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40 lat temu narodziła się 

„Solidarność” 

Równo czterdzieści lat temu, latem 1980 roku, w konsekwencji fali 

strajków społeczeństwa, powstał Niezależny Samorządny Związek Za-

wodowy „Solidarność”. Organizacja powstała, aby bronić i upominać 

się o prawa pracowników. Działalność tego wielkiego ruchu społecznego 

odegrała niezwykle istotną rolę w najnowszej historii Polski i Europy. 

Więcej na str. 11-12 
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Z Regionu 

Z posiedzenia 
Zarządu Regionu 
15 czerwca 2020 

Witam, cieszę się, że wszyscy są zdrowi! – 

powitał zebranych członków Zarządu Re-

gionu Ziemi Łódzkiej przewodniczący Wal-

demar Krenc.- Jesteśmy pierwszym Zarzą-

dem w kraju, który odmroził działalność. 

Ostatnie posiedzenie ZR odbyło się w lu-

tym. Od połowy marca praca Zarządu Re-

gionu odbywała się zdalnie. Budynek był 

jednak otwarty. Zawsze w godzinach pracy 

ZR dyżurował jeden z członków Prezy-

dium.   

Informacja z prac krajowych Związku..  

Posiedzenie Komisji Krajowej w maju nie 

odbyło się, a jedyny problem, to kolejne 

„Tarcze antykryzysowe” wprowadzane 

przez rząd. Przewodniczący podkreślił bar-

dzo dobry przebieg rozmów „Solidarności” 

z panią premier Emilewicz. 

...i regionalnych 

W okresie od lutego do chwili obecnej 

w Regionie pojawiły się problemy w łódz-

kim MPK i oświacie. Odbyło się też spotka-

nie członków Prezydium łódzkiej 

„Solidarności” z ministrem Szwedem, 

a także spotkanie z przedstawicielami Pań-

stwowej Inspekcji Pracy, w wyniku którego 

wskazana została osoba do kontaktu ze 

Społecznymi Inspektorami Pracy, jeśli za-

szłaby taka potrzeba w czasie trwania pan-

demii.  

Przewodniczący zwrócił uwagę na fakt, że 

w wielu zakładach praca jest wykonywana 

zdalnie, co może być problemem dla pra-

cowników, bowiem pracodawcy zauważyli, 

że w ten sposób można obniżyć koszty 

pracy (np. koszty wody, energii). Praca 

zdalna będzie dla nas problemem, zacznie 

się poważna dyskusja - podkreślił 

W. Krenc. 

Jednym z głównych punktów posiedzenia 

Zarządu Regionu było przyjęcie uchwały 

o przyjęciu sprawozdania z wykonania 

budżetu ZR za rok 2019. Zebrani wysłucha-

li sprawozdania, a następnie podjęli jedno-

głośnie uchwałę o jego przyjęciu. 

Podczas posiedzenia podjęto Uchwałę ws. 

przyjęcia Regulaminu obrad Zarządu Re-

gionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” 

z niewielkimi zmianami, które m.in. doty-

czą możliwości głosowania na odległość 

w przypadku pewnych okoliczności, np. 

wprowadzenia stanu wyjątkowego, czy 

stanu klęski żywiołowej. 

Przegłosowano też uchwałę ws. zasad oraz 

sposobów głosowania przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania 

się na odległość: poczty elektronicznej 

i telefonu, zwanego e-głosowaniem. Spra-

wy, w których następuje przyjęcie aktów 

prawnych poprzez e-głosowanie to: uchwa-

ły wykonawcze, stanowiska, opinie, apele 

okolicznościowe. 

Osobą odpowiedzialną za zorganizowanie 

oraz        prawidłowe        przeprowadzenie 

e-głosowania będzie członek Zarządu Re-

gionu (e-sekretarz) wskazany uchwałą Pre-

zydium ZR. 

Niedopuszczalne jest podejmowanie aktów 

prawnych w drodze e-głosowania w spra-

wach, w których Statut przewiduje obliga-

toryjną formę głosowania tajnego oraz 

w sprawie uchwalenia budżetu.  

W połowie każdej kadencji Zarządu Regio-

nu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” 

zwoływane jest Walne Zebrania Delegatów 

Regionu tzw. informacyjne. Podjęto uchwa-

łę, że w obecnej kadencji Walne Zebranie 

Delegatów Regionu Ziemia Łódzka NSZZ 

„Solidarność” odbędzie się 20 listopada 

2020 r. w Karsznicach w Zduńskiej Woli. 

Jednocześnie Zarząd Regionu Ziemi Łódz-

kiej na podstawie par 42 pkt. 6 Statutu upo-

ważnił Prezydium ZR do zmiany terminu 

WZDR w uzasadnionych przypadkach np. 

wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, stanu 

klęski żywiołowej, stanu epidemii.  

