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Z Regionu 

Żądamy natychmiastowego przy-

wrócenia do pracy zwolnionych 

działaczy... 

… w Castoramie Polska Sp. z o.o.  

D 
o antyzwiązkowych działań do-

szło w firmie Castorama Polska 

Sp. z o.o. Członkowie władz mię-

dzyzakładowej „Solidarności” objętych 

szczególną ochroną zostało zwolnionych 

dyscyplinarnie z art. 52 pod zarzutem 

rzekomego działania na szkodę firmy.  

Przewodniczący Regionu Waldemar 

Krenc podziękował za przesyłanie listów 

poparcia dla działaczy Organizacji Mię-

dzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 

w Castoramie w staraniach o godne wa-

runki pracy i płacy skierowane do Zarządu 

Castorama Polska i do właściciela firmy 

z siedzibą w Anglii. Listy przesłane były 

przez struktury „Solidarności” z całego 

kraju, w tym z Regionu Ziemia Łódzka.  

W poniedziałek 25 listopada przed siedzi-

bą firmy w Warszawie, odbędzie się mani-

festacja związkowców z NSZZ 

„Solidarność” z całej Polski domagają-

cych się przywrócenia do pracy zwolnio-

nych działaczy na dotychczasowych wa-

runkach pracy i płacy. W całej Polsce, 

w miejscowościach, gdzie są sklepy Ca-

storamy odbędzie się akcja ulotkowa. 

O  akcji  piszemy  na  dalszych  stronach 

RIZ-u. 

… oraz w Zakładzie Gazowniczym 

w Łodzi 

W łódzkim Zakładzie Gazowniczym Dy-

rekcja firmy od wielu miesięcy prowadzi 

działania w celu zwolnienia z pracy prze-

wodniczącego Organizacji Zakładowej 

NSZZ „Solidarność” nakładając na prze-

wodniczącego kary porządkowe. Sprawa 

znalazła się w sądzie. Sąd pierwszej in-

stancji karę uchylił.  

Prezydium ZR podjęło w tej sprawie Sta-

nowisko, które wysłane zostało do praco-

dawcy. Uznajemy, że przewodniczący 

„Solidarności” z Zakładzie Gazowniczym 

jest szykanowany za działalność związko-

wą – mówił przewodniczący ZR Walde-

mar Krenc. Przewodniczący Zarządu Re-

gionu wystąpił do Okręgowej Inspekcji 

Pracy o pilną kontrolę w firmie. 

Z Regionu 

- Jak ważną rolę podczas rozwiązywania 

spornych problemów pełni mediator, nie 

trzeba nikogo przekonywać. Dlatego Pre-

zydium Zarządu Regionu, jako swoich 

przedstawicieli rekomendowało z naszego 

Regionu na mediatorów przy Ministrze 

Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: Prze-

mysława Grędę, Jarosława Jędrzejczaka, 

Mariana Laskowskiego oraz Michała Sta-

niszewskiego.  

- Rozstrzygnięty został konkurs Praco-

dawca Przyjazny Pracownikom. Z nasze-

go Regionu wyróżnioną firmą została 

Łódzka Kolei Aglomeracyjna. Uroczy-

stość oficjalnego ogłoszenia wyników 

i wręczenia statuetek odbędzie się w lutym 

przyszłego roku.  

- Nowo wybrany poseł na Sejm, były rad-

ny Rady Miejskiej, działacz prawicowy, 

od lat związany z NSZZ „Solidarność”, 

łodzianin Włodzimierz Tomaszewski 

przybył na posiedzenie ZR by podzięko-

wać za oddane głosy na jego osobę. Dzię-

kując zebranym za poparcie deklarował 

współpracę i pomoc w rozwiązywaniu 

problemów.  

S y t u a c j a  n a  r y n k u  p r a c y 

w województwie łódzkim 

Jak co roku przedstawiciele Wojewódz-

kiego Urzędu Pracy przedstawili człon-

kom Zarządu Regionu łódzkiej 

„Solidarności” sytuację na rynku pracy 

w województwie łódzkim. 

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zaj-

muje się między innymi analizą rynku 

pracy, jego badaniem, ofiarowaniem 

pomocy osobom bezrobotnym. WUP 

jako instytucja pośrednicząca, uczestni-

czy także we wdrażaniu środków unij-

nych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014–2020. 

Dyrektor WUP Kamil Jeziorski w swojej 

wypowiedzi zachęcał Komisje Zakłado-

we NSZZ „Solidarność”, aby włączyły 

się w projekty i konkursy organizowane 

przez Komisję Europejską mające na 

celu zwalczanie bezrobocia.  

Kierownik WUP Aneta Jarczyńska do-

konała analizy stanu zatrudnienia na 

chwilę obecną w naszym województwie 

podkreślając, że od 2014 roku spada 

liczba osób bezowocnie poszukujących 

pracy. I tak, na tle innych województw 

znajdujemy się po środku, jeśli chodzi 

o bezrobotnych. Ogółem w Łódzkiem 

wg stanu na dzień 31 października stopa 

bezrobocia wynosi 5,4%. W samej Łodzi 

bezrobocie jest nieco niższe i wynosi 

4,8%. Należy przy tym podkreślić, że 

sytuacja w województwie jest bardzo 

zróżnicowana. Pod tym względem naj-

mniej problemów z pracą mają miesz-

kańcy Rawy Mazowieckiej, gdzie bezro-

botni stanowią jedynie 3,2%. Najgorsza 

sytuacja już od lat jest w Kutnie, gdzie 

stopa bezrobocia wynosi 8,1%. Należy 

podkreślić, że stopa bezrobocia dla kraju 

wg GUS na koniec października wynio-

sła 5%!   

