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REGIONALNY  
INFORMATOR 
ZWIĄZKOWY 

W   TYM   ROKU   OBCHODZIMY   40.   ROCZNICĘ   POWSTANIA 
NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO 
„SOLIDARNOŚĆ”. 
 

31 sierpnia 2019 r. w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, 
podczas uroczystości obchodów 39. rocznicy zawarcia Porozu-
mień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność” uroczyście 
odsłonięto oficjalne logo na 40-lecie NSZZ „Solidarność”.  
 

Jego autorem jest pan Wojciech Korkuć, który zajmuje się projek-
towaniem plakatów, ilustracją prasową, identyfikacją wizualną, 
doceniany przez światowe gremia krytyków oraz kuratorów mię-
dzynarodowych wystaw.  

Logo 40-lecia „Solidarności” 
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Z posiedzenia 
Zarządu Regionu 

16 grudnia 2019 
 

W Regionie 

Głównym punktem obrad podczas grudnio-

wego posiedzenia Zarządu Regionu było 

przyjęcie preliminarza budżetowego na rok 

2020.  Wyniki finansowe ZR omówili prze-

wodniczący ZR Waldemar Krenc oraz skarb-

nik Piotr Ścieśko. 

Przewodniczący rozpoczął obrady od podzię-

kowania osobom, które uczestniczyły 25 

listopada ubiegłego roku w akcjach protesta-

cyjnych przed sklepami Castoramy w Regio-

nie Łódzkim i przed siedzibą Zarządu Casto-

ramy w Warszawie oraz tym, którzy organi-

zowali i wzięli udział w uroczystościach 

rocznicowych w dniu 13 grudnia. Szczególne 

podziękowania przewodniczący złożył człon-

kom pocztów sztandarowych. 

Wracając do sprawy zwolnionych dyscypli-

narnie z pracy chronionych związkowców 

z Castoramy pod zarzutem rzekomego dzia-

łania na szkodę firmy, przewodniczący 

W. Krenc poinformował, że został złożony 

pozew do Sądu Pracy odnośnie zwolnionej 

osoby z Regionu Ziemia Łódzka. Podobne 

pozwy złożyli związkowcy z innych Regio-

nów NSZZ „Solidarność”. Przypominamy, 

że Zarząd Castorama Polska bezprawnie 

zwolnił 9 członków Komisji Zakładowej 

NSZZ „Solidarność” za wpisy na portalach 

społecznościowych informujące o łamaniu 

przepisów BHP i warunkach pracy w skle-

pach.  

W. Krenc poinformował również zebranych 

o sytuacji przewodniczącego Organizacji 

Podzakładowej NSZZ „Solidarność” w łódz-

kim Zakładzie Gazowniczym, którego dyrek-

cja firmy zwolniła z pracy z art. 52. Sprawa 

skierowana została do Sądu Pracy. Skierowa-

ny został także wniosek do Państwowej In-

spekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli 

w firmie. 

Prezydium ZR w październiku ub. roku pod-

jęło w tej sprawie Stanowisko, które wysłane 

zostało do pracodawcy, w którym zadeklaro-

wano pełne poparcie dla przewodniczącego 

zakładowej „Solidarności” i żądano od pra-

codawcy odstąpienia od zamiaru rozwiązania 

umowy o pracę bez wypowiedzenia.  

Kolejny temat, jaki poruszył W. Krenc, to 

sprawa zwolnionego z pracy przewodniczą-

cego Komisji Zakładowej NSZZ 

„Solidarność” w Jysk, Tomasza Jamrozika. 

Na dzień 20 grudnia 2019 roku (po półtora 

roku oczekiwania) w Sądzie Rejonowym 

w Gdańsku zaplanowany był pierwszy termin 

rozprawy o przywrócenie do pracy zwolnio-

nego przewodniczącego. Sąd w Gdańsku 

odwołał termin rozprawy do chwili prawo-

mocnego rozstrzygnięcia sprawy karnej to-

czącej się przeciwko przewodniczącemu OZ 

przed Sądem Rejonowym w Radomsku 

wszczętej po złożeniu  doniesienia do proku-

ratury przez pracodawcę. 

29 sierpnia 2020 roku, w związku z 40. rocz-

nicą powstania NSZZ „Solidarność” w War-

szawie zostanie zorganizowany koncert 

„Święto Solidarności”. Na wyjazd do War-

szawy, już na grudniowym posiedzeniu ZR, 

zaprosił przewodniczący Waldemar Krenc. 

Informacje z prac Komisji Krajowej 

Przewodniczący przekazał członkom Zarzą-

du Regionu informacje z prac KK.  

Komisja Krajowa podjęła Stanowisko ws. 

zwrotu tablic z 21. postulatami Sierpnia 1980 

r. Obecnie tablice znajdują się w Europej-

skim Centrum Solidarności. Władze NSZZ 

„Solidarność” chcą, aby oryginalne tablice 

Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego 

z 21. postulatami sierpnia 1980 r. przenieść 

do historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej. 
Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej jest 

najwłaściwszym i jedynym miejscem, gdzie 

powinny spocząć oryginalne tablice z 21. 

sierpniowymi postulatami – argumentują 

w podjętym Stanowisku (nr 18/19) członko-

wie KK.  

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” pod-

jęła też Stanowisko (nr 19/19), w którym 

wzywa polski rząd do zablokowania na naj-

bliższym szczycie Rady Europejskiej propo-

zycji klimatycznych Komisji Europejskiej 

zmierzających do wprowadzenia neutralności 

klimatycznej do roku 2050. W Stanowisku 

czytamy: „Zaakceptowanie drogi forsowanej 

przez KE oraz najbogatsze kraje UE ozna-

czać będzie dla Polski katastrofę gospodar-

czą, m.in. konieczność likwidacji całych gałę-

zi przemysłu oraz drastyczny spadek poziomu 

życia naszych obywateli. W ocenie Komisji 

Krajowej jedynym sposobem na trwałe 

uchronienie naszej gospodarki przed kata-

strofalnymi skutkami przyjęcia proponowa-

nych rozwiązań jest realizacja uzgodnień 

Porozumienia Paryskiego”. 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 

z oburzeniem przyjęła informację o przygo-

towanym przez Lewicę projekcie ustawy, 

która cofnęłaby rozwiązania zawarte w tzw. 

ustawie dezubekizacyjnej z 2016 

r. Związkowcy zwrócili uwagę na wybór 

daty złożenia wniosku – 16 grudnia – przypa-

dającej w trakcie obchodów 49. rocznicy 

grudniowej masakry na Wybrzeżu w roku 

1970 i 38. rocznicy masakry w Kopalni Wu-

jek - 16 grudnia 1981 roku. To jawna prowo-

kacja i bezczeszczenie pamięci ofiar – uwa-

żają członkowie KK (Stanowisko KK 

nr 17/19). 

