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Z Regionu 

 

Z prac Komisji Krajowej 
 

P 
rzewodniczący ZR Waldemar 

Krenc pokrótce omówił Decyzję 

Prezydium KK ws. opinii o pro-

jekcie ustawy budżetowej na rok 2020.  

W ostatnich latach doszło do poprawy 

salda budżetu państwa z powodu oży-

wienia gospodarczego, działań uszczel-

niających wpływy z podatku VAT, po-

prawy sytuacji na rynku pracy pod 

względem wzrostu zatrudnienia oraz 

wynagrodzeń wielu grup pracowników. 

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność” zgłosiło jednak szereg 

uwag do przedstawionego przez 

rząd projektu ustawy budżetowej na rok 

2020. Między innymi na negatywną oce-

nę zasługuje zniesienie tzw. limitu trzy-

dziestokrotności przy odciąganiu składki 

na ZUS, czy też zmniejszenie składki na 

Fundusz Pracy. Komisja Krajowa pod-

trzymuje postulat wzrostu wynagrodzeń 

w państwowej sferze budżetowej o nie 

mniej niż 15%. Rząd wprawdzie zapro-

ponował w 2020 roku, aby średniorocz-

ny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 

w państwowej sferze budżetowej wyno-

sił 106% w ujęciu nominalnym. Jest to 

rozwiązanie, zdaniem Prezydium KK 

„Solidarności”, idące w dobrym kierun-

ku, ale niewystarczające ze względu na 

wieloletnie zaniedbania. „Solidarność” 

przypomina też o potrzebie systemu 

emerytur stażowych. Taki system objął-

by osoby, które posiadają długie okresy 

składkowe: mężczyźni 40 lat, kobiety 35 

lat i wypracowały tym samym odpo-

wiedni kapitał, ale nie osiągnęły jeszcze 

powszechnego wieku emerytalne-

go.  Niestety, w budżecie Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych na rok 2020 

nie zakłada się wydatków związanych 

z reformą systemu emerytalnego. Świad-

czy to o tym, że postulaty „Solidarności” 

są oddalane – mówił przewodniczący 

W. Krenc. Jest obawa, że kiedy wejdą 

przepisy dot. emerytur stażowych, wów-

czas nastąpi duży odpływ członków ze 

Związku. Dlatego Komisja Krajowa ob-

myśla nową strategię, której celem bę-

dzie pozyskiwanie jak największej licz-

by członków.  
 

Z Regionu 
 

Do końca września należało zgłosić do 

KK firmy ubiegające się o tytuł: Praco-

dawca Przyjazny Pracownikom. Prezy-

dium Regionu Ziemia Łódzka pozytyw-

nie zaopiniowało dwie firmy: 

- Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” 

w Łodzi 

- Łódzka Kolei Aglomeracyjna. 

Zarząd Regionu podjął Uchwałę o złoże-

nie wniosku do Komisji Krajowej 

o wszczęcie procedury nadania tytułu 

Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” Je-

rzemu Kropiwnickiemu, Andrzejowi 

Słowikowi oraz pośmiertnie Grzegorzo-

wi Palce w uznaniu ich wybitnych za-

sług dla naszego Związku. 

Władza wykonawcza Związku dokonu-

jąca wyrejestrowania danej jednostki 

organizacyjnej, posiadającej osobowość 

prawną przed dokonaniem wyrejestro-

wania, wszczyna procedurę likwidacyj-

ną, jednocześnie wyznaczając likwidato-

ra powołanego przez Prezydium ZR. 

W dalszej części posiedzenia Zarządu 

Regionu członek Prezydium ZR Przemy-

sław Gręda przeprowadził dla członków 

ZR szkolenie dotyczące obowiązków 

oraz uprawnień likwidatorów związko-

wych. P. Gręda omówił czynności, jakie 

musi przeprowadzić likwidator przystę-

pując do likwidacji jednostki organiza-

cyjnej, przedstawił niezbędne dokumen-

ty, wzory pism, a na zakończenie omó-

wił sporządzenie wniosku o wyrejestro-

waniu organizacji. 
 

Sprawy różne  
 

Roman Laskowski, przewodniczący 

Oświatowej Solidarności Ziemi Łódzkiej 

przekazał informacje nt. akcji 

„Pocztówka do ministra Piontkowskie-

go”. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

nauczyciele wyślą 200 tys. pocztówek 

z życzeniami do ministra edukacji. Jest 

to forma protestu przeciw opieszałości 

MEN w realizacji zawartego 7 kwietnia 

przez związek porozumienia z rządem 

w zakresie wzrostu wynagrodzeń dla 

nauczycieli, a także propozycji nowego 

systemu wynagradzania nauczycieli za-

proponowanego przez „Solidarność". 

Jednym z punktów zawartego w kwiet-

niu porozumienia z rządem było wypra-

cowanie nowego systemu wynagrodzeń 

nauczycieli. Ten postulat miał być zre-

alizowany do końca roku. Pod koniec 

września „Solidarność” zaproponowała, 

by płace nauczycieli były powiązane 

z przeciętnym wynagrodzeniem w go-

spodarce narodowej. Zdaniem "S" na-

uczyciel stażysta powinien zarabiać 70 

proc. przeciętnego wynagrodzenia 

w gospodarce, nauczyciel kontraktowy 

85 proc, mianowany – 100 proc, a dyplo-

mowany 115 proc. 

Podczas posiedzenia Zarządu Regionu 

głos zabrał również przewodniczący 

Regionalnej Sekcji Emerytów i Renci-

stów NSZZ „Solidarność” Wiktor Kubi-

siak przekazując informację o działalno-

ści Sekcji. Zaapelował do zebranych, 

aby zgłaszać akces przynależności do 

Sekcji Emerytów NSZZ „Solidarność”, 

poinformował o przebiegu spotkania 

Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów 

i Rencistów NSZZ „Solidarność” z wice-

ministrem w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej, Krzysztofem 

Michałkiewiczem, które miało miejsce 

w dniach 25 - 26 września br. w Grotni-

kach (o spotkaniu pisaliśmy w paździer-

nikowym wydaniu RIZu), a także o uru-

chomieniu punktów wydawania za-

świadczeń uprawniających do 37% zniż-

ki dla emerytów na przejazdy PKP. 

Obecnie ww. punkty działają w siedzi-

bach „Solidarności” w Łodzi, Radom-

sku, Sieradzu oraz Ozorkowie.  

 Ankol 
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101 lat niepodległości. 