Głos zabrał też Roman Laskowski, prze-

wodniczący MSOiW Ziemi Łódzkiej, który 

odniósł się do sytuacji łódzkiej oświaty 

i rozpoczęcia procedury wypowiedzenia 

Ponadzakładowego Układu Zbiorowego 

Pracy dla pracowników niebędących na-

uczycielami zatrudnionych w szkołach 

i placówkach prowadzonych przez miasto 

Łódź. Układ działał przez 20 lat – podkre-

ślił R. Laskowski. – Miasto nie ma pienię-

dzy i dlatego uderza w najbiedniejszych bez 

żadnego uzasadnienia. Nie podejmuje żad-

nych rozmów. Nawet Związek Nauczyciel-

stwa Polskiego zaczął głośno mówić, że są 

przeciwni. Będziemy razem z ZNP bronić 

Układu. W warunkach pandemii trudno 

protestować, zebrać ludzi. Jeżeli nie będzie 

Układu Zbiorowego Pracy to trzeba będzie 

uzgadniać kwestie Układu w każdej placów-

ce oddzielnie! 

Kolejnym punktem obrad była wypowiedź 

burmistrza Wielunia podczas obrad Rady 

Miasta w dniu 29 maja br. Związkowców 

oburzyły wypowiedziane  słowa: 

„Solidarność była przesiąknięta agenturą”, 

gdy grupa radnych wnioskowała o nadanie 

nazwy „Solidarność” jednemu z rond 

w Wieluniu, Wypowiedź została upublicz-

niona przez „Dziennik Łódzki”. 

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ 

„Solidarność” żąda od burmistrza Pawła 

Okrasy wycofania się ze słów, które w tak 

haniebny sposób podważają autorytet Nie-

zależnego Samorządnego Związku Zawodo-

wego „Solidarność” – czytamy w Stanowi-

sku ZR (pełny tekst stanowiska na stronie 

obok). Stanowisko zostało wysłane do bur-

mistrza miasta Wieluń.  

W sprawach różnych  

Przewodniczący przypomniał, że w związ-

ku z pandemią odwołane zostały uroczysto-

ści w Warszawie z okazji 40-lecia powsta-

nia NSZZ „Solidarność” w dniu 29 sierpnia 

br. oraz zaprosił na coroczne uroczystości 

przed łódzkim MPK w dniu 26 sierpnia. 

Zapowiedział też, że następne posiedzenie 

ZR odbędzie się 31 sierpnia w Instytucie 

Europejskim, gdzie zebrani uczestniczyć 

będą w konferencji zorganizowanej przez 

Instytut Pamięci Narodowej poświęconej 

40. rocznicy powstania NSZZ 

„Solidarność”.  

Tegoroczny Międzynarodowy Wyścig Ko-

larski „Solidarności” i Olimpijczyków od-

będzie się w dniach 9 – 12 września. Szcze-

góły na dalszych stronach RIZu. 

Ankol 

W numerze: 
 

40 lat temu narodziła się 
„SOLIDARNOŚĆ” 
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Nam się taka polityka 

nie podoba!  

Pikieta MSOiW w obronie Po-

nadzakładowego Układu Zbio-

rowego Pracy. 
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Prezydent przyjazny 

pracownikom  

Prezydent RP Andrzej Duda 

„Człowiekiem    Roku    2019 

Tygodnika Solidarność”. 
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Z Regionu 

Stanowisko nr 3/2020 

ZR ZŁ NSZZ „Solidarność” 

z dnia 15 czerwca 2020 r. 

ws. wypowiedzi burmistrza Wielunia 

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ 

„Solidarność” jest oburzony wypowiedzią 

burmistrza Wielunia Pawła Okrasy podczas 

sesji Rady Miasta Wielunia w dniu 29 maja 

br. i upublicznieniem jej w „Dzienniku 

Łódzkim” 2 czerwca br. Słowa wypowie-

dziane przez Pana Burmistrza, iż 

„Solidarność była przesiąknięta agenturą” 

są skandaliczne i w żaden sposób nie licują 

z pełnioną przez Niego funkcją. Stwierdze-

nie to, jest nie tylko podważeniem autoryte-

tu samej organizacji, ale również podważa-

niem autorytetu Polski na arenie międzyna-

rodowej, gdzie „Solidarność” jest symbo-

lem wolności. Słowa te są także krzywdzące 

dla  wielu  bohaterów, członków 

„Solidarności”, którzy oddali zdrowie 

i życie dla jej ideałów. 

W najnowszej historii Polski miejsce 

„Solidarności” jest szczególne. Nikt nie 

powinien mieć wątpliwości, iż dzięki 

„Solidarności” żyjemy dziś w niepodległym 

kraju, oraz że dzięki „Solidarności” nastą-

piły przemiany w Europie Środkowo-

Wschodniej. Prawda ta znana jest na całym 

świecie. Niestety, nie zna jej burmistrz Wie-

lunia Paweł Okrasa. A przecież od osoby 

pełniącej funkcję publiczną wymaga się 

znajomości historii Polski, szczególnie tej 

najnowszej. Należy również przypomnieć 

Panu Burmistrzowi, iż m.in. dzięki fenome-

nowi, jakim był ruch społeczny 

„Solidarność” może dziś swoją zaszczytną 

funkcję piastować w wolnym i demokratycz-

nym kraju. 