W numerze: 
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Pracodawcy systematycznie poszukują 

pracowników o prostych kwalifikacjach 

zawodowych: sortowaczy, pakowaczy, 

operatorów linii produkcyjnych. Najwię-

cej pracowników poszukują centra logi-

styczne w ŁSSE. Szukają pracowników 

magazynowych, pracowników z upraw-

nieniami do kierowania wózkami jez-

dniowymi, logistyków, czy spedytorów 

ze znajomością języka obcego. Są też 

zawody, w których występuje duża rota-

cja, jak np.: sprzedawcy, szwaczki. 

Narastające trudności pracodawców 

z obsadzaniem wolnych miejsc pracy 

powodują, iż pracodawcy w dużym stop-

niu korzystają z pracowników 

z zagranicy. Obcokrajowcy zgłaszający 

się do Urzędów Pracy to najczęściej 

Ukraińcy i narody byłego Związku Ra-

dzieckiego. Szukają najczęściej prac 

prostych, rzemieślniczych. 

W PUP od 5 lat istnieje Krajowy Fun-

dusz Szkoleniowy, z którego skorzystało 

blisko 40 tys. pracowników i pracodaw-

ców. Firmy małe, zatrudniające do 10 

pracowników koszty szkoleń pokrywane 

mają w całości z KFS, firmy większe, 

powyżej 10 pracowników w 80%. Finan-

sowane są najczęściej: studia podyplo-

mowe, specjalistyczne prawa jazdy, ra-

chunkowość, doskonalenie nauczycieli, 

kursy fizjoterapeutów i wiele innych 

specjalizacji.  

Raz w roku odbywają się w każdym 

województwie spotkania, na których 

omawiana jest sytuacja na powiatowym 

rynku pracy, a także tzw. barometr za-

wodów, czyli, w jakich zawodach i gdzie 

jest nadwyżka pracowników, a gdzie 

i w jakich zawodach niedobór. 

Przeciętny bezrobotny w kraju to osoba 

ok. 40 lat, raczej kobieta, o niskim wy-

kształceniu, bez zawodu.  

Red.      

 

W ten świąteczny czas Bożego Narodzenia ciepła, bliskości kochają-
cych serc, radości, wyciszenia, pogody ducha.  

Niech świąteczna atmosfera - tajemnica narodzenia Pana, oświeca 
Wam cały 2020 rok. Dobrego Nowego Roku 

          życzy  Redakcja RIZu 

Dzisiaj w Betlejem, 
dzisiaj w Betlejem 
Wesoła nowina. 
Że Panna czysta, 
że Panna czysta 
Porodziła Syna. 
Chrystus się rodzi, 
Nas oswobodzi.  
Anieli grają,   
Króle witają. 
Pasterze śpiewają 
Bydlęta klękają 
Cuda, cuda ogłaszają. 

Rozwój Związku 
3 grudnia br. do Łodzi przybyli członko-

wie Prezydium Zarządu Regionu Toruń-

sko-Włocławskiego. Spotkanie z człon-

kami Prezydium Zarządu Regionu Zie-

mi Łódzkiej dotyczyło uzgodnień co do 

wzajemnej współpracy w zakresie roz-

woju Związku. Omówiono sprawy orga-

nizacyjne i finansowe tej współpracy 

oraz wymieniono doświadczenia w za-

kresie pozyskiwania nowych członków 
Związku. Ze strony Regionu Toruńsko-

Włocławskiego w spotkaniu wzięli 

udział przewodniczący ZR Tomasz Je-

ziorek, zastępcy przewodniczącego Ja-

nusz Dębczyński i Mariusz Kawczyński, 

sekretarz ZR Piotr Grążawski oraz czło-

nek Prezydium odpowiedzialny za roz-

wój Związku w Regionie Sławomir Sza-

blewski. Region Łódzki reprezentowali 

przewodniczący ZR Waldemar Krenc, 

zastępca przewodniczącego Piotr Ścieś-

ko oraz członek Prezydium Przemysław 

Gręda.            IW 

Prezydium ZR Regionu Ziemia Łódzka (foto: 
Piotr Grążawski) 

Prezydium ZR Regionu Toruńsko -
Włocławskiego (foto: Piotr Grążawski) 
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Z Regionu 

Problemy w Instytucie 
Centrum Zdrowia Matki Polki 

w Łodzi nadal 
nierozstrzygnięte  

O proteście w Instytucie Centrum Zdrowia Matki 

Polki w Łodzi pisaliśmy w listopadowym RIZie. Pod 

hasłem „Za dobrą pracę żądamy godnej płacy" 

związkowcy z Instytutu Centrum Zdrowia Matki 

Polki w Łodzi przeprowadzili w dniu 8 października 

br. godzinny protest. W Instytucie działa kilka 

związków zawodowych, w tym NSZZ „Solidarność”.   