Obchody w Łodzi i Regionie 
Łódź 
 

Jak co roku, Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ 

„Solidarność”, wspólnie ze Społecznym Komitetem Obchodów 

Rocznic i Świąt Narodowych imienia Grzegorza Palki, zorgani-

zował obchody kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę nie-

podległości. Po zakończeniu uroczystości organizowanych 

przez Wojewodę Łódzkiego przemaszerowano przy dźwiękach 

pieśni legionowych przed pomnik Marszałka Józefa Piłsudskie-

go, gdzie wysłuchano okolicznościowych przemówień prze-

wodniczącego Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ 

"Solidarność" i jednocześnie przewodniczącego Społecznego 

Komitetu Obchodów Rocznic i Świąt Narodowych imienia 

Grzegorza Palki - Waldemara Krenca oraz Jerzego Kropiwnic-

kiego, honorowego przewodniczącego SKORiŚN. 

Po wystąpieniach zebrani u stóp Pomnika złożyli wiązanki 

kwiatów oraz zapalili znicze; W uroczystości wzięli udział par-

lamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorzą-

dowych, służb mundurowych, stowarzyszeń i organizacji kom-

batanckich, członkowie NSZZ "Solidarność", młodzież szkolna 

oraz licznie przybyli łodzianie. 

Wcześniej odbyły się uroczystości wojewódzkie, które rozpo-

częły się w łódzkiej Archikatedrze mszą świętą celebrowaną 

przez metropolitę łódzkiego, ks. arcybiskupa Grzegorza Rysia. 

Po mszy uczestnicy uroczystości wysłuchali wystąpienia wice-

wojewody łódzkiego Karola Młynarczyka oraz apelu pole-

głych. Święto Niepodległości uczczono salwą honorową, 

a także defiladą pododdziałów służb mundurowych. Na koniec 

złożono przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza kwiaty. 

W imieniu Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ 

"Solidarność" wiązankę złożyli przewodniczący ZR Waldemar 

Krenc oraz zastępcy przewodniczącego ZR Piotr Ścieśko oraz 

Ireneusz Wach. 

W obydwu uroczystościach udział wzięły poczty sztandarowe 

NSZZ "Solidarność". 
 

Radomsko 
 

W dniu 11 listopada 2019 roku o godzinie 11:00 odbyła się Uro-

czysta Msza Święta w Kolegiacie pw. Świętego Lamberta - po 

mszy św. przedstawiciele Podregionu Radomsko NSZZ 

“Solidarność” złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą Marszałka 

Józefa Piłsudskiego znajdującą się na murze Muzeum Regional-

nego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku. Podregion 

Radomsko NSZZ “Solidarność” wzorem lat ubiegłych wystawił 

również poczet sztandarowy. Skład pocztu zapewniła Komisja 

Terenowa Emerytów i Rencistów NSZZ “Solidarność”.  

Red. 
Foto: Ryszard Ostanówko 

Porozumienie w żłobkach 

podpisane 
Negocjacje trwały od początku roku. Pod postulatem płaco-

wym podpisali się pracownicy wszystkich żłobków. W nego-

cjacjach z Urzędem Miasta Łodzi ze strony KZ w żłobkach 

brały udział Agnieszka Chojnacka i Aldona Podstolska, 

a wspierali je ze strony Zarządu Regionu zastępca przewod-

niczącego Piotr Ścieśko oraz członek Prezydium Przemysław 

Gręda. Porozumienie, które ze związkami zawodowymi 

w imieniu UMŁ podpisał wiceprezydent Miasta Łodzi za-

warte zostało w dniu 5 listopada. „To były bardzo ciężkie 

negocjacje. Satysfakcjonujące jest , że żadna z nas nie pa-

mięta tak wysokiej podwyżki. Z drugiej strony, po tylu latach 

zaniedbań, taka podwyżka jest i tak kroplą w morzu potrzeb” 

- powiedziała po podpisaniu porozumienia przewodnicząca 

KZ NSZZ „Solidarność” w żłobkach, Agnieszka Chojnacka. 

Red. 
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Z Kraju 

W 35. rocznicę śmierci  

Patrona „Solidarności” 

Miejmy przekonanie, że nic nie da się wymazać z dziejów 
narodu, co raz miało miejsce. Może nam się wydawać, jak 
nieraz w historii, że przegraliśmy, że toczyliśmy zbędne 
boje. że niepotrzebnie narażaliśmy się. A jednak musimy 
wierzyć, że przyjdą czasy, kiedy nasze wysiłki i trudy – 
dziś bezowocne - będą owocowały dla  dobra naszej umi-

łowanej Ojczyzny. (Z nauczania ks. J. Popiełuszko) 

19 października w 35. rocznicę śmierci bł. ks. Jerze-

go Popiełuszki, patrona NSZZ Solidarności, w ko-

ściele św. Stanisława Kostki w Warszawie odbyła się 

uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem kardynała 

Kazimierza Nycza.   

Eucharystię w intencji kanonizacji bł. ks. Jerzego Popie-

łuszki koncelebrowało wielu duchownych, homilię wygło-

sił biskup polowy Józef Guzdek. O ks. Jerzym mówił 

m.in.: Był uosobieniem miłości, łagodności i cierpliwości. 

Mówił wprost, że przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabo-
ści. Błogosławiony ksiądz Jerzy walczył z grzechem, ale 

nigdy z człowiekiem. Zawsze posługiwał się metodami 

godnymi ucznia Chrystusa. Świadkowie jego życia wspo-

minają, że potrafił wyjść z ciepłą kawą do marznących SB-

ków przed jego mieszkaniem i powiedzieć – „to nie wasza 

wina, że tu stoicie” 

W nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele najwyż-

szych władz państwowych, parlamentarzyści, związkowcy 

i poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność” z całego kraju, 

oraz mieszkańcy Warszawy. 

Podczas uroczystości rocznicowych kardynał Kazimierz 

Nycz poświęcił kaplicę z udostępnionymi właśnie reli-

kwiami sutanny będącej świadectwem męczeńskiej śmier-

ci Błogosławionego. 

Słowa podziękowania dla przybyłych pocztów sztandaro-

wych w imieniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 

przekazał zastępca przewodniczącego KK Tadeusz Maj-

chrowicz. Po zakończeniu mszy na Grobie bł. ks. Jerzego 

Popiełuszki złożono wieńce, zapalono zni-

cze. Przypominamy, iż bł. ks. Jerzy Popiełuszko, w 2014 

roku decyzją Ojca Świętego Franciszka został ustanowio-

ny Patronem NSZZ „Solidarność". 