Wracając do słów Pana Burmistrza należy 

nadmienić, iż każda organizacja 

o charakterze niepodległościowym była 

narażona na umieszczanie w jej szeregach 

agentów. Jednak to nie agenci decydują 

o obliczu organizacji, ale zdecydowana 

większość prawych i uczciwych członków 

organizacji. Tak jak zdrajca ojczyzny nie 

obciąża całego państwa, tak agent umiesz-

czony przez przeciwnika politycznego 

w organizacji nie może obciążać całej orga-

nizacji, a tym bardziej umniejszać jej doko-

nań. To nie „agenci” doprowadzili do tego, 

że żyjemy w wolnym i niepodległym kraju, 

ale Ci, którzy poświęcili swoje życie działa-

jąc w ramach całego ruchu społecznego, 

jakim była i jest „Solidarność”. 

W związku z powyższym Zarząd Regionu 

Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” żąda 

od burmistrza Pawła Okrasy wycofania się 

ze słów, które w tak haniebny sposób pod-

ważają autorytet Niezależnego Samorządne-

go Związku Zawodowego „Solidarność”.  

Wyrazy głębokiego 

współczucia 
 

Kol. 

PIOTROWI ŚCIEŚKO 
 

zastępcy przewodniczącego, 

skarbnikowi  

Zarządu Regionu 

Ziemi Łódzkiej 

NSZZ „Solidarność” 
 

z powodu śmierci 
 

TATY 
 

składają członkowie 

i pracownicy 

Zarządu Regionu 

Ziemi Łódzkiej 

NSZZ „Solidarność” 

Medal dla 
Przewodniczącego 

Regionu  
23 lipca tego roku przewodniczący 

Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ 

„Solidarność” Waldemar Krenc otrzy-

mał z rąk Jarosława Olbrychowskiego, 

prezesa Stowarzyszenia „Rodzina Poli-

cyjna 1939 r.” w Łodzi, Medal 80. 

Rocznicy Zbrodni Katyńskiej. W ten 

sposób uhonorowano osoby zaangażo-

wane w odkłamywaniu historii.  

Uroczystość poprzedziła Msza święta 

odprawiona w Sanktuarium Miłosierdzia 

Bożego przy ul. K. K. Baczyńskiego 

w Łodzi, w intencji Święta Policji w roku 

80. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej.  

Uroczystości rocznicowe zorganizowało 

Stowarzyszenie   „Rodzina   Policyjna 

1939 r.” w Łodzi. 

 Red. 

W tym roku obchodzimy 100. rocznicę Bi-

twy Warszawskiej zwanej Cudem nad Wi-

słą. Była to decydująca bitwa w wojnie pol-

sko-bolszewickiej i jednocześnie jedna 

z najważniejszych przełomowych bitew 

w historii świata. Stoczona została w dniach 

13-25 sierpnia 1920 roku pomiędzy wojska-

mi sowieckimi, a armią Wojska Polskiego. 

Zwycięstwo strony polskiej pozwoliło za-

chować niepodległość odradzającej się Rze-

czypospolitej, a także zatrzymało ofensywę 

radziecką na Europę Zachodnią. Naczelnym 

wodzem sił polskich był Józef Piłsudski. 

15 sierpnia br. odbyły się w Łodzi uroczy-

stości upamiętniające to wielkie wydarzenie 

w historii Polski. Obchody zostały zorgani-

zowane przez Łódzki Urząd Wojewódzki, 

Garnizon Łódź oraz Wojewódzki Sztab 

Wojskowy w Łodzi. Rozpoczęły się mszą 

św. w intencji Ojczyzny w łódzkiej Bazylice 

Archikatedralnej celebrowaną przez metro-

politę łódzkiego ks. arcybiskupa Grzegorza 

Rysia. Po mszy św. odbyło się odsłonięcie 

tablicy upamiętniającej 100. rocznicę zwy-

cięstwa Wojska Polskiego nad Armią Czer-

woną. Następnie przed płytą Grobu Niezna-

nego Żołnierza nastąpiła zmiana warty, od-

było się wręczenie odznaczeń państwowych, 

odczytano apel pamięci Oręża Polskiego 

oraz złożono wieńce i kwiaty. W imieniu 

Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ 

„Solidarność” kwiaty złożył zastępca prze-

wodniczącego ZR Piotr Ścieśko.  
IW 

100. rocznica Bitwy Warszawskiej 
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Historia 

40 lat temu narodziła się 

Równo czterdzieści lat temu, latem 1980 roku, w kon-

sekwencji fali strajków społeczeństwa, powstał Nieza-

leżny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. 