W 2020 roku Komisja Krajowa postanowiła 

wdrożyć program pilotażowy pn. „Rozwój 

Związku”. W programie cały kraj podzielono 

na 10 makroregionów. Region Ziemia Łódz-

ka został połączony z Regionem Toruńsko-

Włocławskim i Piotrkowskim. (Uchwała KK 

nr 10/19). Prezydium KK ma przygotować 

umowy dotyczące przekazywania i rozlicza-

nia środków z budżetu Komisji Krajowej 

na  zatrudnienie organizatorów związkowych 

(2 na makroregion) oraz sposobu dokumento-

wania ich pracy. 

Terminy posiedzeń ZR 

ZR uchwalił terminy posiedzeń zwyczajnych 

Zarządu Regionu do sierpnia 2020 roku  

20 stycznia 

17 lutego 

30 marca - spotkanie świąteczne 

27 kwietnia - Światowy Dzień Pamięci 

Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawo-

dowych 

25 maja 

15 czerwca 

31 sierpnia 
Posiedzenia rozpoczynają się o godz. 10.00. 

Spotkanie wigilijne 

Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, 

Przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej 

na niebie, 

Ludzie gniazda wspólnego łamią 

chleb biblijny, 
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.  

Cyprian Kamil Norwid 

W numerze: 
 

Encyklopedia Solidarności 

Str. 3 

 
W intencji Ofiar 

Stanu Wojennego  

Str. 4-7 

 
Konkurs piosenki  
stanu wojennego 

Str. 8 

Z posiedzenia 
Zarządu Regionu 
16 grudnia 2019 
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16 grudnia br. po zakończeniu posiedzenia ZR, odbył się tradycyjny 

opłatek w Regionie Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność". Wśród 

gości pojawili się posłowie na Sejm RP, przedstawiciele władz rządo-

wych i samorządowych, instytucji państwowych, służb munduro-

wych, stowarzyszeń. Na spotkaniu świątecznym nie zabrakło również 

pracodawców reprezentujących firmy państwowe, samorządowe, jak 

i prywatne oraz duchowieństwa. Obecni byli także członkowie Zarzą-

du Regionu NSZZ „Solidarność” oraz pracownicy Biura Zarządu 

Regionu. 

Gości przywitał przewodniczący Zarządu Regionu Waldemar Krenc, 

a modlitwę zmówił, reprezentujący metropolitę łódzkiego, ks. Grze-

gorz Michalski. „Abyśmy widzieli drugiego człowieka, jego problemy 

– bądźmy ludźmi – liczą się gesty - podajmy dłoń, spójrzmy w oczy, 

wyrażajmy swój szacunek, miłość. Niech Wasza dłoń będzie zawsze 

wyciągnięta” – apelował ksiądz Grzegorz.   

Część artystyczną zapewniła Kapela Góralska z Bukowiny Tatrzań-

skiej, która grała i śpiewała popularne kolędy. Po złożeniu życzeń 

przez przybyłych gości, wszyscy uczestnicy wigilii podzielili się 

wzajemnie opłatkiem, składając sobie moc życzeń. 

 ankol     

Encyklopedia Solidarności. 
Opozycja w PRL 1976–1989 

12 grudnia ub. roku w historycznej siedzibie Zarządu Regional-

nego Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” przy ul. Piotrkowskiej 

258/260 w Łodzi odbyła się uroczysta prezentacja 3 tomu 

„Encyklopedii Solidarności”, zorganizowana przez Instytut Pa-

mięci Narodowej Oddział w Łodzi. Na prezentacji pojawiło się 

wielu znamienitych gości, a przede wszystkim byli działacze 

„Solidarności” i opozycji antykomunistycznej z województwa 

łódzkiego, w tym Ci, których biogramy zostały zamieszczone w 3 

tomie Encyklopedii. I właśnie bohaterowie biogramów zamiesz-

czonych w tej publikacji otrzymali na koniec egzemplarze książ-

kowe tego wydawnictwa. Region Ziemia Łódzka NSZZ 

„Solidarność” na uroczystości reprezentował zastępca przewod-

niczącego ZR Ireneusz Wach. 

Red. 
 

3 tom „Encyklopedii Solidarności” - to wielkie dzieło będące, jak 

napisał we wstępie do trzeciego tomu Prezes IPN pan Jarosław Sza-

rek, „szczególnym zapisem i świadectwem etosu „Solidarności”, jest 

„przede wszystkim pozycją o charakterze naukowym i dokumentacyj-

nym, konkretnym narzędziem badawczym i zbiorem biogramów opra-

cowanych przez historyków. Jest ono także wyrazem wdzięczności, 

przez którą Instytut Pamięci Narodowej pragnie wnieść swój wkład 

w realizację postulatów Sierpnia, a zarazem formą upamiętnienia 

dorobku „Solidarności”. Każdy z zawartych w niniejszym tomie ży-

ciorysów, jest dowodem na to, jak wiele zawdzięczamy ludziom 

„Solidarności”. 

„Encyklopedia Solidarności” ukazuje w swoich hasłach, za pomocą 

biogramów i haseł rzeczowych, historię ruchów opozycyjnych 

w PRL funkcjonujących w latach 1976-1989, a przede wszystkim 

największego z nich – NSZZ „Solidarność”. 

Trzeci tom ES, który ukazał się po siedmiu latach przerwy, zawiera 

1111 biogramów i 408 haseł rzeczowych opracowanych przez zespół 

236 autorów. Ze zrozumiałych względów czytelników z naszego 

Regionu zainteresują przede wszystkim hasła dotyczące bohaterów 

i wydarzeń z terenu regionu Ziemi Łódzkiej. 

Koordynatorem Oddziałowym IPN 3 tomu ES, zasiadającym jedno-

cześnie w Redakcji naukowej tego tomu był pracownik Oddziału 

Łódzkiego IPN Leszek Próchniak. Jednym z dwóch recenzentów  

omawianego  tomu  był  dr  hab.  Przemysław Waingertner, prof. 

nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego. 

W 3 tomie zamieszczono 66 haseł biograficznych dot. działaczy 

z Regionu ZŁ w obecnym jego zasięgu, w tym biogramów 16 człon-

ków regionalnych władz Związku i delegatów na KZD, 3 prawników 

- doradców „Solidarności” i obrońców jej działaczy oraz jednego 

duchownego – kapelana łódzkiej „Solidarności”. W tomie tym znaj-

dziemy także 23 hasła rzeczowe opisujące struktury, publikacje 

i wydawnictwa łódzkiej „Solidarności” i innych środowisk opozycji 

antykomunistycznej, a także obozy internowania dla działaczy z tere-

nu Regionu Ziemi Łódzkiej. Autorem największej ilości haseł doty-

czących naszego Regionu jest Henryk Marczak, który w trzecim 

tomie opisał biogramy 15 działaczy oraz bardzo obszerne hasło dot. 