18 października, w przeddzień 35. rocznicy męczeńskiej 

śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, członkowie 

„Solidarności” z całej Polski wraz z pocztami sztandaro-

wymi spotkali się przy tamie na Wiśle we Włocławku. 

Tam, przed Krzyżem-Pomnikiem odmówiono modlitwy, 

przypomniano drogę życiową bł. ks. Jerzego oraz złożono 

kwiaty i zapalono znicze. 

Ksiądz Jerzy Popiełuszko 19 października 1984 roku zo-

stał porwany przez funkcjonariuszy SB, gdy wracał z Byd-

goszczy do Warszawy. Był przez nich bity i torturowany. 
Na koniec esbecy wrzucili ciało zmaltretowanego kapłana 

do Wisły koło tamy we Włocławku. W miejscu tym, dla 
upamiętnienia męczeńskiej śmierci ks. Jerzego, powstał 

Pomnik-Krzyż. Odsłonięto go 19 października 1991 roku. 

Pierwszy krzyż chciano postawić jeszcze w 1984 roku, 
zaraz po ujawnieniu tej bestialskiej zbrodni, jednak ów-

czesne władze nie wydały na to zgody. Do momentu posta-
wienia Krzyża członkowie opozycji antykomunistycznej 

regularnie w tym miejscu składali kwiaty i palili znicze. 

W obydwu uroczystościach udział wziął Poczet Sztanda-

rowy Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ 

„Solidarność”, a delegacji przewodniczył i kwiaty składał 

zastępca przewodniczącego ZR Piotr Ścieśko. Ponadto, w 

trakcie uroczystości na warszawskim Żoliborzu delegacja 

Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” miała zaszczyt 

pełnić honorową wartę przy Grobie bł. ks. Jerzego Popie-

łuszki. 

"Człowiek pracujący ciężko bez Boga, bez modlitwy, bez 
ideałów będzie jak ptak z jednym skrzydłem dreptał po 

ziemi" (Z nauczania ks. J. Popiełuszko) 
Red. 
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Żądamy urealnienia płac! 
Protest w CZMP 

Pod hasłem „Za dobrą pracę żądamy godnej płacy" związ-

kowcy z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi 

przeprowadzili w dniu 8 października br. godzinny protest.  

Około 100 osób w godz. 10-11 spacerowało z transparenta-

mi, robiąc hałas, głównym korytarzem Instytutu przy po-

mniku Matki Polki, nagłaśniając istniejący problem w Szpi-

talu. W proteście uczestniczyły różne grupy zawodowe: 

pielęgniarki, fizjoterapeuci, radiolodzy, diagności laborato-

ryjni, personel techniczny. Pikieta nie zakłóciła pracy szpi-

tala. 

W Instytucie działa kilka związków zawodowych, w tym 

NSZZ „Solidarność”.  Wprawdzie jest to jeden wspólny spór 

związków zawodowych działających w Szpitalu, jednak żądania 

są różne i rozmowy z Dyrekcją każdy związek przeprowadza 

indywidualnie – mówi przewodniczący zakładowej 

„Solidarności” w ICZMP Tadeusz Lewandowski. - NSZZ 

„Solidarność” skupia przede wszystkim pracowników nieme-

dycznych i naszym głównym postulatem jest podwyżka wyna-

grodzenia o 1.000 zł brutto dla każdego pracownika. Spór zbio-

rowy w Instytucie trwa z przerwami już od lat – dodał Prze-

wodniczący. – Od nowego roku minimalne wynagrodzenie ma 

wynosić 2600 zł, a większość reprezentowanych przez nas pra-

cowników zarabia 2200 – 2400 zł.  

Oprócz niskiego wynagrodzenia są też inne problemy w Insty-

tucie, na które zwracają uwagę związkowcy m.in.: ogromne 

braki kadrowe, przestarzały sprzęt, problemy z rozliczaniem 

nadgodzin.  

Niestety, prowadzone rozmowy nie przynoszą rezultatu. Jeste-

śmy gotowi na pewne ustępstwa, ale jak na razie od Dyrekcji 
ICZMP nie ma dla nas żadnych propozycji– mówi po spotkaniu 

z Dyrektorem przewodniczący T. Lewandowski. - Mamy na-

dzieję, że uda się zawrzeć porozumienie, które będzie satysfak-

cjonujące zarówno pracowników, jak i pracodawcę. Jeśli nie, 

to jesteśmy gotowi na protest na ulicach miasta. Jest duża de-

terminacja związkowców z „Solidarności”.  

Owszem lekarze i pielęgniarki dostają istotne podwyżki, nato-

miast pozostali pracownicy, również medyczni, dostają rocznie 

podwyżki w wysokości 20-30 zł rocznie! Salowe, sprzątaczki, 

pracownicy pionu technicznego pracują na stawkach minimal-

nych. Spełnia się scenariusz, że wkrótce może nastąpić prywa-

tyzacja! Chcę jeszcze podkreślić, że nasz problem nie jest od-

osobniony, bo to samo jest we wszystkich szpitalach. Nikt nie 

widzi problemu działów obslugi, pionu technicznego czy admi-
nistracji, a przecież, żeby organizm był zdrowy muszą współ-

grać wszystkie organy! 

Instytut CZMP w Łodzi składa się z dwóch kompleksów szpi-

talnych: ginekologiczno-położniczego i pediatrycznego, zatrud-

nia ponad 2.000 pracowników. 

Ankol 
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Komisja Krajowa 

Pluralizm związkowy 

w służbach mundurowych. 

Na Śląsku 

w Służbie Więziennej 

powołano „Solidarność” 
Dzień po wejściu w życie zmian w przepisach o służbach mun-

durowych, w Służbie Więziennej na Śląsku zawiązała się 

„Solidarność”. 

Na Śląsku powstała Międzyzakładowa Organizacja NSZZ Soli-

darność Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej 

Okręgu Katowickiego, a jej przewodniczącym został Andrzej 

Kołodziejski. 

Organizacja obejmuje 14 śląskich placówek penitencjarnych: 

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach, Za-

kład Karny w Cieszynie, Areszt Śledczy w Częstochowie, Za-

kład Karny w Herbach, Zakład Karny w Wojtkowicach, Zakład 

Karny w Raciborzu, Zakład Karny w Jastrzębiu Zdroju, Areszt 

Śledczy w Bytomiu, Areszt Śledczy w Gliwicach, Areszt Śled-

czy w Katowicach, Areszt Śledczy w Mysłowicach, Areszt 

Śledczy w Sosnowcu, Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach 

oraz Zakład Karny w Zabrzu. 