Organizacja powstała, aby bronić i upominać się o pra-

wa pracowników. Działalność tego wielkiego ruchu 

społecznego odegrała niezwykle istotną rolę w najnow-

szej historii Polski i Europy. 

W roku 1980 sytuacja gospodarcza kraju pogarszała się coraz 

bardziej. 1 lipca władze partii podjęły decyzję o podwyższe-

niu cen mięsa i wędlin. To stało się zapalnikiem sprzeciwu 

społeczeństwa. Już na początku lipca zaprotestowali pracow-

nicy m.in. ze Świdnika i Lublina.      

14 sierpnia Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża rozpoczęły 

strajk w Stoczni Gdańskiej im. W. Lenina. Główne postulaty 

Komitetu strajkowego to: przywrócenie do pracy Anny Wa-

lentynowicz, gwarancja nierepresjonowania strajkujących, 

wybudowanie pomnika ofiar 1970, podwyżki płac oraz zasił-

ków rodzinnych. Ponieważ Dyrekcja Stoczni nie chciała speł-

nić wszystkich żądań strajkujących rozpoczął się strajk oku-

pacyjny.  

17 sierpnia przed bramą Stoczni zawieszono tablicę zawiera-

jącą 21 postulatów Komitetu Strajkowego. Postulaty robotni-

ków były dla władz trudne do zaakceptowania. Dotyczyły 

zarówno kwestii ekonomicznych, socjalnych, jak i politycz-

nych. 

27 sierpnia do strajku przyłączyły się kopalnie Górnego i Dol-

nego Śląska oraz wiele dużych zakładów przemysłowych, 

m.in. „Ursus”. Wkrótce strajki rozszerzyły się na cały kraj. 

Wieści o protestach w Gdańsku dotarły do Łodzi już na po-

czątku sierpnia 1980 r. Wówczas i u nas zastrajkowano. Pra-

cownicy domagali się podwyżek płac i poprawy warunków 

socjalnych. Pierwszy strajk rozpoczął się 4 sierpnia w ZPB 

im. Marchlewskiego, a w kolejnych dniach zastrajkowali pra-

cownicy m.in.: „Stomilu", „Alby", MPO, zakładów im. Har-

nama, „Skogaru", „Famedu", „Chemiteksu", a także pracow-

nicy niektórych zakładów w Ozorkowie, Pabianicach, Zgierzu 

i Aleksandrowie Łódzkim. Ogółem w sierpniu 1980 roku 

strajkowało ok. 40 tys. pracowników z ok. 60-ciu zakładów 

naszego regionu. Z reguły szybko się kończyły po osiągnięciu 

porozumienia. 

Ale gorąco zrobiło się dopiero wtedy, gdy 26 sierpnia stanęła 

w Łodzi komunikacja miejska. Strajk pracowników MPK był 

szczególnie uciążliwy. 

Rozprzestrzeniające się po całej Polsce strajki zmusiły stronę 

rządową do podjęcia negocjacji. Rezultatem było podpisanie 

porozumień w Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu. 

31 sierpnia 1980 r., w świetle telewizyjnych kamer, doszło do 

podpisania porozumienia w Gdańsku między komisją rządo-

wą, a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym. W ten 

sposób powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodo-

wy „Solidarność”, pierwszy ogólnopolski, niezależny od 

władz Polski Ludowej. W szczytowym okresie do 

„Solidarności" należało 10 mln Polaków, a organizacje związ-

kowe powstały niemal we wszystkich przedsiębiorstwach 

i instytucjach.  

Przy tej okazji powstało też szereg organizacji jak np. NSZZ 

Rolników Indywidualnych „Solidarność" czy Niezależne 

Zrzeszenie Studentów. 

5 września 1980 roku w mieszkaniu Grzegorza Palki, pracow-

nika Politechniki Łódzkiej, przy ul. Nawrot 43 w Łodzi po-

wstał Międzyzakładowy Komitet Założycielski Ziemi Łódz-

kiej. Na czele MKZ stanął Andrzej Słowik, który w sierpniu 

1980 roku przewodził strajkiem pracowników MPK w Łodzi. 

17 września 1980 r. przedstawiciele Międzyzakładowych Ko-

mitetów Założycielskich przyjęli statut Niezależnego Samo-

rządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Logo ruchu 

stworzył student gdańskiej Państwowej Wyższej szkoły Sztuk 

Pięknych Jerzy Janiszewski, a nazwę zaproponował Karol 

Modzelewski. 

POSTULATY Z 17 SIERPNIA 1980 ROKU 

1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wol-

nych związków zawodowych wynikających z ratyfikowa-

nych przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Orga-

nizacji Pracy, dotyczących wolności związków zawodo-

wych. 

2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa 

strajkującym i osobom wspomagającym. 