Ośrodka Odosobnienia w Łowiczu. 

Zgodnie z programem uroczystości, po oficjalnym jej otwarciu, 

dr Cecylia Kuta, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycz-

nych IPN w Krakowie, opowiedziała o założeniach koordynowanego 

przez siebie projektu IPN „Solidarność i opór społeczny w PRL 1956

-1989”, a następnie Andrzej Słowik, pierwszy przewodniczący Re-

gionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”, a obecnie prezes Związ-

ku Weteranów Trzeciej Konspiracji 1956-1989 i przewodniczący 

Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji i Osób 

Represjonowanych opowiedział o walce o uzyskanie statusu więźnia 

politycznego w PRL. 

 Autograf 
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W intencji ofiar 

Stanu Wojennego  
Działacze NSZZ „Solidarność” w całym regionie 

upamiętnili 38. rocznicę wprowadzenia stanu wojen-

nego na terenie Polski.  

ŁÓDŹ 
Stan wojenny to była zbrodnia na narodzie polskim - mówił 13 

grudnia 2019 roku przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Walde-

mar Krenc podczas uroczystości przed „Pomnikiem-Krzyżem Pa-

mięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka” przy 

Kościele Podwyższenia Św. Krzyża w Łodzi. W uroczystościach 

rocznicowych uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, 

samorządowych i miejskich, poczty sztandarowe, członkowie NSZZ 

„Solidarność”, mieszkańcy miasta. Zebrani złożyli przed pomni-

kiem wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze. 

Wcześniej, w kościele oo. jezuitów p.w. Najświętszego Imienia 

Jezus, gdzie w okresie stanu wojennego gromadzili się członkowie 

łódzkiej „Solidarności”, odbyła się msza święta rozpoczynająca 

obchody. Mszy przewodniczył metropolita łódzki, ksiądz arcybi-

skup Grzegorz Ryś. „Przychodzimy na Eucharystię, czyli na dzięk-

czynienie. Wszyscy chcemy dziękować Panu Bogu za wolną i nie-

podległą Rzeczpospolitą, która urodziła się także z tego dramatu, 

jaki dziś wspominamy”- mówił ks. arcybiskup podczas mszy św. 

I dalej - „Wolność Polski rodziła się z ludzi, którzy w tamtych cza-

sach nie poddali się złu, którzy wtedy odnaleźli w sobie wszystkie 

najważniejsze znaczenia słowa solidarność i którzy odnaleźli 

w sobie prawdziwe męstwo”. 

Po mszy złożono kwiaty na symbolicznym grobie bł. ks. J. Popie-

łuszki znajdującym się przed kościołem, po czym uczestnicy uro-

czystości przeszli przed „Pomnik-Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wo-

jennego i Walki o Godność Człowieka”. 
 

Uroczystości upamiętniające ofiary stanu wojennego 

zorganizowane przez działaczy „Solidarności” odby-

ły się też w innych miastach naszego Regionu: 

KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI 

Hołd ofiarom zbrodni stanu wojennego podczas zgromadzenia 

przy tablicy NSZZ „Solidarność” znajdującej się na ścianie ko-

ścioła Narodzenia NMP w Konstantynowie Łódzkim (pl. Kościusz-

ki). 

13 grudnia 2019, w 38. rocznicę wybuchu stanu wojennego w samo 

południe (gdy wybrzmiał dzwon na Anioł Pański) przy tablicy znaj-

dującej się na ścianie kościoła Narodzenia NMP (pl. Kościuszki) 

upamiętniającej powstanie NSZZ Solidarność w Konstantynowie 

Łódzkim, odbyło się zgromadzenie kilkudziesięciu osób (po raz 

pierwszy tak liczne) i zostały złożone wiązanki kwiatów będące 

hołdem ofiarom zbrodni stanu wojennego. Zanim przystąpiono do 

składania kwiatów wspólną modlitwę poprowadził ks. Michał Mi-

siak. Potem słowo o stanie wojennym z nawiązaniem do dnia dzi-

siejszego rozwijającym zapis na tablicy (Wdzięczni Bogu za odzy-

skaną wolność) skierował do zebranych Jan Kudaj wspominając 

m.in. osobę internowanego przez kilka miesięcy konstantynowiani-

na Edwarda Jabłońskiego. Następnie wspólnie z Andrzejem Krygie-

rem, jako założyciele Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność ZPW 

Konstilana i jednocześnie fundatorzy tablicy upamiętniającej po-

wstanie Solidarności w naszym mieście, złożyli pierwszą wiązankę 

kwiatów. Po nich kwiaty złożyli kolejno przedstawiciele: Komisji 

Zakładowej NSZZ Solidarność PKGKŁ, MOEiR NSZZ Solidarność 

oraz Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego Robert Jakubowski 

i prezes PKGKŁ Sebastian Kwiatkowski. W uroczystości uczestni-

czyły poczty sztandarowe MOEiR NSZZ Solidarność i PKGKŁ. 

Tekst i zdjęcia: Bernard Cichosz 

KUTNO 
Organizatorzy kolejnej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego 

w Kutnie zaplanowali bogaty program obchodów. Uroczystości 

w dniu 13 grudnia ub. roku rozpoczęto od programu słowno-

muzycznego pt. „Młodzież Pamięta o 13 Grudnia” w wykonaniu 

młodzieży z Bursy 1 w Kutnie. Następnie zebrani przeszli przed 

Pomnik „Ulotka", gdzie wysłuchano okolicznościowych przemó-

wień prezydenta miasta i przewodniczącego Podregionu NSZZ 

„Solidarność” w Kutnie. U stóp pomnika złożono wiązanki kwiatów 

i zapalono znicze. 

Mszę świętą w intencji prześladowanych działaczy „Solidarności” 

odprawiono w Sanktuarium Maryjnym w Głogowcu, po czym zło-

żono kwiaty pod pomnikiem „Solidarności" na placu pielgrzymko-

wym.  

W godzinach popołudniowych dla działaczy obecnie działających, 

jak i dla tych, którym wiek nie pozwala na czynne zaangażowanie 
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się w działalność związkową oraz zaproszonych gości zorganizowa-

no „Spotkanie po latach”. Był to czas wspomnień, czas pamięci, 

integracji.  

Wiesław Taraska,  

przewodniczący Rady Podregionu NSZZ „S” w Kutnie 

OZORKÓW 
15 grudnia ub. roku Terenowa Organizacja Rencistów i Emerytów 

NSZZ „Solidarność” przy Podregionie Ozorków zorganizowała 

uroczystość XXXVIII rocznicy ogłoszenia stanu wojennego: 

o godz. 9.45 rozpoczęła się uroczysta Msza święta w kaplicy na 

Starym Cmentarzu, homilię wygłosił ks. dziekan Zbigniew Kacz-

markiewicz.  Po mszy św. delegacje władz miejskich i powiatu 

zgierskiego oraz NSZZ „Solidarność” złożyli kwiaty przed 

„Krzyżem Pamięci Ofiar Stanu Wojennego”.  