Pracownicy służby więziennej w końcu będą mieć wybór, które-

go do tej pory nie mieli. (…) W państwie demokratycznym ma-

my pluralizm polityczny, teraz będziemy mieć także pluralizm 

związkowy – podkreślił w rozmowie z TVP Info przewodniczą-

cy A. Kołodziejski. 

Przywrócenie pluralizmu związkowego w służbach munduro-

wych było jednym z punktów tzw. piątki „Solidarności”. 

– W końcu dokończyliśmy pierwszy, najważniejszy postulat: 

wolne i niezależne związki zawodowe! Niezależne od partii poli-

tycznych, od pracodawców, zgodne z konwencją MOP, konwen-

cją nr 87. Bo dopiero teraz, trzy tygodnie temu, pan prezydent 

Andrzej Duda podpisał zmianę nowelizacji ustawy o policji, 

która gwarantuje pluralizm związkowy w służbach munduro-

wych. Wreszcie funkcjonariusze będą mogli sobie wybrać, 

w jakim chcą być związku zawodowym, a nie jedynym wybra-

nym, jak to było dotychczas. Dlatego krok po kroku staramy się 

te postulaty realizować i nadrabiać stracony czas – mówił 

w sierpniu szef Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr 

Duda. 

www.solidarnosc.porg.pl 

Źródło: tvp.info/infosecurity24.pl 

kpa 

Europejska płaca minimalna 
– dyskusja coraz bardziej 

gorąca! 
W wystąpieniu przed Parlamentem Europejskim, poprze-

dzającym głosowanie nad jej kandydaturą, na przewodni-

czącą Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wska-

zała na szereg inicjatyw, które będą bezpośrednio oddzia-

ływały na życie mieszkańców UE. Jest to dążenie do peł-

nej implementacji Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, 

potrzeba wprowadzenia wspólnego ubezpieczenia od bez-

robocia w sferze euro, działania na rzecz równości płac 

kobiet i mężczyzn, a także Green Deal – kompleks działań 

związanych ze zmianą klimatu i wyzwaniami ekologiczny-

mi. 

Jednakże tematem, który najbardziej wszystkich zelektryzo-

wał, w tym związki zawodowe i organizacje pracodawców, 

jest zapowiedź wprowadzenia w ciągu pierwszych 100 dni 

urzędowania europejskich ram prawnych dla płacy minimal-

nej. Ursula von der Leyen wyraźnie podkreśliła, że każdy 

pracownik zatrudniony w Unii w pełnym wymiarze czasu 

pracy powinien otrzymywać wynagrodzenie pozwalające na 

zaspokojenie podstawowych potrzeb i realizujące prawo do 

godności człowieka i jego rodziny. Jednocześnie zadeklaro-

wała, że Komisja Europejska podejmując konkretne działania 

musi brać pod uwagę zróżnicowanie stosunków przemysło-

wych w poszczególnych państwach członkowskich. W deba-

cie najczęściej wskazuje się na odniesienie płacy minimalnej 

do 60% przeciętnej lub mediany płacy w danym państwie 

członkowskim. 

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych EKZZ 

oraz federacje branżowe zastanawiają się obecnie nad wypra-

cowaniem stanowiska w tej ważnej kwestii. 7 października 

odbyło się posiedzenie Komitetu koordynacji rokowań zbio-

rowych i płac EKZZ poświęcone w dużej części inicjatywie 

przewodniczącej Komisji. – Dyskusja była bardzo gorąca 

szczególnie w odniesieniu do tego, jaki instrument prawny na 

poziomie byłby odpowiedni – mówi Sławomir Adamczyk, 

reprezentujący w komitecie polskie organizacje związkowe. 

–My optujemy za dyrektywą, ale niektóre organizacje oba-

wiały się, że może to naruszyć ich autonomię negocjacyjną 

w odniesieniu do płac. 

Dla EKZZ kluczowe jest powiązanie problematyki płacy 

minimalnej ze wzmocnieniem rokowań zbiorowych w szcze-

gólności w wymiarze sektorowym. Ich zapaść obserwujemy 

na przykład w Polsce. Komitet prawa pracy i rynku we-

wnętrznego EKZZ, w dniu 10 października analizował praw-

ne uwarunkowania możliwości podejmowania na szczeblu 

unijnym inicjatyw legislacyjnych w sprawie płac. W ocenie 

Barbary Surdykowskiej z Biura Eksperckiego KK już obec-

nie Komisja Europejska de facto oddziałuje na wynagrodze-

nia w państwach członkowskich poprzez mechanizm Seme-

stru Europejskiego. Przeciwnicy potencjalnej unijnej regula-

cji nie powinni więc wskazywać na treść art. 153 Traktatu 

o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który w ust. 5 wyłącza 

z kompetencji unijnych płace, zrzeszanie się, strajk i lokaut, 

jako argumentu przesądzającego o braku możliwości podej-

mowania działań przez Komisję w obszarze płac. 

– Dla EKZZ jest bardzo ważne, aby z nowej regulacji wyraź-

nie wynikało, że płaca minimalne musi obejmować wszelkie 

kategorie pracowników (nie możemy mieć do czynienia 

z wyłączeniami na przykład ze względu na wiek pracownika) 

oraz że wszelkie dodatki (związane ze szczególnymi warun-

kami pracy, praca w nocy itp.) muszą być doliczane do płacy 

minimalnej, a nie wchodzić w jej zakres – zwraca uwagę 

ekspertka. 

Bs/www.solidarnosc.org.pl 
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Castorama łamie Konstytucję 
 

Siedmiu z dziewięciu członków władz międzyzakładowej 

„Solidarności” w Castorama Polska zostało zwolnionych dyscy-

plinarnie pod zarzutem rzekomego działania na szkodę firmy. 

Każdy objęty jest szczególną ochroną przed zwolnieniem i bez 

prawomocnego wyroku nie wolno było ich zwolnić. - To łama-

nie konstytucji – oceniło Prezydium Komisji Krajowej i zapo-

wiedziało zdecydowaną reakcję.  
Zwolnienie nastąpiło 5 listopada. Spośród 10 członków Komisji 

Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Castorama Polska 

Sp. z o.o. dyscyplinarki otrzymało 7 osób (m.in. z Kalisza, Słup-

ska, Zgorzelca, Lublina, Ostrowca Świętokrzyskiego i Łodzi). Po-

zostałe prawdopodobnie też zostały zwolnione, ale z racji nieobec-

ności nie dostarczono im wypowiedzeń. 