Wprawdzie jest to jeden wspólny spór związków zawodo-
wych działających w Szpitalu, jednak żądania są różne 

i rozmowy z dyrekcją każdy związek przeprowadza indywi-
dualnie – mówił przewodniczący NSZZ „Solidarność” 

w ICZMP Tadeusz Lewandowski.  

NSZZ „Solidarność” skupia przede wszystkim pracowni-

ków niemedycznych. Głównym postulatem związkowców 

jest podwyżka wynagrodzenia o 1.000 zł brutto dla każde-

go pracownika. Spór zbiorowy w Instytucie trwa z prze-

rwami już od lat.  

Mijają dwa miesiące od protestu. Co obecnie dzieje się 

w Instytucie? Czy Dyrekcja 

Szpitala zasiadła do stołu 

negocjacyjnego ze związ-

kowcami z „Solidarności”? 

Przewodniczący NSZZ 

„Solidarność” Tadeusz Le-

wandowski: – „Było spotka-

nie z dyrektorem, ale zakoń-
czyło się spisaniem protoko-

łu rozbieżności. Każda stro-

na sporu zostaje przy swoich 

stanowiskach. Dyrektor dał wprawdzie, w formie regula-

cji, 200 zł podwyżki dla pracownika i premię uznaniową, 
jeśli nie choruje się dłużej niż 60 dni, lecz to nie daje na-

wet minimalnego wynagrodzenia, które będzie obowiązy-

wało od przyszłego roku. Szpital będzie musiał płacić tym 
osobom tzw. dodatek wyrównawczy. Obecnie czekamy na 

mediatora z Ministerstwa. Nikt się nie liczy z upływem 
czasu. Jeśli będą takie zarobki, to ludzie nie przyjdą pra-

cować do szpitali, wręcz przeciwnie, odejdą do prywat-

nych NOZ, które nieuchronnie wejdą na teren szpitala 
i pacjenci będą im płacić za wykonywane badania. Jestem 

rozczarowany sytuacją, jaka się wytworzyła wokół służby 
zdrowia; że zapomniano o ludziach, którzy nie są lekarza-

mi i pielęgniarkami. A przecież jesteśmy jedną społeczno-

ścią!  

Ankol 

Krzyż Wolności i Solidarności  
Kolejni działacze opozycji demo-

kratycznej z naszego Regionu zo-

stali uhonorowani odznaczeniem 

państwowym Krzyż Wolności 

i Solidarności przyznawanym 

przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej. 
 

Uroczysta gala wręczenia odznaczeń odbyła się 22 listopada 

w historycznej siedzibie łódzkiej „Solidarności” przy ul. 

Piotrkowskiej 262 w Łodzi (obecnie siedziba Instytutu Euro-

pejskiego). Tym razem Krzyże otrzymało 32 działaczy opo-

zycji antykomunistycznej, w tym dwóch działaczy zgłoszo-

nych przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ 

„Solidarność”: Henryk Formicki i Krzysztof Sokołowski.  
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy od-

znaczenia wręczali zastępca prezesa Instytutu Pamięci Naro-

dowej dr Mateusz Szpytma oraz dyrektor łódzkiego Oddziału 

IPN dr Dariusz Rogut. W części artystycznej gali wystąpił 

Chór Dziecięcy Miasta Łodzi pod dyrekcją Waldemara Su-

tryka.  

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez par-

lament Rzeczypospolitej Polskiej 5 sierpnia 2010 r. Po raz 

pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 r. przy okazji obcho-

dów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. 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 respektowania praw człowieka w PRL. 

Red. 

 

 

Na zdjęciu: zastępca prezesa IPN dr Mateusz Szpytma dekoruje Henryka 
Formickiego 

Na zdjęciu: dyrektor łódzkiego Oddziału IPN dr Dariusz Rogut składa 
gratulacje Krzysztofowi Sokołowskiemu 
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Walczymy o przywrócenie do 

pracy bezprawnie zwolnionych 

działaczy związkowych 
Żądamy natychmiastowego przywrócenia do pracy człon-

ków Komisji Międzyzakładowej oraz wyciągnięcia konse-

kwencji dyscyplinarnych wobec osób, które dopuściły się 

bezprawnych działań antyzwiązkowych - podkreślali związ-

kowcy, którzy przyjechali 25 listopada z całej Polski 

przed siedzibę Zarządu Castorama Polska w Warszawie. 

W proteście uczestniczyło około tysiąca osób. Pikieta 

trwała 4 godziny.  

Powodem protestu związkowców z „Solidarności” było zwol-

nienie przez Zarząd Castoramy z art. 52, 9 członków Komisji 

Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” (w tym jedna osoba 

z Regionu Ziemia Łódzka) za wpisy na portalach społeczno-

ściowych informujące o łamaniu przepisów BHP w sklepach tej 

sieci. – „Żaden z pracowników nie otrzymał upomnienia ustne-

go, pisemnego, nagany, tylko od razu artykuł 52 i to w dziwnych 

nieraz okolicznościach, że łapankę robili na ulicy by komuś 

wręczyć i tak dalej. Takie przypadki były. To ewidentna wojna 

ze Związkiem” - mówił zastępca przewodniczącego Komisji 

Krajowej Tadeusz Majchrowicz na antenie TVP 3 w programie 

Echa Dnia.  