Henryka Drwalewska,  

przewodnicząca Rady Podregionu NSZZ „S” w Ozorkowie. 

PABIANICE  
Symboliczne uroczystości w 38 rocznicę wprowadzenia stanu wo-

jennego w Polsce w Pabianicach rozpoczęto przed tablicą „Pamięci 

Pomordowanych za Wolność i Prawa Człowieka w PRL" znajdują-

cej się na ścianie północnej Kościoła pw. św. Mateusza w Pabiani-

cach. Uroczystość zgromadziła władze miasta, powiatu, działaczy 

pabianickiej „Solidarności”, mieszkańców. Wysłuchano okoliczno-

ściowego przemówienia, złożono wiązanki kwiatów, zapalono zni-

cze będące wyrazem czci i pamięci o ofiarach stanu wojennego. 

Uroczystą mszę św. za Ojczyznę i w intencji ofiar stanu wojennego 

odprawiono w Kościele pw. św. Mateusza. 

                         Krzysztof Górny,  

przewodniczący Rady Podregionu NSZZ „S” w Pabianicach 

RADOMSKO 
W piątek, 13 grudnia 2019 roku w Radomsku odbyły się uroczysto-

ści XXXVIII rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. O godzinie 

18:00 w Kolegiacie p.w. św. Lamberta została odprawiona uroczy-

sta msza święta w intencji ofiar stanu wojennego. 

Po mszy św. zaproszeni goście oraz delegacje złożyli wiązanki 

kwiatów i zapalili znicze przed tablicą bł. ks. Jerzego Popiełuszko 

Patrona NSZZ „SOLIDARNOŚĆ". 

       Tomasz Jamrozik,  
zastępca przewodniczącego Rady Podregionu NSZZ „S” w Radomsku 

WIELUŃ   

W dniu 13 grudnia w Wieluniu  obchody 38. rocznicy wprowadze-

nia stanu wojennego rozpoczęły się od posiedzenia Rady Podregio-

nu z przewodniczącymi KZ naszych organizacji. Następnie  o godz. 

18.30 rozpoczęły się uroczystości w kościele o.o. franciszkanów, 

gdzie odprawiona została msza św. za Ojczyznę oraz w intencji 

Ofiar Stanu Wojennego. We mszy uczestniczyli poseł na Sejm RP 

Paweł Rychlik, burmistrz Wielunia Paweł Okrasa, starosta wieluń-

ski Marek Kieler oraz radni miasta i Powiatu Wieluńskiego, liczna 

grupa członków NSZZ „Solidarność, mieszkańcy Wielunia. Po 

mszy  zebrani złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem 

Trzech Krzyży Gdańskich na Placu Kościelnym. 

       Jan Cieślak,  

przewodniczący Rady Podregionu NSZZ „S” w Wieluniu 

ZGIERZ 

Uroczystości rozpoczęto 13 grudnia 2019 r. o godz. 16.30 przed 

pomnikiem Wolności i Niepodległości, gdzie zebrały się poczty 

sztandarowe NSZZ „Solidarność”, władze miasta, mieszkańcy Zgie-

rza. Po wysłuchaniu okolicznościowych przemówień prezydenta 

miasta Przemysława Staniszewskiego oraz przewodniczącego zgier-

skiej „Solidarności" Janusza Szmurlika, zebrani złożyli kwiaty, 

a następnie udali się do kościoła Farny p.w. św. Katarzyny Aleksan-

dryjskiej, gdzie w intencji ofiar stanu wojennego odprawiona zosta-

ła uroczysta msza święta.   

Warto dodać, że Pomnik Wolności i Niepodległości w Zgierzu od-

słonięto w dniu 10 listopada 2018 r. w ramach miejskich obcho-

dów 100-lecia odzyskania Niepodległości w Pasażu Solidarności, 

który w okresie stanu wojennego nosił nazwę Skweru Grzegorza 

Przemyka, przy ul. Długiej 27. Pomnik poświęcony pamięci bohate-

rów minionego stulecia, uczestników wojny polsko-bolszewickiej, 

powstańców warszawskich, robotników, którzy stracili życie pod-

czas antykomunistycznych wystąpień, członków podziemnej Solidar-

ności, powstał dzięki zbiórce pieniędzy m.in. od organizacji i struk-

tur związkowych NSZZ „Solidarność”.    

Janusz Szmurlik,  

przewodniczący Rady Podregionu NSZZ „S” w Zgierzu 

ZDUŃSKA WOLA 

38 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Zduńskiej Woli ob-

chodzono dwuetapowo. 13 grudnia, przed tablicą „Ofiar stanu wo-

jennego” złożono kwiaty i zapalono znicze, natomiast w niedzielę, 

15 grudnia w kościele p.w. św. Maksymiliana Kolbe odprawiona 

została uroczysta msza święta. Po mszy zebrani złożyli kwiaty 

u stóp figury bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 

Ireneusz Królewiak, 

przewodniczący Rady Podregionu NSZZ „S” w Zduńskiej Woli 

 

Zebrała ankol  
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Konkurs piosenki 
w rocznicę 
wydarzeń 

grudniowych 

Znakomity sposób upamiętnienia 

ofiar stanu wojennego!  

To już dziesiąta edycja Konkursu 

„Piosenki Stanu Wojennego” zorga-

nizowana przez Międzyregionalną 

Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ 

„Solidarność” Ziemi Łódzkiej, tym 

razem przy współpracy Łódzkiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego oraz po-

dobnie jak w roku ubiegłym, Cen-

trum Zajęć Pozaszkolnych Nr 2 

w Łodzi. Kolejne edycje konkursu 

odbywają się właśnie w grudniu, bo-

wiem nawiązują do rocznicy stanu 

wojennego wprowadzonego 13 grud-

nia 1981 roku. 

W tegorocznym konkursie brali udział 

uczniowie z klas siódmych i ósmych 

szkół podstawowych oraz uczniowie 

szkół ponadpodstawowych (licea, techni-

ka, szkoły branżowe) z całego woje-

wództwa łódzkiego. 

Konkurs ma na celu oprócz kształtowa-

nia wrażliwości na piękno muzyki wo-

kalnej, popularyzację twórczości okresu 

stanu wojennego, rozwijanie zaintereso-

wań tą tematyką historii. Jury oceniało 

walory prezentacji artystycznej, a także 

dobór repertuaru, technikę wykonania, 

interpretację, a nawet strój podkreślający 

tematykę i nastrój utworu.   