Bezpośrednim powodem są wpisy na portalach społecznościo-

wych, które w ocenie pracodawcy nawołują do krytyki jego działań 

i zdaniem zarządu Spółki działają na szkodę firmy, podważając jej 

dobre imię. 

Sprawą zajęło się obradujące dzisiaj w Gdańsku Prezydium Komi-

sji Krajowej, które w swoim stanowisku uznało zwolnienie będą-

cych pod szczególną ochroną członków komisji za rażące złamanie 

prawa i określiło działanie pracodawcy mianem szykanowania 

pracowników za prowadzenie działalności związkowej.  

„Żądamy natychmiastowego i bezwarunkowego przywrócenia bez-

prawnie zwolnionych do pracy na dotychczasowych stanowiskach 

i na dotychczasowych warunkach” – czytamy w stanowisku Prezy-

dium. 

Jednocześnie Prezydium zażądało wyciągnięcia konsekwencji dys-

cyplinarnych w stosunku do osób, które dopuściły się tak bezpar-

donowych antyzwiązkowych działań w tej firmie.  

„- Naruszają one w sposób bezpośredni zarówno polskie prawo 

(w tym konstytucję), jak i prawo międzynarodowe” – napisano 

w stanowisku. 

Członkowie Prezydium zapowiedzieli udzielenie wszelkiego 

wsparcia zwolnionym, a także podjęcia wszelkich działań, w tym 

prawnych zarówno na forum krajowym jak i międzynarodowym.  

Serwis KK 

ml 

Rozprawa odwoławcza  
byłych generałów 

 

W dniu 5 listopada 2019 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie 

odbyła się rozprawa odwoławcza od wyroku Sądu Rejonowego 

założona przez generałów SB Władysława Ciastonia i Józefa 

Sasina oskarżonych przez działaczy opozycji oraz IPN m.in. 

o łamanie praw człowieka i zbrodnie komunistyczne. 

Sąd Rejonowy w lutym 2018 roku skazał ww. generałów na 2 

lata bezwzględnego więzienia. Sąd uznał, iż czyny, których się 

dopuścili należy zakwalifikować, jako zbrodnie przeciwko ludz-

kości. Uznał ich winnymi represjonowania w stanie wojennym 

opozycjonistów oraz wysyłania ich do wojskowych  obozów 

internowania. Generał Władysław Ciastoń w okresie stanu wo-

jennego był szefem SB i zastępcą gen. Kiszczaka, a generał 

J. Sasin był dyrektorem Departamentu V SB, który był odpowie-

dzialny za zwalczanie środowisk opozycyjnych w zakładach 

przemysłowych.  
Od wyroku skazującego obu generałów na karę dwóch lat wię-

zienia apelację złożyli zarówno pełnomocnicy oskarżonych, jak 

i prokurator IPN. 

Oskarżeni: Władysław Ciastoń i Józef Sasin nie stawili się na 

rozprawę ze względu na stan zdrowia. Wg adwokatów reprezen-

tujących oskarżonych, działali oni zgodnie z literą obowiązujące-

go wówczas prawa i byli jedynie wykonawcami rozkazów.  

Na salę rozpraw Sądu Rejonowego przybyło ok. 50 działaczy 

opozycji demokratycznej z czasów PRL i media. W Warszawie 

pojawili się też przedstawiciele łódzkiej „Solidarności”, wśród 

których byli działacze internowani w stanie wojennym do woj-

skowych obozów internowania w Chełmnie. Zarząd Regionu 

Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” reprezentował zastępca 

przewodniczącego Krzysztof Kilański. 

Obrona obu oskarżonych wystąpiła o przesunięcie terminu roz-

prawy ze względu na ich zły stan zdrowia. Sąd nie przychylił  się 

do prośby. Rozprawa rozpoczęła się i nastąpiło przesłuchanie 

stron. Sąd Okręgowy, po wysłuchaniu mów końcowych obroń-

ców oskarżonych i oskarżycieli publicznych, podjął decyzję 

o odroczeniu ogłoszenia wyroku do dnia 19 listopada br.   

Na zdjęciu: Andrzej Niedbała i Adam Nowak, łódzcy działacze osadzeni 

w wojskowym  obozie internowania, podczas udzielania wywiadu w hollu 

Sądu Rejonowego dla jednej z telewizji.  

KOMUNIKAT 
Kwestionariusz informacyjny 

organizacji związkowych 

NSZZ „Solidarność” 

Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” przypo-

mina o obowiązku składania przez organizacje związ-

kowe NSZZ „Solidarność” kwestionariusza informa-

cyjnego dotyczącego danej organizacji z podaniem 

liczebności członków na dzień 31 grudnia danego 

roku kalendarzowego. 

 

Wypełniony  kwestionariusz  należy  przekazać  do 

Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”: 
 

90-229 Łódź, ul. Kamińskiego 18  

e-mail: kontakty.lodz@solidarnosc.org.pl  

fax: (42) 67-72-613 
 

W przypadku pytań można uzyskać informacje 

w Dziale Regionalnym pod nr. tel. (42) 67-72-627,

(42) 67-72-628. 
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W obronie Krzyża 
 
Szkolne protesty w ciągu minionych kilku miesięcy 
przypomniały mi wydarzenie sprzed lat, trochę 
zapomniane, mające miejsce w Zespole Szkół Rolni-
czych im. Stanisława Staszica w Miętnem k. Gar-
wolina.  
Na uwagę zasługuje też zachowanie nauczycieli 
szkoły, którzy twardo stali przy uczniach, pomimo 
grożacych im sankcji – wyrzucenia ze szkoły.  

W 1980 r., po powstaniu „Solidarności”, 

uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych 

w Miętnem zawiesili krzyże we wszystkich 

szkolnych pracowniach. Po zakończeniu 

stanu wojennego krzyże wisiały jedynie 

w ośmiu pracowniach. Zdejmowanie ich 

rozpoczęto w listopadzie 1983 roku. Dyrek-

tor ZSR podkreślając świecki charakter szko-

ły nakazał nauczycielom zdjęcie krzyży. 

Polecenie to wykonał tylko jeden nauczyciel. 

Podkreślę, że była to wówczas najnowocze-

śniejsza szkoła rolnicza w Polsce, świetnie 

wyposażone pracownie, a nawet … basen. 

My chcemy Boga… 

Jednak dwa dni póżniej krzyży nie było 

w całej szkole. Młodzież zareagowała. Przy-

gotowano petycję do dyrekcji szkoły z pyta-

niami: „Dlaczego zdjęto krzyże, na jakiej 

podstawie prawnej podjęto taką decyzję, 

gdzie obecnie się znajdują?”. 