- „Oni zostali wyprowadzeni przez ochronę ze swoich zakładów 

pracy. To jest skandal. Jako związkowcy jesteśmy objęci ochro-

ną prawną. Tymczasem pracownika się wyrzuca, a państwo nie 

stoi za nim w obronie. To nie do pomyślenia, żeby tak zrobiono 

w Niemczech czy we Francji, a w Polsce pozwala się, by zagra-

niczne korporacje w ten sposób działały” – mówił z kolei dla 

Tysol.pl obecny na protestach Waldemar Krenc, przewodniczą-

cy NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemia Łódzka. 

Tadeusz Majchrowicz zadeklarował, że Związek da ekspertów 

z Komisji Krajowej do rozmów, aby wypracować zasady dialo-

gu i współpracy pomiędzy „Solidarnością”, a Castoramą. 

W chwili oddania tekstu do druku trwają rozmowy pomiędzy 

zarządem Castoramy, a NSZZ „Solidarność”. Jeśli zwolnieni 

działacze nie zostaną przywróceni do pracy związkowcy zapo-

wiadają dalsze protesty.  

W tym samym czasie, 25 listopada trwała akcja ulotkowa skiero-

wana do klientów przed 79. sklepami Castorama w całej Polsce. 

W Regionie Łódzkim akcja ulotkowa miała miejsce przed trzema 

Castoramami w Łodzi: na ul. Wróblewskiego, Wydawniczej 

i Sikorskiego oraz przed jednym w Pabianicach. Ulotki zawierały 

informacje, o tym, że korporacja łamie elementarne prawa pra-

cownicze. 

Na zdjęciach łódzcy związkowcy podczas protestu przed siedzi-

bą Castoramy w Warszawie  i przed sklepami. 

Kolk 



 
 

Od 13 grudnia 1981 r. do 21 lipca 1983 r. na tery-
torium całego kraju obowiązywał stan wojenny.  
Stan wojenny został wprowadzony uchwałą Rady 
Państwa na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia Na-
rodowego w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. 
Po ponad roku obwiązywania - 31 grudnia 1982 r., 
na mocy uchwały Rady Państwa PRL został zawie-
szony, ale ostatecznie zniesiony przez Sejm 22 lip-
ca 1983 r. MIJA WŁAŚNIE 38. ROCZNICA OD JEGO 
WPROWADZENIA – PAMIĘTAMY! 

W trakcie jego trwania życie straciło około 40 osób, w tym 
9 górników podczas pacyfikacji strajku w Kopalni Węgla 
Kamiennego „Wujek” w Katowicach 16 grudnia 1981 r. 
Powszechną formą szykanowania było internowanie działa-
czy związanych z „Solidarnością”. Łącznie internowano po-

nad 10 tys. osób w 49 ośrodkach odosobnienia na terenie całego kraju. Byli to głównie przy-
wódcy NSZZ „Solidarność" i związani z nim doradcy Związku. Dalszym ok. 4 tys. osób, głównie 
przywódcom i uczestnikom strajków i protestów, przedstawiono zarzuty prokuratorskie i osą-
dzono, zwykle na kary więzienia. Powszechną praktyką było zwalnianie działaczy NSZZ 
„Solidarność” z pracy. 

13 grudnia 1981 rok  
– WPROWADZENIE STANU WOJENNEGO 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Pa%C5%84stwa_(Polska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Pa%C5%84stwa_(Polska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojskowa_Rada_Ocalenia_Narodowego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojskowa_Rada_Ocalenia_Narodowego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopalnia_W%C4%99gla_Kamiennego_%E2%80%9EWujek%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niezale%C5%BCny_Samorz%C4%85dny_Zwi%C4%85zek_Zawodowy_%E2%80%9ESolidarno%C5%9B%C4%87%E2%80%9D
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Stan Wojenny w Łodzi 
Ze zbiorów ZOD NSZZ „Solidarność"  Regionu Ziemi Łódzkiej 
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Z Kraju 

SPRAWIEDLIWOŚĆ po latach  
Za naszą krzywdę ge-

nerałowie SB dostali 

wyrok 2 lat bezwzględ-

nego więzienia – po-

wiedział Adam Nowak 

po ogłoszeniu wyroku 

w Sądzie Okręgowym 

w Warszawie w dniu 

19 listopada br. na 

generałach SB Władysława Ciastonia i Józefa Sasina. 

Adam Nowak, to jeden z łódzkich działaczy „Solidarności”, 

którzy w stanie wojennym zostali wysłani na 3 miesiące do 

wojskowego obozu w Chełmnie.  

Generał Władysław Ciastoń w okresie stanu wojennego był 

szefem SB i zastępcą gen. Kiszczaka, a generał Józef Sasin był 

dyrektorem Departamentu V SB, który był odpowiedzialny za 

zwalczanie środowisk opozycyjnych w zakładach przemysło-

wych. 

W grudniu 1982 roku, po likwidacji „ośrodków odosobnienia” 

osoby w nich osadzone, tzw. internowani wyszli na wolność. 

Jednak dla osób uznanych za przeciwników politycznych wy-

myślono inną formą internowania. Powołano ich na dodatko-

we przeszkolenie do wojska. Były to tzw. „specjalne ćwicze-

nia wojskowe" zorganizowane w myśl rozkazu szefa Sztabu 

Generalnego Ludowego Wojska Polskiego z dnia 26 paździer-

nika 1982 roku.  