Koncert laureatów i uroczyste wręczenie 

nagród odbyło się 10 grudnia 2019 r. 

w Sali Koncertowej Centrum Zajęć Po-

zaszkolnych „Sopocka”. Na galę przyby-

li Krzysztof Ciecióra Wicewojewoda 

Łódzki oraz przedstawiciele: Urzędu 

Marszałkowskiego, Łódzkiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego, przedstawiciele sponso-

rów oraz Prezydium Zarządu Regionu 

Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”. 

Cieszy fakt, że konkurs jest coraz bar-

dziej popularny. Mamy bardzo dużo zgło-

szeń szczególnie z województwa – mówi 

organizator i pomysłodawca konkursu, 

przewodniczący Międzyregionalnej Sek-

cji Oświaty i Wychowania NSZZ 

„Solidarność” Ziemi Łódzkiej Roman 

Laskowski. – Rośnie z roku na rok po-

ziom wykonywania utworów. Jeśli chodzi 

o reperutuar, to najpopularniejszym 

utworem są niewątpliwie „Mury”Jacka 

Kaczmarskiego. Ponieważ wszystko się 

zaczęło 10 lat temu, to zauważamy chęć 

wykorzystywania coraz większej ilości 

utworów, choć nie zawsze mieszczą się 

one w ramach naszego regulaminu. 

Chcemy propagować nadal, tak trudną 

historię wśród młodzieży i dzieci, więc 

już dziś zapraszamy za rok. 

W tym roku nagrodę główną Grand Prix 

otrzymał Kacper Koszyk z II Liceum 

Ogólnokształcącego w Wieluniu. Wyko-

nał oraz zinterpretował utwór „Mury” 

Jacka Kaczmarskiego. Kilkudniowy po-

byt w Brukseli dla zwycięzcy oraz jego 

opiekuna ufundował, jak co roku od 10 

lat, europoseł Jacek Saryusz-Wolski. 

Jury przyznało również trzy pierwsze 

miejsca w kategorii szkół ponadpodsta-

wowych, co świadczy o wysokim – rów-

norzędnym poziomie. Były oczywiście 

przyznane miejsca I, II i III oraz wyróż-

nienia w kategorii szkół podstawowych. 

Kolk 

Foto Łukasz Ślusarz 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła 

 

ŚP. 
 

KRYSTYNA SKOLECKA-KONA 
 

Adwokat. Bezpośrednio po 13.12.1981 r. rozpoczęła 
udzielanie pomocy prawnej robotnikom (głównie włók-
niarkom) represjonowanym za udział w strajkach 
w proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojenne-
go. 
W dniu 31.12.1981 r. o godz. 9.00 została zatrzymana 
i umieszczona w areszcie przy ul Lutomierskiej w Ło-
dzi. Jeszcze tego samego dnia, poprzez więzienie na 
Grochowie, przetransportowana została do obozu dla 
internowanych kobiet w Gołdapi. Krystyna  Skolecka-
Kona  była jedyną  internowaną kobietą-adwokatem. 
16.02.1982  r. uchylono wobec niej decyzję o interno-
waniu. Po powrocie z ośrodka odosobnienia kończyła 
wcześniej wszczęte sprawy polityczne, głównie przed 

Sądem Najwyższym. Organizowała wsparcie material-
ne dla rodzin osób, których sprawy prowadziła. Skła-
dała regularnie datki na pomoc charytatywną osobom 
represjonowanym i ich rodzinom. 
W latach 1982-1987 inwigilowana w ramach sprawy 
osobistego sprawdzenia krypt. „Pokrzywdzona” i wie-
lokrotnie wzywana na przesłuchania. Na podstawie 
wniosku SB wszczęto wobec niej postępowanie karno
-skarbowe, które jednak umorzono z powodu braku 
podstaw do pociągnięcia jej do odpowiedzialności. 
Straszona utratą pracy. Odmówiono jej wydania pasz-
portu oraz anulowano pieczątki w paszporcie do kra-
jów tzw. „demokracji ludowej”. 
Wyróżniona odznaką „Adwokatura Zasłużonym”. 
W 1999 r. otrzymała Krzyż Oficerski Orderu Odrodze-
nia Polski. W 2017 r. odznaczona Krzyżem Wolności 
i Solidarności. 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 13 grud-
nia 2019 r. na Cmentarzu Komunalnym na Dołach 
w Łodzi. 

 



Branże 
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Pocztowcy z „S” 
idą do arbitrażu. 

Sąd polubowny pomoże 
w realizacji postulatów? 

Sąd w postępowaniu arbitrażowym ma zająć się postulatami 

płacowymi NSZZ „S” w Poczcie Polskiej.  

– Związkową nowością jest decyzja Komisji, by temat sporu zbioro-

wego przekazać do arbitrażu sądowego. Myśleliśmy, że jest to usta-

lona praktyka, która w naszym kraju funkcjonuje, ale okazało się, że 

nie. My będziemy tymi, którzy przecierają szlak. Mam nadzieje, że w 

sądzie znajdziemy zrozumienie większe niż do tej pory było 

u pracodawcy i właściciela – mówi Bogumił Nowicki, przewodni-

czący Międzyzakładowej Komisji Pracowników Poczty Polskiej 

NSZZ „Solidarność”, w rozmowie z „Tysolem”. 

Jednak sądy polubowne, zwane sądami arbitrażowymi są powołane 

do życia mocą woli stron. Sąd polubowny nie jest instytucją pań-

stwową, a postępowanie w nim oparte jest o własne zasady. Postępo-

wanie przed tym sądem należy do tzw. alternatywnych metod roz-

wiązywania sporów. Aby spór mógł być rozstrzygnięty przez arbi-

traż, strony muszą na to wyrazić zgodę. 

Tymczasem niepokojące są antyzwiązkowe działania zarządu spółki: 

– W ostatnim czasie, ze strony pracodawcy doszło do dużego ataku 

na „Solidarność”. Wykorzystano tutaj istotny segment firmy, dział 

informatyczny. Restrykcje w postaci oddelegowania z dotychczaso-

wych stanowisk pracy objęły osiem osób, członków naszego związ-

ku. Kodeks pracy przewiduje, że pracodawca może to uczynić, ale 

powinien to uzasadnić. A pracodawca do tej pory nie był w stanie 

przedstawić żadnych powodów. Podzielam zdanie związkowców, że 

to jest spisek skierowany przeciwko Solidarności i ma związek 

z prowadzonym przez nas sporem zbiorowym. Inne związki podpisa-

ły bowiem z zarządem porozumienie zawieszające spór, a jedynym 

związkiem, który nadal prowadzi spór zbiorowy jesteśmy my – rela-

cjonuje Bogumił Nowicki i dodaje, że w wyniku tej decyzji praco-

dawcy doszło do poważnego krachu dotyczącego działania firmy. 