3. Przestrzegać zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolno-

ści słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjono-

wać niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki 

masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wy-

znań. 

4. Przywrócić do poprzednich praw: 

 1. ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976 

 r. studentów wydalonych z uczelni za przekonania, 

 2. zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym 

 Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka 

 Kozłowskiego), 

 3. znieść represje za przekonania. 

5. Podać w środkach masowego przekazu informację o utwo-

rzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz 

publikować jego żądania. 

6. Podać realne działania mające na celu wyprowadzenie 

kraju z sytuacji kryzysowej poprzez: 

  1. podanie do publicznej wiadomości pełnej informacji 

o sytuacji społeczno-gospodarczej, 

  2. umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom 

społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem 

reform. 

7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział 

w strajku wynagrodzenie za okres strajku, jak za urlop 

wypoczynkowy, z funduszu CRZZ. 

8. Podnieść zasadnicze uposażenie każdego pracownika 

o 2000 zł na miesiąc, jako rekompensatę dotychczasowe-

go wzrostu cen. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolne_Zwi%C4%85zki_Zawodowe_Wybrze%C5%BCa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stocznia_Gda%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Walentynowicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Walentynowicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Poleg%C5%82ych_Stoczniowc%C3%B3w_1970
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strajk_okupacyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strajk_okupacyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rny_%C5%9Al%C4%85sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dolny_%C5%9Al%C4%85sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dolny_%C5%9Al%C4%85sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zak%C5%82ady_Przemys%C5%82u_Ci%C4%85gnikowego_%E2%80%9EUrsus%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Modzelewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Modzelewski
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9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do 

wzrostu cen i spadku wartości pieniądza. 

10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego 

w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko nadwyżki. 

11. Znieść ceny komercyjne oraz sprzedaż za dewizy w tzw. 

eksporcie wewnętrznym.  

12. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasa-

dach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz 

znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: 

zrównanie zasiłków rodzinnych zlikwidowanie specjal-

nych sprzedaży, itp. 

13. Wprowadzić na mięso i jego przetwory kartki - bony żyw-

nościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku). 

14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 55 lat, a dla męż-

czyzn do lat 60 lub przepracowanie w PRL 30 lat dla ko-

biet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek. 

15. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu 

aktualnie wypłacanych. 

16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną 

opiekę medyczną osobom pracującym. 

17. Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i przed-

szkolach dla dzieci kobiet pracujących. 

18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech 

lat na wychowanie dziecka. 

19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkania. 

20. Podnieść diety z 40 zł na 100 złotych i dodatek za rozłąkę. 

21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracowni-

kom w ruchu ciągłym i systemie czterobrygadowym brak 

wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem 

urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami 

wolnymi od pracy. 

24 września „Solidarność” złożyła w Sądzie Wojewódzkim 

w Warszawie wniosek o rejestrację i statut. 

10 listopada 1980 r. Sąd Najwyższy zarejestrował NSZZ 

„Solidarność".  

Sierpień 1980 roku zapoczątkował przemiany ustrojowe 

w naszym kraju doprowadzając do upadku reżimu komuni-

stycznego Ostateczne obalenie komunizmu nastąpiło po 

9 latach - w 1989 roku. 

Opr. Ankol 

 

Jerzy Dłużniewski  
WSPOMNIENIE  

 

„Boże Nasz, Boże Nasz,  

Boże Nasz  
Jak ten strajk,  

Jak ten strajk 
Długo trwa …” 

 

25 czerwca br., minęła XXV roczni-

ca śmierci JERZEGO  DŁUŻ-

NIEWSKIEGO /JAWORA/.   

Tego dnia, Stowarzyszenie ŚLAD, 

w hali fabrycznej w Ogrodach Gey-

era w Łodzi (ul. Piotrkowska 293-

/305) zorganizowało spotkanie 

wspomnieniowe (oczywiście przy 

pełnym zabezpieczeniu sanitar-

nym), tego zasłużonego lidera pod-

ziemnej „Solidarności".  Reali-

stycznej atmosfery tamtych czasów 

dodawało miejsce spotkania: suro-

wa, pusta hala fabryczna.   

Podczas spotkania zaprezentowano 

fragmenty filmu IV kanału brytyjskiej 

telewizji DROGA DO GDAŃSKA  

ROAD TO GDANSK z udziałem reży-

sera dokumentu Maxima Forda. Film 

przedstawia historię Polski, a jednym 

z jej bohaterów jest śp. J. Dłużniewski. 

Następnie aktor Paweł Siedlik, profesor 

PWSFTViT odczytał fragmenty książki 

Michała Matysa „Łódzka fabryka ma-

rzeń”, w której jednym z bohaterów jest 

robotnik Jerzy Dłużniewski. 

Jawora wspominali też jego przyjaciele, 

koledzy z pracy (z ZPB im. Juliana 

Marchlewskiego), działacze z opozycji. 

współskazani. 