Odizolowano i poddano represji w warunkach dyscypliny 

i porządku wojskowego 1711 działaczy „Solidarności" z całej 

Polski. Skoszarowano ich w kilku wojskowych obozach inter-

nowania: w Czerwonym Borze, Chełmnie, Rawiczu, Trzebia-

towie, Unieściu, Budowie, Czarnym, Wędrzynie i Węgorze-

wie.  

Największym z nich był obóz w Chełmnie Pomorskim na poli-
gonie wodnym zwanym Kępa Panieńska, w którym osadzono 

304 działaczy „Solidarności” i nie tylko. 

Mroźna zima, my w namiotach, wstajemy o 5 rano i do późne-

go wieczora wykonujemy jakieś nikomu niepotrzebne prace – 

mówi kolejny łódzki działacz „Solidarności” Andrzej Niedba-

ła, który do wojskowego obozu internowania na poligonie 

wodnym Jednostki Wojskowej w Chełmnie został powołany 
po zwolnieniu z internowania w Łowiczu, gdzie przebywał 

w pierwszej połowie roku 1982 i został zwolniony na mocy 

amnestii lipcowej. 

W dniu 24 listopada 2008 roku Stowarzyszenie Osób Interno-

wanych „Chełminiacy 1982” złożyło wniosek do Oddziałowej 

Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu 

IPN Oddział w Gdańsku, o wszczęcie śledztwa w sprawie 
bezprawnego pozbawienia wolności w okresie od 3.11.1982 

roku do 16.02.1983 roku działaczy opozycji, poprzez osadze-

nie ich w Wojskowym Obozie Specjalnym zlokalizowanym 

w miejscowości Chełmno, województwo kujawsko-

pomorskie. Z ramienia IPN sprawę prowadził prokurator Mie-

czysław Góra. 

Dopiero w lutym 2018 roku Sąd Rejonowy w Warszawie ska-

zał ww. generałów na 2 lata bezwzględnego więzienia. Sąd 

uznał, iż czyny, których się dopuścili należy zakwalifikować, 

jako zbrodnie przeciwko ludzkości. Uznał ich winnymi repre-

sjonowania w stanie wojennym opozycjonistów oraz wysyła-

nia ich do wojskowych obozów internowania.  

Od wyroku skazującego obu generałów na karę dwóch lat 

więzienia apelację złożyli zarówno pełnomocnicy oskarżo-

nych, jak i prokurator IPN. 

W dniu 5 listopada 2019 r. w Sądzie Okręgowym w Warsza-

wie odbyła się rozprawa odwoławcza od wyroku Sądu Rejono-

wego założona przez generałów SB Władysława Ciastonia 

i Józefa Sasina oskarżonych przez działaczy opozycji oraz IPN 

m.in. o łamanie praw człowieka i zbrodnie komunistyczne. 

Oskarżeni: Władysław Ciastoń i Józef Sasin nie stawili się na 

rozprawę ze względu na stan zdrowia. Wg adwokatów repre-

zentujących oskarżonych, działali oni zgodnie z literą obowią-

zującego wówczas prawa i byli jedynie wykonawcami rozka-
zów. Sąd Okręgowy, po wysłuchaniu mów końcowych obroń-

ców oskarżonych i oskarżycieli publicznych 5 listopada br., 

podjął decyzję o ogłoszenia wyroku w dniu 19 listopada br. 

Ogłoszony tego dnia wyrok - 2 lat bezwzględnego więzienia 

dla generałów SB, jest pierwszym prawomocnym wyro-

kiem, który zapadł w odniesieniu do sprawców stanu wo-

jennego. 

Kolk 

Chełmniacy 1982 - 37 

rocznica 

 My internowani 
Adam Nowak 
Obóz polityczny w Chełmnie 
zrobili 

Żeby prawdę ukryć, mundur 

nam włożyli. 
My internowani, my niechciane 

dzieci 

Z obozu opinia do SB poleci. 

Nam internowanym widzeń wciąż nie dają, 

A nasze rodziny pod bramą czekają. 

Płaczą nasze żony, płaczą nasze dzieci 

A przez nasze serca smak goryczy leci. 

My młodzi Polacy złamać się nie damy 
Orła ponad wronę codziennie stawiamy. 

My młodzi Polacy złamać się nie damy 
I tą oto pieśnią o wolność wołamy. 

Lecz my stąd wyjdziemy, do domów wrócimy 

Wielka będzie radość łzy i płacz szczęśliwy. 
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Krajowa Sekcja Oświaty 
i Wychowania "S": 

ZNP popiera nasz projekt 
dotyczący wynagrodzeń 

nauczycieli 
Powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym 

wynagrodzeniem w gospodarce narodowej to jeden 

z najważniejszych postulatów Krajowej Sekcji 

Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Nasze 

trwające ponad rok działania negocjacyjne doty-

czące zmiany systemu wynagradzania znalazły od-

zwierciedlenie w podpisanym 7 kwietnia porozu-

mieniu między KSOiW NSZZ „Solidarność” a rzą-

dem. Punkt VI tego porozumienia brzmi: Zmiana 

systemu wynagradzania nauczycieli, w uzgodnieniu 

ze związkami zawodowymi do 2020 r. 