- Informatycy nadzorowali pewne projekty, a przez oddelegowanie 

ich do innych zadań doszło do   załamania funkcjonowania Poczty 

Polskiej. Przez to ponieśliśmy też straty wizerunkowe – dodaje No-

wicki. 

Przypomnijmy, że Poczta Polska nie jest przedsiębiorstwem produk-

cyjnym, ale ma wielkie tradycje, jest przedsiębiorstwem strategicz-

nym. To na Poczcie Polskiej spoczywa chociażby obowiązek przyję-

cia i dostarczenia przesyłek MON, sądowych, urzędowych. 

Poczta Polska S.A. jest największym pracodawcą na polskim rynku 

usług pocztowych. W pracy pocztowców nie chodzi tylko o proste 

dostarczanie prywatnych oraz urzędowych listów. W grę wchodzą 

też specjalne przesyłki, a to już wymaga nie tylko specjalnej infra-

struktury, ale też ludzi z poświadczeniem bezpieczeństwa. Obecnie 

Poczta zatrudnia ponad 81 tys. pracowników.    

Postulaty pocztowej „Solidarności” dotyczą Skarbu Państwa. Związ-

kowcy oczekują więc wsparcia państwa dla Poczty Polskiej. 

Dlaczego? Otóż Poczta Polska jest operatorem wyznaczonym do 

świadczenia publicznej usługi pocztowej. Musi dostarczać listy 

w każdy punkt kraju przez pięć dni w tygodniu. Świadczenie usługi 

powszechnej jest nierentowne. Dlatego w krajach zachodniej Europy 

jest dotowane ze środków publicznych w formie bezpośredniej dota-

cji lub przez ulgi w podatkach. 

W Polsce zaś nie ma dotowania usługi powszechnej, oprócz jednego 

wyjątku: daniny na spółki prawa handlowego TVP SA i Polskie Ra-

dio SA, poprzez abonament RTV. Co ciekawe ściąganie od obywate-

li zaległości abonenckich spoczywa na Poczcie Polskiej.   

Konflikt w Poczcie Polskiej tli się na powrót od marca ub. r.  Ze 

strony pracodawcy uczestniczył w negocjacjach m.in. prezes zarządu 

Poczty Przemysław Sypniewski. Na mediacjach byli obecni przedsta-

wiciele właściciela, czyli Paweł Szrot, minister w KPRM, zastępca 

szefa Kancelarii Premiera oraz dyrektorzy departamentów Marcin 

Izdebski i Maciej Świtkowski.   

Jak informują związkowcy, w trakcie długich rozmów pracodawca 

przedstawiał kilka wariantów  propozycji wyjścia ze sporu zbiorowe-

go, m.in. dwie dodatkowe dopłaty do pensji, ale tylko w 2019 roku. 

Pocztowcy oczekują 400 zł podwyżki wynagrodzenia zasadniczego. 

www.solidarnosc.gda.pl / ASG 

O trwającym konflikcie i poparciu protestujących przez Region Zie-

mia Łódzka NSZZ „Solidarność” informowaliśmy czytelników 

w październikowym numerzu RIZu.  

Red. 

WAŻNE! 
PŁACA MINIMALNA W GÓRĘ 
 

Z dniem 1 stycznia 2020 roku wzrosła płaca minimal-

na i najniższa stawka godzinowa przy umowach zle-

ceniach. Płaca wzrosła z 2.250 zł do 2.600 a stawka 

z 14,70 do 17 zł za godzinę zleconej pracy. 

Z dniem 1 stycznia 2020 r. z minimalnego wynagrodzenia 

został wyłączony dodatek stażowy. Do chwili obecnej 

wyłączone były: nagroda jubileuszowa, dodatek za pracę 

w nadgodzinach nocnych, wynagrodzenie za godziny nad-

liczbowe oraz odprawy emerytalna i rentowa. 

Minimalna pensja brutto na przestrzeni ostatnich kilku lat 

kształtowała się następująco: 

 2015 – 1.750 zł. 

2016 – 1.850 zł. 

2017 – 2.000 zł. 

2018 – 2.100 zł. 

2019 – 2.250 zł. 

i obecnie obowiązująca w 2020 r. – 2.600 zł. 

 

NIEDZIELE HANDLOWE 
 

W 2020 roku liczba niedziel handlowych zostaje 

znacznie ograniczona. Poniżej przedstawiamy nie-

dziele, w których handel będzie dozwolony: 

26 stycznia 

5 kwietnia 

26 kwietnia 

28 czerwca 

30 sierpnia 

13 grudnia 

20 grudnia 

Zakupów nie  zrobimy również w dni wolne od pracy, 

w które przypadają święta kościelne i państwowe. Ponadto 

ustawa o zakazie handlu w niedziele wskazuje dni, 

w których handel będzie zabroniony po godzinie 14. Są to 

sobota przed Świętami Wielkanocnymi (w 2020 roku jest 

to sobota - 11 kwietnia) oraz w Wigilię Bożego Narodze-

nia (24 grudnia).  
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400 numerów RIZ-u 

Jesteśmy z Wami już 28 lat!  Pierwszy numer Regionalnego In-

formatora Związkowego ukazał się w kwietniu 1992 roku. 

Właśnie wydajemy 400 numer naszej gazety! 

Zmieniła się nieco szata graficzna, sposób drukowania, cyklicz-

ność, zmieniali się redaktorzy, autorzy tekstów, ale cel Regional-

nego Informatora Związkowego jest niezmienny od lat: przeka-

zać istotne informacje związkowcom zrzeszonym w NSZZ 

„Solidarność”. 

Pomysłodawcą regionalnej gazety związkowej był długoletni sekre-

tarz Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Henryk 

Marczak.  

Początki Regionalnego Informatora Związkowego: Wspomnienie 

Henryka Marczaka 

 Inicjatywa rozpoczęcia wydawania w 1992 roku regionalnego infor-

matora łódzkiej „Solidarności” zrodziła się 15 marca tamtego roku, 

po zakończeniu drugiego dnia obrad Walnego Zebrania Delegatów. 