Kolk 

Jerzy Dłużniewski, ur. 2 IV 1945 

w Łodzi, zm. 25 VI 1995 tamże.  

1959-1982 pracownik Zakładów Prze-

mysłu Bawełnianego im. Juliana Mar-

chlewskiego w Łodzi. W lutym 1971 

uczestnik strajku łódzkich włókniarzy, 

po którym władze anulowały grudniowe 

podwyżki cen. 

W sierpniu 1980 uczestnik strajku, 

przewodniczący KS w ZPB, od wrze-

śnia w „Solidarności”, przewodniczący 

Komitetu Założycielskiego, następnie 

KZ, członek Prezydium MKZ, 

w czerwcu 1981 delegat na I WZD, 

następnie w Prezydium ZR Ziemia 

Łódzka, członek Krajowej Komisji 

Włókniarzy „Solidarności”, delegat na I 

KZD. 

14 XII 1981 organizator strajku w ZPB, 

współorganizator MKS, następnie pod-

ziemne struktury Międzyzakładowego 

Komitetu „S”, współtwórca podziemne-

go pisma „Solidarność Walcząca”. 20 II 

1982 roku aresztowany. Skazany przez 

Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego 

w Bydgoszczy na 3 lata więzienia, 

w lutym 1983 zwolniony na mocy 

amnestii. W 1984 współzałożyciel, 

przewodniczący RKW „Solidarność” 

Ziemia Łódzka, członek TKK. Od 1987 

roku  cz łone k j awne j  KK W 

„Solidarność”. W 1989 członek Regio-

nalnej Komisji Organizacyjnej 

„Solidarność”, uczestnik obrad Okrą-

głego Stołu w podzespole ds. polityki 

mieszkaniowej; członek Wojewódzkie-

go KO „Solidarność” w Łodzi. 

1989-1991 poseł RP z listy KO 

„Solidarność”, w Komisji Polityki Spo-

łecznej, Komisji Polityki Przestrzennej, 

Budowlanej i Mieszkaniowej oraz Ko-

misji Samorządu Terytorialnego, Go-

spodarki Przestrzennej i Komunalnej. 

Od 1990 w PC. 

Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Ko-

mandorskim Orderu Odrodzenia Polski 

(2006), a także Krzyżem Wolności 

i Solidarności (2017)  

„Encyklopedia Solidarności”   

Adam Borowski 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fabryka_Izraela_Pozna%C5%84skiego_w_%C5%81odzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fabryka_Izraela_Pozna%C5%84skiego_w_%C5%81odzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Odrodzenia_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_Wolno%C5%9Bci_i_Solidarno%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_Wolno%C5%9Bci_i_Solidarno%C5%9Bci


Nam się 

taka polityka 

nie podoba! 

8 lipca br. przed Urzędem Miasta 

Łodzi odbyła się pikieta zorganizo-

wana przez Międzyregionalną Sek-

cję Oświaty i Wychowania NSZZ 

„Solidarność” Regionu Ziemia 

Łódzka. Pikieta miała na celu wy-

rażenie oburzenia w związku z wy-

powiedzeniem przez Miasto Łódź 

Ponadzakładowego Układu Zbioro-

wego Pracy pracowników niepeda-

gogicznych zatrudnionych w szko-

łach i placówkach prowadzonych 

przez Miasto Łódź. 

Pomimo upływu dwóch miesięcy od daty 

wypowiedzenia układu, władze miasta nie 

zwróciły się do związkowców z propozycją 

rozpoczęcia rozmów.  

Związkowcy przyszli na pikietę z flagami, 

gwizdkami i trąbkami. Były transparenty 

i hasła domagające się wycofania z wypo-

wiedzenia PUZP.  

Na zakończenie pikiety przewodniczący 

Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wy-

chowania NSZZ „Solidarność” Regionu 

Ziemia Łódzka Roman Laskowski oraz 

członek Komisji Międzyzakładowej Pra-

cowników Oświaty i Wychowania NSZZ 

„Solidarność” Łódź-Śródmieście Krzysztof 

Korczak poszli wręczyć prezydent Łodzi 

petycję. Prezydent Hanna Zdanowska nie 

przyjęła związkowców, a petycję w imie-

niu prezydent Łodzi przyjął dyrektor De-

partamentu Pracy, Edukacji i Kultury 

w UMŁ Piotr Bors. Dyrektor zapowiedział 

wszczęcie rozmów ze stroną związkową 

i przedstawicielami placówek oświato-

wych.   

W pikiecie wzięło udział około 150 osób.  

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ 

„Solidarność” reprezentował zastępca prze-

wodniczącego Ireneusz Wach.  

Pikieta odbyła się z zachowaniem zasad 

dotyczących zapobiegania Covid-19 

tj. odpowiedni dystans, maseczki.  

Przypominamy, iż wypowiedzenie układu 

zostało przeprowadzone z naruszeniem 

podstawowych zasad dialogu społecznego. 

