepremierem ma na celu wy-

jaśnić kilka rzeczy i dać impuls do nowych rozwiązań –

  rozpoczął Wiesław Murzyn, przewodniczący Krajowego 

Sekretariatu Kultury i Środków Przekazu NSZZ Solidar-

ność. 

Minister kultury przekazał informację, iż rząd planuje prze-

znaczyć pieniądze na muzea. Środki będą wynosić 22 milio-

ny złotych.  

– Udało się uzyskać więcej środków finansowych na muzea. 

Jednak proste to nie było – zaznaczył  minister Gliński 

 Wicepremier poruszył kwestie postulatów porozumienia 

Solidarności z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego. 

– Czytałem Państwa propozycje i w pewnych rzeczach moż-

na dojść do porozumienia. Jednak kwestie, które Państwo 

opisaliście w porozumieniu nie są w kompetencjach mini-

stra. Staramy się dosypywać pieniędzy systematycznie, gdyż 

Państwa pensje od wielu lat były zamrożone. Zaczęliśmy od 

archiwistów, którym podwyższyliśmy wynagrodzenia o 5%. 

W pierwszej kolejności musieliśmy wprowadzić program 

500 plus, obniżenie wieku emerytalnego oraz ograniczenie 

handlu w niedziele. To do czego się zobowiązaliśmy, to zro-

biliśmy. Jednak nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego – 

podkreślił minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr 

Gliński. 

Andrzej Rybicki, przewodniczący Krajowej Sekcji Muzeów 

i Instytucji Ochrony Zabytków podkreślił, że nie kwestionuje 

woli ministerstwa na dojście do porozumienia ze związkow-

cami, ale warto byłoby, żeby ich postulaty zostały zrealizo-

wane przez ministerstwo. Wicepremier zaznaczył, że postulat 

dotyczący podniesień wynagrodzeń  na przyszły rok będzie 

ciężki do realizacji. A pieniądze na muzea udało się uzyskać 

rzutem na taśmę. Henryk Nakonieczny, członek Prezydium 

Komisji Krajowej NSZZ Solidarność przypomniał, że trudno 

zawierać porozumienia w odległym czasie. 

– Dobrze, że uzyskaliśmy informacje, że udało się uzyskać 

podwyżki na muzea. Mam nadzieję, że prędzej niż później 

dojdziemy do porozumienia – stwierdził Nakonieczny. 

ZT/Tysol.pl 
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NSZZ „Solidarność” 
90-229 Łódź ul. A. Kamińskiego 18 
Centrala: 42 677 26 00 fax: 42 677 26 16 

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 

wiceprzewodniczacy3@solidarnosc.lodz.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 
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Informator 

Biuletyn wewnętrzny 

Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” 
 

www.solidarnosc.lodz.pl 

Adres: 

90-229 Łódź; ul. Kamińskiego 18 

tel. 42 67 72 611 

wiceprzewodniczacy3@solidarnosc.lodz.pl 

Zespół: 

Redakcja: Anna Kolińska 

Skład: Katarzyna  Lewandowska 

Foto: Bartosz Wasilewski 

„[…]  rząd zgłosił do Sejmu Ustawodawczego 

wniosek w sprawie godeł i barw narodowych. 

1 sierpnia 1919 roku Sejm przyjął ten projekt 

w ustawie o godłach i barwach Rzeczpospolitej 

Polskiej. Postanowiono, że Polska po 123 latach 

niewoli miała odzyskać godło podobne do tego, 

które straciła w okresie rozbiorów. Główną inspi-

racją dla projektantów pierwszego herbu państwo-

wego odrodzonej Rzeczpospolitej z 1919 roku zo-

stał więc wcale nie orzeł piastowski czy renesanso-

wy, ale klasycystyczny z 2. połowy XVIII wieku. 
Na zdjęciu oficjalny herb II Rzeczpospolitej z orłem wzorowanym na klasycystycz-

nym (1919) 

Źródło: http://www.orlidom.pl 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” serdecz-

nie zaprasza  wszystkich członków i sympatyków Związku do 

wzięcia udziału w obchodach 101 rocznicy odzyskania przez 

Polskę Niepodległości, które rozpoczną się 11 listopada 2019 r. 

(poniedziałek) mszą świętą w Archikatedrze Łódzkiej. Po za-

kończeniu uroczystości organizowanych przez Wojewodę Łódz-

kiego, Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” 

wspólnie ze Społecznym Komitetem Obchodów Świąt i Rocznic 

Narodowych im. Grzegorza Palki organizuje przemarsz ulicą 

Piotrkowską sprzed łódzkiej Archikatedry pod Pomnik Mar-

szałka Józefa Piłsudskiego znajdujący się na skwerze imienia 

Związku Strzeleckiego „Strzelec”  u zbiegu ulic Kilińskiego 

i Traugutta. Tam uczestnicy uroczystości wysłuchają okoliczno-

ściowych przemówień oraz złożą wiązanki kwiatów i zapalą zni-

cze. Przemarsz rozpocznie się około godz. 12:30 ( podamy 

w osobnym komunikacie). Do udziału w uroczystości szczegól-

nie gorąco zapraszamy poczty sztandarowe. 

 

Red. 

http://www.solidarnosc.lodz.pl/
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