Wracaliśmy z nowowybranym przewodniczącym ZR ZŁ Januszem 

Tomaszewskim samochodem do Pabianic. Ponieważ podczas tego 

WZD zostałem wybrany w skład Zarządu Regionu, Janusz Toma-

szewski podczas naszej podróży zaproponował mi członkostwo 

w Prezydium ZR. Zgodziłem się na jego propozycję i zanim wysia-

dłem z samochodu postanowiłem, że przedstawię nowemu Prezy-

dium, jeśli się w nim znajdę, propozycję wydawania biuletynu infor-

macyjnego. Po pozytywnym dla mnie wyborze, który odbył się cztery 

dni później, na funkcję sekretarza ZR, przystąpiłem do wstępnej re-

alizacji mojego pomysłu. Zastanawiałem się nad tytułem tej nowej 

gazetki. Naturalnie przychodził mi pomysł kontynuacji tytułu – 

„Solidarność Ziemi Łódzkiej”. Tak przecież nazywał się biuletyn 

łódzkiej „Solidarności” wychodzący przed stanem wojennym, pod 

takim też tytułem ukazywały się jego podziemne mutacje w stanie 

wojennym, a także jego kontynuacja po 1989 roku. Uważałem, że 

powrót do tego tytułu byłby z mojej strony uzurpacją, postanowiłem 

więc nadać biuletynowi nowy, niepretensjonalny tytuł „Regionalny 

Informator Związkowy”. Skrótowa nazwa tego tytułu „RIZ” przyjęła 

się w przyszłości, jako nazwa własna. 

Na pierwsze posiedzenie Prezydium, które odbyło się 20 marca, przy-

jechałem  z  przygotowaną  w   domu winietą  do pierwszego numeru 

RIZ-u. Pomysł i tytuł biuletynu uzyskał akceptację członków Prezy-

dium. Przystąpiłem więc do pracy i zredagowałem pierwszy numer, 

który ukazał się z datą 9 kwietnia 1990 r. W porównaniu do obec-

nych wydań była to skromna edycja. Winieta wykonana była z mozol-

nie naklejanych na karton literek „letrasetu”, a szpalty tekstu wyko-

nane były na maszynie do pisania. Całość zamknęła się na czterech 

stronach i wydrukowana została na kserokopiarce w nakładzie... 100 

egzemplarzy. Numer z oczywistych względów poświęcony był m.in. 

wynikom wyborów do władz regionalnych Związku oraz podjętym na 

WZD uchwałom. Do zredagowania następnego, drugiego numeru, 

który został wydany 30 kwietnia 1993 roku, zaprosiłem Darka Ku-

charskiego, pracującego w OBS Zarządu Regionu - w stopce redak-

cyjnej widnieją oba nasze nazwiska. Ponieważ numer spotkał się 

z przychylnymi opiniami, więc uznałem, że moja rola inicjatora za-

kończyła się i zaproponowałem osobę Darka Kucharskiego, jako 

redaktora biuletynu – członkowie Prezydium zaakceptowali moją 

propozycję. Ja, z ramienia Prezydium, sprawowałem nadzór nad tym 

przedsięwzięciem. 

Jednak wkrótce Darek został rzecznikiem prasowym Komisji Krajo-

wej, więc zaczęliśmy rozglądać się za dziennikarzem z zewnątrz, 

który podjąłby się redagowania RIZ-u. Wybór padł na Beatę Ko-

strzewską, która rozpoczęła pracę od nr 13, który ukazał się 14 lute-

go 1993 roku. Od tego momentu, w okresie, w którym nadzorowałem 

redakcje i wydawanie RIZ-u, pismo zmieniało swój kształt i częścio-

wo zawartość. Szata graficzna ulegała stopniowej poprawie dzięki 

zastosowaniu składu komputerowego. Pamiętam pewien ekspery-

ment, który miał miejsce w latach 1992-1995. Otóż rozważając pro-

blem usprawnienia rozprowadzenia naszej prasy, spróbowaliśmy 

w pewnym momencie wysyłać Regionalny Informator Związkowy 

poprzez Pocztę. Koszt biuletynu i przesyłki ponosił Zarząd Regionu. 

Jednak metoda ta okazała się nienajlepsza. 

Pierwszym redaktorem gazety, jak już wspomniał H. Marczak, był 

Dariusz Kucharski, przez lata prowadzący Ośrodek Prac Społeczno

-Zawodowych NSZZ „Solidarność”, a obecnie przewodniczący Kra-

jowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”. 

Pierwszy numer zredagowany przez Henia Marczaka miał charakter 

zszywki komunikatów, zawierających listę wybranych władz Solidar-

ności w Regionie i treści przyjętych uchwał. Teraz trzeba było zrobić 

związkową gazetę, tak po prostu zaczynając od pustej kartki. Trzeba 

było sobie odpowiedzieć na pytania: kto to będzie czytał?, jakiej 

informacji oczekuje?, jaka forma tekstu będzie najwłaściwsza? Wtedy 

nie było jeszcze internetu, ani telefonii komórkowej. Zakłady pracy 

padały jeden po drugim. Związkowcy nie wiedzieli, co robić i bardzo 

niechętnie udzielali informacji. Związek właśnie zwijał parasol nad 

balcerowiczowskimi reformami. Trzeba było spotykać się z ludźmi 

w zakładach pracy i często nawet dyktafon na stole budził nieufność. 

Osobnym problemem było składanie gazety. Wprawdzie dysponowa-

łem komputerem, ale był on za słaby do składania. Służył jako maszy-

na do pisania, a dopiero wydruki były wycinane skalpelem i ręcznie 

klejone w makietę gazety. Potem wszystkie strony już pomniejszone 

na kserografie były powielane. Wszystko metodą prób i błędów, po-

chłaniało wiele czasu. Wszystkiego uczyłem się z numeru na numer, 

powstawały nowe rubryki, zmieniała się szata graficzna, a co naj-

ważniejsze łódzka „Solidarność” zauważyła, że ma swoją gazetę. 

Kolejni redaktorzy gazety to: Beata Kostrzewska, Marcin Sułkow-

ski i od października 2004 roku do dnia dzisiejszego - Anna Koliń-

ska.  

Od lipca 2010 roku sekretarzem Zarządu Regionu łódzkiej 

„Solidarności” został Ireneusz Wach, a tym samym przejął nadzór 

nad wydawaniem RIZ-u. Z racji tego,  iż posiadał wykształcenie 

poligraficzne, a także doświadczenie w pracy przy wydawaniu łódz-

kich gazet codziennych od samego początku mocno zaangażował się 

w rozwój biuletynu. I. Wach opracował nową winietę gazety, wyko-

rzystując wcześniej używane przy innych okazjach logo 

„Solidarności” na tle żółtej łódki. Zmiana nastąpiła od października 

2010 roku. Wcześniej, bo już od numeru sierpniowego w 2010 r. 

z inicjatywy I. Wacha stworzona została wersja elektroniczna RIZ-u 

(tzw. newsletter), która od tamtej pory rozsyłana jest drogą mailową 
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6 stycznia - katolickie święto 
Objawienia Pańskiego 

 

Już po raz 10. ulicami polskich miast, 6 stycznia, przeszły koloro-

we orszaki Trzech Króli symbolizujące wędrówkę króli przyby-

wających do Betlejem ze Wschodu, by oddać pokłon małemu 

Jezusowi i złożyć Mu dary.  