W tej sprawie Prezydium Zarządu Regionu 

Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” 28 

maja wydało stanowisko, w którym między 

innymi zwróciło się do prezydent Miasta 

Łodzi Hanny Zdanowskiej o wycofanie się 

z wypowiedzenia układu oraz podjęcia 

rozmów ze stronami PUZP. W odpowiedzi 

na stanowisko wiceprezydent Małgorzata 

Moskwa-Wodnicka odpowiedziała, iż od 

czasu wprowadzenia układu nastąpiło wie-

le zmian w łódzkiej oświacie i konieczne 

jest przygotowanie nowych regulacji. Spra-

wa związana z sytuacją w łódzkiej oświa-

cie została też przedstawiona podczas po-

siedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego. 

Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy 

reguluje system wynagradzania pracowni-

ków niebędących nauczycielami. „Ten 

protest pokazuje, że pracownicy są zdeter-

minowani, aby walczyć o swoje. Mija wła-

śnie dwa miesiące, a wiceprezydent Mo-

skwa-Wodnicka nie znalazła czasu na dia-

log” - podkreśla Roman Laskowski, i pyta 

- Czy to jest zapowiedź zwolnień i wprowa-

dzania firm sprzątających do szkół? Roz-

mowy z władzami miasta na temat zwięk-

szenia wynagradzania pracowników tej 

grupy zawodowej trwają już od kilku lat. 

Odpowiedzią jest …. wypowiedzenie ukła-

du. Również inne problemy dotyczące łódz-

kiej oświaty zgłaszane przez Związek pozo-

stają bez odpowiedzi.  

Przewodniczący Laskowski apeluje do 

władz naszego miasta: Prowadzenie polity-

ki oszczędności na edukacji prowadzi do 

pogarszania się sytuacji wszystkich pra-

cowników oświaty, ale przede wszystkim, 

nie podnosi poziomu łódzkiej edukacji.  

Przewodniczący MSOiW Roman Laskow-

ski odnosząc się do zapowiadanych pod-

czas protestu przez dyrektora Borsa roz-

mów ze stroną związkową i przedstawicie-

lami placówek oświatowych zaznaczył, że 

„Solidarność” jest gotowa do rozmów. 

Jednak zaproszenie Dyrektora dotyczy 

„jakiegoś nowego regulaminu wynagradza-

nia pracowników administracji, bowiem 

w piśmie nie ma mowy o rozmowach na 

temat Ponadzakładowego Układu Zbioro-

wego Pracy. 

Red. 

Protest 
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Bon 200 zł 

dla każdego członka 

NSZZ „Solidarność” 

Każdy obecny członek „Solidarności” oraz osoby, które zdecydują się zapisać do 

Związku w trakcie trwania akcji (01.08.2020-31.07.2021) otrzymają bon o wartości 

200 zł, który będzie można wykorzystać na wypoczynek w ośrodkach wczasowych 

związkowej spółki DomS. Realizacja bonu wymaga wcześniejszej rezerwacji. Szcze-

gółowy regulamin akcji znajduje się na stronie internetowej www.doms.com.pl 

Ośrodki Spółki DOMS, w których można wykorzystać bon to: 
 

 Ośrodek Hyrny (Zakopane, ul. Piłsudskiego 20) 

 Willa Sienkiewiczówka (Zakopane, ul. Zamoyskiego 21) 

 Ośrodki Savoy i Żbik (Spała, ul. Mościckiego 19) 

 Ośrodek Ziemowit (Jarnołtówek 204) 
 

UWAGA! Każdy członek Związku posiadający Elektroniczną Legitymację Człon-

kowską NSZZ „Solidarność” po okazaniu jej w recepcji w dniu przyjazdu otrzyma do-

datkowo 10% rabatu. Rabatu nie otrzymują osoby towarzyszące, chyba że posiadają wła-

sną ELC. 
 

Bony mogą odbierać przedstawiciele organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” w siedzibie Biura 

Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” przy ul. Kamińskiego 18 w Dziale Kontaktów 

(III p., pokój 311). Informacje dotyczące odbioru bonów można uzyskać pod nr telefonu 42 67 72 627, 

42 67 72 628 oraz 42 67 72 611. 
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Z Regionu 

„Tu rodziła się 

Solidarność”  
21 lipca na Placu Katedralnym im. Jana Paw-

ła II w w Łodzi otwarto wystawę „Tu rodzi-

ła się Solidarność", przygotowaną przez 

Biuro Edukacji Narodowej IPN Oddział 

w Łodzi z okazji 40. rocznicy powstania 

„Solidarności”.  