Jeszcze przed wyborami parlamentarnymi rozmawiali-
śmy na ten temat z ministrem edukacji. Przypomnijmy, że 

celem naszej ogólnopolskiej akcji pod hasłem 
„Pocztówka do ministra edukacji”, którą przeprowadzi-

liśmy z okazji Dnia Nauczyciela w październiku, było 

przypomnienie, że stanowczo domagamy się realizacji 
postulatu zmiany systemu wynagradzania nauczycieli. 

Podczas zjazdu delegatów Związku Nauczycielstwa Pol-

skiego, który odbył się w listopadzie, przyjęto uchwałę, 
że w drodze obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej 

zgłoszona zostanie propozycja zmian w systemie wyna-
gradzania nauczycieli. ZNP chce, by zarobki nauczycieli 

zależały bezpośrednio od przeciętnej pensji w kraju 

i były ustalane procentowo w zależności od stopnia 

awansu zawodowego. 

KSOiW NSZZ „Solidarność” z zadowoleniem przyjęła 
informację, że ZNP popiera nasz priorytetowy postulat 

dotyczący zmiany systemu wynagradzania nauczycieli! 

źródło: Informacja prasowa Krajowej Sekcji Oświaty 

i Wychowania NSZZ Solidarność 

Ofiara pacyfikacji „Wujka” 
W tym roku przypada 38. rocznica ogłoszenia stanu wo-

jennego i pacyfikacji Kopalni KWK „Wujek” w Katowi-

cach, gdzie w wyniku brutalnej akcji ZOMO śmierć po-

niosło 9 górników. Wśród ofiar tych tragicznych wyda-

rzeń byli również synowie ziemi radomszczańskiej 35 – 

letni Ryszard Gzik urodzony w Radomsku oraz 19 – letni 

Andrzej Pełka urodzony w Niedośpielinie (Gmina Wiel-

gomłyny).  

Aby upamiętnić ofiarę, jaką górnicy złożyli na ołtarzu 

ojczyzny wzorem lat ubiegłych Podregion Radomsko 

NSZZ „Solidarność” wraz z Urzędem Gminy Wiel-

gomłyny w dniu 1 grudnia (tj. niedziela) 2019 roku 

w Niedośpielinie zorganizowali uroczystości upamiętnia-

jące tragiczną śmierć górników. 

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 9:45 od mszy 

świętej w kościele p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej 

w Niedośpielinie. Po mszy wszystkie delegacje oraz 

uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod obelisk 

upamiętniający zamordowanego Andrzeja Pełkę i jego 

ośmiu kolegów, po czym udali się na  cmentarz do grobu 

Andrzeja Pełki, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze. 

Uroczystości odbyły się pod patronatem Poseł na Sejm 

RP Anny Milczanowskiej. 

W uroczystościach wzięli udział m.in. górnicy z kopalni 

„Wujek”, z-ca przewodniczącego ZR ZŁ NSZZ 

„Solidarność" Piotr Ścieśko, przewodnicząca Podregionu 

Radomsko NSZZ „Solidarność" Anna Kaurzel, poseł na 

Sejm RP Anna Milczanowska, marszałek senior Sejmu 

RP Antoni Macierewicz, samorządowcy oraz władze 

Wielgomłyn, Radomska i powiatu radomszczańskiego. 

  Tomasz JAMROZIK 

z-ca przewodniczącego Podregionu Radomsko 

NSZZ „Solidarność" 

Komunikat 
dot. informacji o liczbie członków 

organizacji związkowej 
 

Przypominamy, iż wszystkie organizacje zakła-

dowe (międzyzakładowe) są zobowiązane naj-

później do dnia 10 stycznia 2020 r. złożyć praco-

dawcy informację o liczbie członków będących 

pracownikami lub innymi osobami wykonujący-

mi pracę zarobkową w firmie. 

Informacja dotyczy liczby członków według sta-

nu na dzień 31 grudnia 2019 r. (podstawa praw-

na: art. 251 ustawy o związkach zawodowych). 

Ważne! Niezłożenie w terminie informacji 

o liczbie członków może skutkować utratą 

uprawnień zakładowej organizacji związko-

wej. 
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Jakub Stelina sędzią 
Trybunału Konstytucyjnego. 

Wreszcie ekspert 
prawa pracy w TK!  

21 listopada za powołaniem Jakuba Steliny na sę-

dziego Trybunału Konstytucyjnego zagłosowało 233 

posłów, 209 oddało głos przeciwny, zaś 8 wstrzymało 

się od głosu. Wcześniej otrzymał rekomendację Sej-

mowej Komisji Sprawiedliwości. 
Jakub Stelina, profesor nauk prawnych, specjalista prawa 

pracy, był prawnikiem w Biurze Prawnym Komisji Krajowej 

NSZZ "Solidarność". W latach 1993-2000 r. był asystentem, 

a w latach 2000-2007 adiunktem w Katedrze Prawa Pracy 

Uniwersytetu Gdańskiego. 

Pracę doktorską „Związkowa zdolność układowa", napisał 

pod kierunkiem prof. Lecha Kaczyńskiego. Był prodzieka-

nem ds. studiów stacjonarnych na Wydziale Prawa i Admini-

stracji Uniwersytetu Gdańskiego i ds. studiów niestacjonar-

nych. Pełnił funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administra-

cji Uniwersytetu Gdańskiego. 