W Łodzi obchody święta Trzech Króli rozpoczęły się mszą św. pod 

przewodnictwem abp. Grzegorza Rysia w kościele pw. Zesłania Du-

cha Świętego, a następnie uczestnicy orszaku przeszli do bazyliki 

archikatedralnej, gdzie uroczystości zakończył koncert kolęd w wy-

konaniu zespołu Golec u Orkiestra. Rolę Królów-Mędrców odegrali 

przedstawiciele kościoła rzymskokatolickiego, prawosławnego oraz 

ewangelicko-augsburskiego.  

Przypomnijmy: święto Trzech Króli, jako dzień wolny od pracy, znie-

sione w PRL w 1960 r. obchodzimy od 2011 roku. Inicjatorem przy-

wrócenia dnia wolnego od pracy w święto Trzech Króli był były pre-

zydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki. W akcji zbierania podpisów pod 

obywatelskim projektem ustawy o przywrócenie Święta Trzech Króli 

aktywnie włączył się NSZZ „Solidarność”. 

Red. 

do członków i sympatyków Związku. 

W listopadzie 2010 roku dokonaliśmy zakupu czterokolorowej dru-

karki laserowej Konica-Minolta, co z jednej strony unowocześniło 

naszą bazę poligraficzną, a z drugiej strony stworzyło możliwości 

uatrakcyjnienia wydawanej przez nas gazety. Od numeru 13 w 2010 

r. wprowadziliśmy na 4 stronach gazety (okładka oraz tzw. rozkła-

dówka) druk wielobarwny. Dzięki temu mieliśmy możliwość za-

mieszczania w naszej gazecie wysokiej jakości zdjęć kolorowych. 

Kolejna zmiana nastąpiła w listopadzie 2012 roku. Zrezygnowaliśmy 

z druku części stron w technice offsetowej na wysłużonej maszynie 

Romayor i postanowiliśmy RIZ w całości drukować w nowoczesnej 

technice i w pełnej kolorystyce. Do zespołu dołączyła Katarzyna 

Lewandowska, która zajęła się składem komputerowym gazety. 

Wykorzystanie druku cyfrowego, a także nowe spojrzenie na skład 

gazety zaowocowało zmianą szaty graficznej wewnątrz numeru. Tak 

więc od listopada 2012 r. już nie tylko okładka czy „rozkładówka”, 

ale artykuły na wszystkich stronach mogą być opatrzone kolorowymi 

zdjęciami, a zastosowanie nowoczesnej technologii druku spowodo-

wało znaczną poprawę jakości wydawanej przez nas gazety. Warto 

wspomnieć również, że większość zdjęć jakie zamieszczana jest 

w RIZ-ie jest autorstwa Bartosza Wasilewskiego, pracownika Biura 

Zarządu Regionu. 

Przez te kolejne lata zbieraliśmy informacje, braliśmy udział w wielu 

przedsięwzięciach, jesteśmy na protestach, uroczystościach, konfe-

rencjach – wszystko po to, aby przekazać Wam to, co istotne i waż-

ne.  

Dziękuję tym, którzy pomagają w redagowaniu RIZ-u: robią 

korektę, zdjęcia, skład graficzny, drukują, współpracującym 

autorom tekstów. LICZY SIĘ ZESPÓŁ! 

Anna Kolińska, redaktor RIZ    

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż zmarła 

 

ŚP. CZESŁAWA GRZELCZAK  
 

zasłużona działaczka niepodległościowej 
opozycji antykomunistycznej, 

działaczka „Solidarności” 

 
W dniach 26-31 sierp-

nia 1980 roku uczest-

niczyła w organizowa-

niu strajku okupacyjne-

go w Państwowej Ko-

munikacji Samochodo-

wej Oddział nr 3 w Ło-

dzi. We wrześniu i paź-

dzierniku 1980 roku 

była członkiem Komite-

tu Założycielskiego 

NSZZ „Solidarność” 

przy PKS w Łodzi, zaś 

od października 1980 roku członkiem Komisji Zakła-

dowej w tym przedsiębiorstwie. 

Po wprowadzeniu stanu wojennego była aktywnym 

członkiem podziemnych struktur „Solidarności” i Kon-

federacji Polski Niepodległej. W roku 1982 zaanga-

żowała się w prowadzenie zbiórek pieniężnych i kar-

tek żywnościowych na rzecz pomocy internowanym. 

W latach 1982-1992 była członkinią Konfederacji 

Polski Niepodległej w Łodzi. Do roku 1985 uczestni-

czyła w organizacji kolportażu wielu wydawnictw, 

które dostarczała m.in. do łódzkich przedsiębiorstw. 

Za swoją działalność została w 2019 roku odznaczo-

na przez Prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidar-

ności.  

Uroczystości  pogrzebowe  odbyły  się  31  grudnia 

2019 r. na Cmentarzu Rzymskokatolickim pw. Matki 

Boskiej Nieustającej Pomocy w Łodzi. 

Pamięć o ojcu 

Stefanie Miecznikowskim 
 

27 grudnia ub. r. minęła 15 rocznica śmierci ojca Stefana Mieczni-

kowskiego, duchowego przywódcy łódzkiej opozycji, kapelana 

łódzkiej „Solidarności”, honorowego członka NSZZ 

„Solidarność” (wspomnienie o o. Miecznikowskim zamieściliśmy 

w grudniowym numerze RIZ-u). Tego dnia, na grobowcu ojców 

jezuitów, gdzie spoczywa duchowny przedstawiciele władz miasta, 

ZHP, o. Jezuitów oraz „Solidarności” złożyli kwiaty i zapalili zni-

cze. Zarząd Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” reprezen-

tował członek Prezydium Michał Karolczyk  

I.W. 

 

Foto:Grzegorz Gałasiński 

Dziennik Łódzki 



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 

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 
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KOMUNIKAT 
 

„PIKNIK RODZINNY” w Warszawie 

 

W bieżącym roku przypada 40 rocznica powstania Niezależnego 

Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Z tej okazji 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” organizuje „PIKNIK RO-

DZINNY”, który odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2020 r. na Stadio-

nie Narodowym w Warszawie.  

W związku z powyższym Region Ziemia Łódzka NSZZ 

„Solidarność” organizuje wyjazd do Warszawy. Przejazd oraz wzię-

cie udziału w Pikniku jest bezpłatne. 

 

Zwracamy się z prośbą do organizacji związkowych o zgłaszanie 

liczby uczestników (członków Związku wraz z rodzinami) chcących 

wziąć udział w ww. wydarzeniu.  

Zgłoszenia osób zainteresowanych wyjazdem przyjmowane są do 

dnia 30 marca 2020 r.: 

 

w Dziale Regionalnym ZR w Łodzi ul. Kamińskiego 18 pok. 311,  

tel. 42 67-72-627 lub   42 67-72-628, 

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

 

oraz w Radach Podregionów właściwych dla poszczególnych orga-

nizacji. 

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