Dyrektor, podczas zwołanego w szkole apelu 

przed świętami Bożego Narodzenia, 19 grud-

nia, odczytał petycję uczniów. W odpowiedzi 

podkreślił świecki charakter szkoły, a krzyże 

zdjęto, by przywrócić porządek prawny. 

Uczniowie odmówili rozejścia się do swoich 

klas i przez 1,5 godziny stali śpiewając pieśni 

religijne. Rozeszli się dopiero, gdy Dyrektor 

zapewnił ich, że sprawa zostanie ponownie 

rozważona z władzami.  
Kiedy po przerwie świątecznej uczniowie 

wrócili do szkoły Dyrektor poinformował 

ich, że ze względu na charakter Zespołu 

Szkół Rolniczych treści religijne w szkole są 

zakazane.  
Uczniowie nie poddali się. Rozpoczęto pro-

test, który miał się zakończyć dopiero po 

czterech miesiącach. 

„Żądamy krzyży" 

10 stycznia młodzież ogłosiła strajk protesta-

cyjny: wywieszają hasła : „Oddajcie nam 

krzyże” i cytują Adama Mickiewicza: „Tylko 

pod krzyżem, tylko pod tym znakiem, Polska 

jest Polską, a Polak Polakiem”, śpiewają 

pieśni religijne. Gromadzi się coraz więcej 

uczniów. Dyrektor wzywa przedstawicieli 

władz wojewódzkich.  Po długich rozmo-

wach uczniowie rozchodzą się. Nazajutrz, o 8 

rano władze mają przedstawić propozycję 

rozwiązania konfliktu.  Mediator jednak do-

ciera do szkoły dopiero w godzinach popołu-

dniowych i przedstawia propozycje, które nie 

podobają się z kolei Dyrektorowi szkoły. 

Uczniowie oburzeni przeciąganiem się spra-

wy i braku rozwiązania konfliktu, przesyłają 

Dyrektorowi Votum nieufności.  

Bez rezultatów kończą się rozmowy uczniów 

z przedstawicielami władz wojewódzkich, 

którzy zdenerwowani zaistniałą sytuacją 

opuszczają salę, wykrzykując: „nie jesteście 

uczniami, ale graczami politycznymi", „kto 

tu rządzi - my czy wy?". Co tak zdenerwowa-

ło polityków? Wniosek wysnuty przez 

uczniów, że „zdjęcie krzyży jest aktem bez-

prawia w niby demokratycznym państwie". 

Uczniowie udają się do odległego o 5 km 

kościoła w Garwolinie. Tam szkolny samo-

rząd odwozi samochodem szkolne krzyże, 

a ok. 500 uczniów w zwartej kolumnie idzie 

na nabożeństwo. Krzyże zostają umieszczone 

na biało-czerwonej tablicy z napisem „Nie 

było miejsca dla Ciebie, Chryste w naszej 

szkole - ZSR Miętne". 

Od Biskupa diecezji siedleckiej Jana Mazura 

uczniowie dostają pamiątkowe krzyże, które 

z a w i e s z a j ą  n a  s z y i . 

Młodzież, oprócz otuchy księży, miała też 

wsparcie od rodziców, którzy otwarcie popie-

rali działania swoich dzieci wieszając 

w szkole przywiezione z kościoła krzyże.  

Krzyże wiszą. Zajęcia odbywają się normal-

nie. Wisiały jeden dzień. Zdejmowano je 

i wieszano jeszcze kilkakrotnie. Gdy nie było 

krzyży na ścianach młodzież wieszała krzy-

żyki ofiarowne im przez księdza biskupa 

Mazura. Uczniowie słyszą groźby wyrzuce-

nia ich ze szkoły. 

5 marca w szkole nie było już ani jednego 

krzyża. Wówczas młodzież nie wzięła udzia-

łu w lekcjach: modlili się, śpiewali religijne 

pieśni. Chcą rozmawiać z Dyrekcją szkoły. 

Bezskutecznie.  

Na popiersiu patrona szkoły, Stanisława Sta-

szica uczniowie zawieszają tablicę ze słowa-

mi Romualda Traugutta: „Byliśmy wierni 

Bogu w dniach zwycięstw i chwały, pozosta-

niemy Mu wierni w dniach prześladowań 

i klęski. Bóg nas nie opuści." 

Następnego dnia 6 marca zwartą grupą, 

w której jest również młodzież z innych 

szkół garwolińskich, niosąc duży krzyż na 

przedzie i z mniejszymi w dłoniach, przeszli 

na nabożeństwo błagalne do kościoła w Gar-

wolinie. 

Tego dnia w Zespole Szkół Rolniczych zwo-

łano posiedzenie Rady Pedagogicznej, 

z udziałem przedstawicieli władz. Zadecydo-

wano: jeśli uczniowie nie rozpoczną spokoj-

nej nauki może dojść nawet do rozwiązania 

szkoły, a nauczycielom szkoły grożą repre-

sje.  

ZOMO w akcji 

7 marca uczniowie ogłaszają strajk okupacyj-

ny. Ok. czterystu strajkujących zorganizowa-

ło punkt żywnościowy i miejsce do spania na 

macie zapaśniczej ułożonej w auli, wystawili 

warty. 

W ZSR była stołówka, ale na polecenie dy-

rektora personel stołówki odmawia im nawet 

chleba.  

Drzwi szkoły są zamknięte, a okna strzeżone 

przez personel.  

Wieczorem, po „Apelu Jasnogórskim” 

w szkole pojawił się prokurator. Zagroził 

sankcjami karnymi za okupację budynku, 

a obecny Dyrektor odczytał zarządzenie oza-

wieszeniu zajęć. Uczniowie, w obawie pacy-

fikacji, zadecydowali o wyjściu ze szkoły. 

Z krzyżem na ramionach drogą w stronę 

kościoła w Garwolinie. Zbliżając się do Gar-

wolina drogę uczniom zablokował uzbrojony 

w pałki i tarcze oddział ZOMO. Dowódca 

oddziału wzywa młodzież do rozejścia się, 

grożąc użyciem gazów obezwładniających. 

Uczniowie eskortowani przez samochody 

milicyjne zawracają do Miętnego. 