Pracował w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Jest człon-

kiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Od 

2018 r. profesor nauk prawnych. Obecnie na stanowisku pro-

fesora zwyczajnego Uniwersytetu Gdańskiego. 

ml www.solidarnosc.org.pl  

Przewodniczący 
„Solidarności” 

w sprawie klimatu 
W najbliższym czasie zapadnie decyzja w sprawie propozy-

cji osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 

roku. 

Wynik tych negocjacji będzie miał fundamentalne znacze-

nie dla przyszłości gospodarki Polski, a w szczególności dla 

regionów, w których występuje największa w skali naszego 

kraju koncentracja przemysłu. 

Kluczowe znaczenie ma również określona w Porozumieniu 

Paryskim perspektywa czasowa, czyli koniec bieżącego 

stulecia. Skrócenie tego horyzontu o 50 lat (a więc do 2050 

roku), czego domaga się Komisja Europejska, doprowadzi 

do likwidacji wielu segmentów gospodarki. 

- Będzie oznaczać m.in. konieczność likwidacji całych gałęzi 

przemysłu oraz drastyczny spadek poziomu życia obywateli 

– przestrzega przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność” Piotr Duda w liście, który na początku tego 

miesiąca skierował do premiera. – Jeśli ten czarny scena-

riusz się spełni, ambitne plany zapisane w Rządowej Strate-

gii Odpowiedzialnego Rozwoju staną się nic nie znaczącą 

mrzonką, a nasz kraj będzie musiał się zmierzyć ze społecz-

no-gospodarczą degradacją na skalę niespotykaną od za-

kończenia II wojny światowej. 

Przewodniczący „Solidarności’ podkreśla, że 

„zaakceptowanie przez polski rząd propozycji osiągnięcia 

w UE neutralności klimatycznej w kształcie proponowanym 

przez Komisję Europejską spotka się z radykalnymi działa-

niami związku. 

/www.solidarnosc.gda.pl/ 

Wycofanie się z likwidacji 
limitu 30-krotności 

to dobra decyzja.  
Czas na dialog o całym systemie  

Wycofanie przez posłów PiS projektu nowelizacji 

ustawy znoszącej roczny limit 30-krotności przecięt-

nego wynagrodzenia, powyżej którego nie potrąca 

się składek na ubezpieczenie społeczne, to dobra 

i rozsądna decyzja. 

To również dobra okazja do rozpoczęcia poważnej dyskusji 

na forum Rady Dialogu Społecznego o całym systemie 

emerytalnym, w tym szczególnie o pełnym oskładkowaniu 

umów zleceń, czy wprowadzeniu kryterium stażowego 

uprawniającego do przechodzenia na emeryturę bez wzglę-

du na wiek. Na taką debatę NSZZ „Solidarność” jest otwar-

ty. 

Podobnie jak jest otwarty na dyskusję o zmianach w syste-

mie podatkowym. Nie tylko o postulowanej przez 

„Solidarność” wyższej kwocie wolnej od podatku, ale rów-

nież o rozważeniu wprowadzenia trzeciego, wyższego pro-

gu podatkowego. 

Przyjmując za dobrą monetę deklarację Pana Premiera, 

wygłoszoną podczas expose, że rząd w Radzie Dialogu 

Społecznego będzie cierpliwie wsłuchiwał się w głos part-

nerów społecznych, mamy dzisiaj szansę na nowy pozy-

tywny impuls w tym obszarze. Szczególnie, że w ostatnich 

latach, jakość dialogu społecznego w Polsce pozostawiała 

wiele do życzenia. 

Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność" 

http://www.solidarnosc.org.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/
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Historia 

XV rocznica 

śmierci o. Stefana 

Miecznikowskiego 
27 grudnia 2004 roku, po 84 latach 

życia, w szpitalu miejskim w Gdyni, 

po długiej i ciężkiej chorobie zmarł 

śp. OJCIEC STEFAN MIECZNIKOWSKI. Ducho-

wy przywódca łódzkiej opozycji, duszpasterz ludzi 

pracy, wychowawca wielu pokoleń młodzieży, Hono-

rowy Członek NSZZ „Solidarność”. 

Pochowany został w Łodzi w grobowcu Jezuitów, 

na Cmentarzu Katolickim na Dołach. Ojciec Stefan Mieczni-

kowski odszedł po 65 latach powołania do Towarzystwa Je-

zusowego i w 55 roku kapłaństwa. 

3 maja 2007 Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył 

pośmiertnie o. Stefana Miecznikowskiego Krzyżem Ko-

mandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. 

Dawał otuchę osaczonym – poczucie wolności 

Stefan Miecznikowski  urodził się  25 sierp-

nia 1921 w Warszawie, tam spędził swoje młode lata. Był 

harcerzem. W wieku 19 lat wstąpił do Zakonu Jezuitów 

(S.J.). W roku 1950, z rąk abpa Stefana Wyszyńskiego przy-

jął święcenia kapłańskie. Studiował teologię w Kaliszu, 

a także pedagogikę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 

gdzie był jednocześnie duszpasterzem akademickim. 