Następnego dnia, o 6 rano już pod internatem 

stały autokary, aby odwieźć młodzież do 

miejsc zamieszkania. Uczniowie odmówili; 

zamiast do domów ruszyli w stronę kościoła 

w Garwolinie na nabożeństwo o godz. 8 ra-

no, ale tym razem, poszli już nie główną 

trasą, ale drogą polną. Po nabożeństwie, 

w czasie wspólnego śniadania na plebani, 

uczniowie postanawiają nazajutrz odbyć 

pielgrzymkę na Jasną Górę, na którą wybie-

rają się w dniach 9 i 10 marca 1984 r. 

Zajęć w szkole nie było, uczniowie wciąż 

mieszkali w internacie. Do 25 marca we 

wtorki i piątki młodzież z Miętnego i oko-

licznych szkół przychodziła do kościoła 

w Garwolinie na specjalne katechezy prowa-

dzone przez bp. Jana Mazura. Przygotowała 

wtedy list do Ojca Świętego i apel do mło-

dzieży w Polsce i na świecie, wzywający do 

stawania w obronie krzyża. 

„Apel młodzieży walczącej o Krzyż Chry-
stusowy Zespołu Szkół Rolniczych 
w  M i ę t n e m  k / G a r w o l i n a 
do młodzieży wierzącej w Polsce i na 
świecie". 
Po długich zmaganiach o Krzyż Chrystusa w 
naszej szkole, ciągle niezłomni w swych 
przekonaniach religijnych wobec władz 
szkolnych, które chcą nas tego Znaku Zba-
wienia pozbawić, zostaliśmy wydaleni ze 
szkoły, bez możliwości kontynuowania na-
uki. Zmuszeni tymi okolicznościami w Roku 
Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia, 
wzywamy do apelu młodzież całej Polski 
i świata, tę młodzież, dla której drogi jest 
Krzyż Chrystusa - Symbol Zbawienia i Zwy-
cięstwa dobra nad zakłamaniem, wolności 
nad przemocą, sprawiedliwości nad krzyw-
dą, miłości - nad nienawiścią, życia - nad 
śmiercią. 
Prosimy Was, Przyjaciele Krzyża Chrystuso-
wego, w imię naszej wiary i humanizmu, 
byście stanęli ramię w ramię z nami przy 
Krzyżu, który jest lub będzie w Waszych 
szkołach czy Uczelniach i dali wyraz soli-
darności z nami swym protestem, modlitwą 
i świadectwem życia. 

Miętno było światełkiem, które 
zapaliło wielki szacunek  

do krzyża 
 i wartości chrześcijańskich  
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Historia 

Pomnik Poległych 
Stoczniowców 1970 

Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 upamiętniający ofia-

ry wydarzeń Grudnia 1970 usytuowany jest na placu 

„Solidarności” w Gdańsku, w pobliżu Bramy nr 2 Stoczni 

Gdańskiej. 

Postulat jego budowy podjął już w 1971 roku Związek Zawodo-

wy Metalowców na Wydziale W-4 Stoczni Gdańskiej. Realiza-

cja tego zamierzenia możliwa jednak była dopiero po podpisa-

niu porozumień sierpniowych, 31 sierpnia 1980 r.  

Autorem projektu był inżynier z Biura Projektowo-

Konstrukcyjnego Stoczni, Bogdan Pietruszka, ale całościowo 

nad formą plastyczną pomnika pracował trzyosobowy zespół. 

Pierwotny projekt, autorstwa Bogdana Pietruszki przewidywał, 

że monument składać się będzie z czterech krzyży, łączących 

się kotwicami i ramionami. Jednak zdecydowano się na zmiany. 

Władze próbowały odwlec budowę pomnika, m.in. proponując 

zorganizowanie szerokiego konkursu, zmianę lokalizacji, pro-

ponowano zmianę jego nazwy. Szczęśliwie udało się temu za-

pobiec. Przyczyniły się do tego odważne działania całej grupy 

osób współpracujących z Komitetem Budowy Pomnika, a także 

m.in. Anny Walentynowicz. Uroczystość wmurowania kamie-

nia węgielnego odbyła się 6 grudnia 1980 roku.  

Pomnik Poległych Stoczniowców to trzy krzyże z kotwicami. 

Każdy krzyż ma wysokość 42 metry i waży 36 ton. Na każdym 

krzyżu zawieszona jest około 2 tonowa kotwica. Na monumen-

cie został umieszczony cytat z psalmu 29, a także fragment 

wiersza Czesława Miłosza „Który skrzywdziłeś”. Krzyże wyko-

nano z płyt ze stali chromoniklowej, kwasoodpornej, kotwice 

z płyt mosiężnych, a płaskorzeźby z brązu.  

Zarówno sam monument, jak i jego otoczenie zawiera bogatą 

symbolikę. Pękający w podstawie beton oznacza schyłek totali-

taryzmu, rozpadający się pod naporem wyrastających krzyży, 

a  płaskorzeźby przedstawiające ludzi pracy: stoczniowca, ro-

botnika, górnika i rolnika, wskazują, że zaistniałe zmiany poli-

tyczne były zasługą całego społeczeństwa. 

Pomnik wybudowano ze środków ofiarowanych przez miesz-

kańców Trójmiasta oraz od ofiarodawców z całego kraju. 

W budowie monumentu brało udział kilkanaście zakładów pra-

cy i instytucji, a także stoczniowcy, którzy zaangażowali się 

w powstanie pomnika bezpłatnie, po godzinach pracy. 

Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 został odsłonięty 

16 grudnia 1980 roku w dziesiątą rocznicę tragicznych wyda-

rzeń. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz pań-

stwowych, liczne delegacje NSZZ „Solidarność” z całego kraju, 

tysiące mieszkańców Gdańska. Mszę św. celebrował ks. arcybi-

skup Franciszek Macharski, fragmenty Biblii recytował Daniel 

Olbrychski. W trakcie ceremonii wykonano kompozycję 

Krzysztofa Pendereckiego – „Lacrimosa”.  

kolk 

Duchowym wsparciem Ojca Świętego było 
Jego błogosławieństwo i pamiątkowe krzy-
żyki dla uczniów. 
W tym czasie władze szkolne zarządziły 

ponowne zapisy do ZSR, przy czym warun-

kiem przyjęcia jest podpisanie przez ucznia i 

jego rodziców oświadczenia, że zapisuje się 

do szkoły świeckiej, w której nie ma miejsca 

na symbole religijne. 

Zwycięstwo krzyża  

„Lojalkę” mieli podpisać również obecni 

uczniowie ZSR. Uczniowie odmawiają. 380 

z nich zabrało dokumenty. Mieli oni jednak 

duże kłopoty w znalezieniu miejsca w innych 

szkołach, ze względu na zakaz przyjmowania 

uczniów z Miętnego rozesłany przez Mini-

sterstwo Rolnictwa do wszystkich szkół rol-

niczych. Na wznowione zajęcia w Zespole 

Szkół Rolniczych w Miętnem przyszło tylko 

90. spośród 600 uczniów. 

Oburzony takimi praktykami Biskup Mazur 

podjął wtedy post o chlebie i wodzie, do 

czasu rozwiązania konfliktu.  

Po 4 miesiącach walka uczniów z Zespołu 

Szkół Rolniczych w Miętnem kończy się ich 

sukcesem. Krzyż wrócił do szkoły 6 kwiet-

nia. Zawisł w szkolnej bibliotece. Od tej pory 

to miejsce stało się nieformalną „kaplicą” – 

tu się modlono, palono znicze i składano 

kwiaty. Pomimo podpisanego porozumienia, 

do szkoły nie mogła jednak wrócić część 

zwolnionych uczniów i niektórzy nauczycie-

le. 

Do uczniów z Miętnego płynęły głosy wspar-

cia z całej Polski i z zagranicy. Jan Paweł II 

przekazał im błogosławieństwo i pamiątkowe 

krzyżyki. Ksiądz Jerzy Popiełuszko przeka-

zał specjalny list, bo śledzony przez SB nie 

mógł sam przybyć. 

Pomnik - krzyż znajduje się przed budynkiem 

Zespołu Szkół Rolniczych im. Stanisława 

Staszica przy ul. Głównej 49. Upamiętnia on 

walkę o obecność krzyża i wartości, które 

symbolizuje, Pomnik został zaprojektowany 

przez profesora Wojciecha Zabłockiego. 

Uroczyste odsłonięcie nastąpiło w kwietniu 

2009 r. 

ankol na podst.:  

Walka o krzyż: https://opoka.org.pl 

http://podlasie24.pl;  

Tereny Stoczni Gdańskiej na 
listę dziedzictwa! 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podpisała list intencyjny z 

Narodowym Instytutem Dziedzictwa w sprawie współpracy. 

Współpraca będzie dotyczyć ochrony i rozwoju terenów Stoczni 

Gdańskiej oraz dalszych działań mających na celu „wpisanie tego 

dobra na listę światowego dziedzictwa UNESCO”. 

– Mając świadomość znaczenia Stoczni Gdańskiej, jako miejsca 

trwale zapisanego w dziejach Polski, Europy i świata, w którym 

rozegrały się wydarzenia mające kluczowy wpływ na zmiany geo-

polityczne w ostatnich dekadach XX wieku, gdzie narodziła się 

„Solidarność”, związek zawodowy i ogromny ruch społeczny, 

miejsca będącego symbolem obalenia komunizmu, jak też miejsca 

stanowiącego zabytkowy zespół obiektów ruchomych i nierucho-

mych, będących wybitnym przykładem dziedzictwa poprzemysło-

wego (…) strony wyrażają wolę współpracy – czytamy w doku-

mencie. 

W liście intencyjnym zaznaczone zostało m.in., iż strony uwzględ-

niają wymogi w zakresie wynikającym z przepisów, widzą poten-

cjał dziedzictwa, jako „czynnik zrównoważonego rozwoju społecz-

nego i ekonomicznego”. 

Na czym współpraca będzie dokładnie polegać? 

Założenia zostały zawarte w trzech punktach. Pierwszy mówi o 

kontynuacji procesu zmierzającego do wpisania obszaru Stoczni 

Gdańskiej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Drugi o 

staraniach, których efektem będzie stworzenie planu zarządzania 

terenem Stoczni Gdańskiej w sposób „umożliwiający zachowanie 

wyjątkowej, uniwersalnej wartości miejsca narodzin „Solidarności” 

i symbolu upadku komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej 

oraz zrównoważony rozwój tej części miasta”. Trzeci natomiast 

dotyczy kwestii opracowania planu dla terenu dawnej Stoczni 

Gdańskiej zgodnego z modelem tzw. smart city, a więc atrakcyj-

nego dla mieszkańców jako miejsca łączącego pracę, kulturę, 

wypoczynek i życie codzienne. 

www.solidarnosc.gda.pl 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Grudzie%C5%84_1970
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plac_Solidarno%C5%9Bci_w_Gda%C5%84sku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plac_Solidarno%C5%9Bci_w_Gda%C5%84sku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_nr_2_Stoczni_Gda%C5%84skiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stocznia_Gda%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stocznia_Gda%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Porozumienia_sierpniowe
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bogdan_Pietruszka&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Walentynowicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamie%C5%84_w%C4%99gielny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamie%C5%84_w%C4%99gielny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czes%C5%82aw_Mi%C5%82osz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stal_kwasoodporna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mosi%C4%85dz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Relief
https://pl.wikipedia.org/wiki/Br%C4%85zy
https://opoka.org.pl/
http://podlasie24.pl/
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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 
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Dział Kontaktów: tel/fax    42 67 72 627; 42 677 26 28 

kontakty.lodz@solidarnosc.org.pl 

Dział Administracji:           42 677 26 15 
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biuropracy.lodz@solidarnosc.org.pl 
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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:           42 677 26 30 

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 
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Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” zaprasza do 

udziału w obchodach 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, 

które odbędą się 13 grudnia 2019 roku (piątek). Obchody rozpoczną 

się o godz. 16:00 mszą świętą w kościele oo. Jezuitów p.w. Najświętsze-

go Imienia Jezus w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 60. Po mszy nastąpi 

przemarsz uczestników przed „Pomnik-Krzyż Pamięci Ofiar Stanu 

Wojennego i Walki o Godność Człowieka” przy kościele Podwyższenia 

Św. Krzyża w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 38, gdzie odbędzie się dalsza 

część uroczystości. Okolicznościowe przemówienie wygłosi przewodni-

czący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Walde-

mar Krenc, a na zakończenie uroczystości uczestnicy złożą przy po-

mniku wiązanki kwiatów i zapalą znicze.  

Osoby i organizacje, które zamierzają złożyć kwiaty przed pomni-

kiem, proszone są o kontakt z biurem Zarządu Regionu ZŁ NSZZ 

„Solidarność” do dnia 12 grudnia br. tel. 42 67-72-627, 42 67-72-628, 

42 67-72-611 lub drogą mailową na adres: 

kontakty.lodz@solidarnosc.org.pl 

13 GRUDNIA 1981 

http://www.solidarnosc.lodz.pl/
mailto:kontakty.lodz@solidarnosc.org.pl
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