Następnie, w latach 1957-1959 studiował teologię na Uni-

wersytecie Gregoriańskim w Rzymie i uzyskał stopień dokto-

ra teologii. Po powrocie do kraju opiekował się nowicjatem 

jezuickim w Kaliszu. 

W roku 1967 został przeniesiony do Łodzi, gdzie był duszpa-

sterzem akademickim. Po aresztowaniach studentów z opo-

zycyjnej organizacji „Ruch"(do której należeli m.in. Andrzej 

i Benedykt Czumowie, Andrzej Woźnicki) w 1970 r., władze 

zakonne w obawie o los o. Stefana ponownie przeniosły go 

do Kalisza, gdzie został rektorem tamtejszej uczelni. W Kali-

szu o. Miecznikowski założył Klub Inteligencji Katolickiej. 

Powtórnie został skierowany do pracy w Łodzi w 1978 roku, 

gdzie ponownie został duszpasterzem akademickim, a także 

duszpasterstwem rodzin oraz duszpasterzem środowisk twór-

czych. Został także kapelanem powstającej w Łodzi „Solidar-

ności”. To w pomieszczeniach parafialnych przy ul. Sienkie-

wicza odbywały się zebrania i zawiązał się Międzyzakłado-

wy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódz-

kiej. 

W latach stanu wojennego ojciec Stefan Miecznikowski był 

oparciem dla tysięcy łodzian. Pomagał aresztowanym i inter-

nowanym, organizował pomoc dla ich rodzin, opiekował się 

ludźmi pozbawionymi pracy i środków do życia. Jeździł do 

więzień i do miejsc internowania. Tam gdzie nie chcieli Go 

wpuścić stał pod oknami, by uwięzieni mogli zobaczyć, że 

jest z nimi, że nie są zapomniani.  To przy kościele oo. Jezu-

itów powstał m.in. Ośrodek Pomocy Uwięzionym i Interno-

wanym. Organizował specjalne spotkania dyskusyjne, a co 

niedziela od 13 grudnia 1981 roku o godzinie 10.00 odpra-

wiał msze św. za Ojczyznę, które gromadziły w kościele tłu-

my łodzian. 

W 1989 r. został przeniesiony przez władze zakonne na Wy-

brzeże.  

Ojciec Stefan Miecznikowski w roku 1992 otrzymał tytuł 

Honorowego Obywatela Miasta Łodzi.  

Ukazało się kilka książek jego autorstwa m.in.: Kazania sta-

nu wojennego, Rozważania o Ojczyźnie (1998), Almanach 

Harcerski (1999).  

W tym roku obchodzimy XV rocznicę śmierci duchownego. 

Cześć Jego Pamięci!  
Ankol 

Foto: 29.07.1984 r. O. Stefan Miecznikowski odprawił mszę 

św. z okazji wyjścia z wiezienia A. Słowika, G. Palki i J. Kro-

piwnickiego, kościół oo. Jezuitów w Łodzi. Foto Zbigniew 

Dominiak. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Honorowi_Cz%C5%82onkowie_NSZZ_%E2%80%9ESolidarno%C5%9B%C4%87%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Honorowi_Cz%C5%82onkowie_NSZZ_%E2%80%9ESolidarno%C5%9B%C4%87%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_Do%C5%82y
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lech_Kaczy%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Odrodzenia_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/25_sierpnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/25_sierpnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1921
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezuici
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezuici
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Wyszy%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99cenia_kap%C5%82a%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katolicki_Uniwersytet_Lubelski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalisz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_(organizacja)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niezale%C5%BCny_Samorz%C4%85dny_Zwi%C4%85zek_Zawodowy_%E2%80%9ESolidarno%C5%9B%C4%87%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niezale%C5%BCny_Samorz%C4%85dny_Zwi%C4%85zek_Zawodowy_%E2%80%9ESolidarno%C5%9B%C4%87%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Honorowe_obywatelstwo


Region Ziemia Łódzka 

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@solidarnosc.lodz.pl 

- Ireneusz Wach 

wiceprzewodniczacy@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:           42 677 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 

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:             607 358 026 

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 
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KALENDARZE NA ROK 2020 
Jak co roku Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej 

przygotował kalendarze ścienne dla Organi-

zacji Związkowych. 

Kalendarze NSZZ „Solidarność” na rok 2020  

można odbierać (po jednym dla każdej orga-

nizacji) w Zarządzie Regionu w Łodzi ul. Ka-

mińskiego 18 w pok. 311. 

  

 Czytaj  
 

 

Kupując „Tygodnik Solidarność” wspierasz polską, niezależną 

prasę. Tygodnik został założony w 1981 roku i był pierwszym po 

II wojnie światowej niekomunistycznym pismem ukazującym się 

oficjalnie w Europie Środkowo-Wschodniej; Od początku wyda-

wany jest przez NSZZ „Solidarność”; Tygodnik ma charakter 

magazynu i zajmuje się sprawami politycznymi, społecznymi 

oraz gospodarczymi. 

Na jego łamach zamieszczają swoje teksty znani i cenieni publi-

cyści. Tygodnik rozprowadzany jest na terenie całego kraju. 

W ostatnim czasie zostało podpisane porozumienie z siecią Em-

pik i od numeru 45 tygodnik jest już dostępny we wszystkich sa-

lonikach prasowych tej sieci.  

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