W jej otwarciu wzięli udział przedstawiciele 

łódzkiej „Solidarności” wraz z Przewodniczą-

cym Zarządu Regionu Waldemarem Krencem, 

ks. Ireneusz Pękalski, Biskup Pomocniczy Wi-

kariusz Generalny Archidiecezji Łódzkiej, Wo-

jewoda Łódzki Tobiasz Bocheński, Dariusz 

Rogut, dyrektor IPN Oddział w Łodzi, oraz 

osoby, które odegrały znaczącą rolę w wydarze-

niach lat 80-ych ub. wieku: pierwszy przewod-

niczący łódzkiej „Solidarności”  Andrzej 

Słowik, obecnie Prezes Stowarzysze-

nia „Związek Weteranów Trzeciej Konspira-

cji 1956-1989",  wiceprzewodniczący z tam-

tego okresu Jerzy Kropiwnicki oraz wielu 

działaczy „Solidarności” z poszczególnych 

zakładów naszego Regionu. 

Ekspozycje mają na celu ukazanie ogólnopol-

skich masowych strajków od lipca do września 

1980 r. ; składają się z części ogólnopolskiej 

i  części regionalnej. 

W przemówieniach dziękowano przedstawi-

cielom IPN za inicjatywę zorganizowania 

wystawy. „…Nam wszystkim potrzebna jest 

„Solidarność”. Przypominamy sobie jej idee 

tu przy pomniku świętego Jana Pawła II 

w setną rocznicę urodzin Ojca Świętego” - 

podkreślił ks. Ireneusz Pękalski. 

W imieniu Zarządu łódzkiej „Solidarności” 

oprócz podziękowań dla IPN, podziękowania 

dla byłych i obecnych działaczy złożył prze-

wodniczący W. Krenc – „…Chylę głowę i 

jestem dumny, że narodziny „Solidarności” 

były wielkim zachwytem Europy i świata”.  

Andrzej Słowik z kolei podkreślał znaczenie 

ruchu „Solidarność” oraz podkreślił potrzebę 

przypominania i przekazywania młodemu 

pokoleniu historii Polski.   

„…Powstanie „Solidarności” było jednym 

z najważniejszych wydarzeń końca XX w.w 

Europie i na świecie. To Wasza postawa, 

Wasze zaangażowanie umożliwia nam obec-

ne życie. „Solidarność” jest symbolem walki, 

odwagi i zwycięstwa” – podsumował Dariusz 

Rogut, dyrektor IPN. 

Wystawę „Tu rodziła się Solidarność” za-

prezentowano w 53 polskich miastach. Wy-

stawę otwierano w trzech turach: 1 lipca, 21 

lipca - w tej turze miast znalazła się Łódź 

i trzecia tura miast -14 sierpnia.   

I tak utworzony będzie w całej Polsce „Biało

-czerwony szlak: Tu rodziła się Solidarność”. 

Trasy wszystkich wystaw regionalnych zbie-

gną się 28 sierpnia  w Warszawie. W tym 

wielkim zwycięstwie, jaką była, jaką jest 

polska „Solidarność”, mają udział miliony 

najczęściej anonimowych osób. Tą wystawą 

chcemy złożyć im hołd – czytamy na stronie 

IPN.gov.pl 

Wystawa była prezentowana w Łodzi do 13 

sierpnia. 

kolk 
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Cześć i chwała Bohaterom 
W Łodzi 

Zastępca przewodniczącego łódzkiej „Solidarności” Piotr Ścieśko 

wziął udział w uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci 

Powstania Warszawskiego, które odbyły się 1 sierpnia przy grobie 

Barbary Nazdrowicz „Wiewiórki" na części katolickiej Starego 

Cmentarza przy ul. Ogrodowej w Łodzi.  

Upamiętnienie 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 

zorganizował Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi.  

W Sieradzu  

Włączone syreny w mieście o godzinie 17 rozpoczęły uroczystości 

rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Sieradzu przed 

pomnikiem – Warszawie Miastu Niepokonanemu.  

Podczas uroczystości, przewodniczący Rady Podregionu NSZZ 

„Solidarność” w Sieradzu, radny Mirosław Owczarek odczytał list 

uczestniczki Powstania Warszawskiego, mieszkanki Sieradza Hele-

ny Kolińskiej, która ze względu zdrowotnych nie mogła bezpośred-

nio uczestniczyć w spotkaniu. Głos zabrał także wiceprezydent 

Sieradza Rafał Matysiak. Na zakończenie delegacje, wśród nich 

związkowcy z „Solidarności” oraz mieszkańcy złożyli przed pomni-

k i e m  w i ą z a n k i  k w i a t ó w  i  z a p a l o n e  z n i c z e .  

Kolorytu uroczystości nadała grupa kibiców Warty Sieradz i Widze-

wa Łódź, którzy odpalili race.  

Bohaterom pokłoniły się też sztandary, a wśród nich Sztandar NSZZ 

„Solidarność” Podregionu Sieradz.  

Red.  

Foto: Daniel Utratny 

Foto: IPN Oddział Łódź 



Schronisko dla 

bezdomnych kobiet  
Historia każdej z przebywających tu kobiet jest in-

na, jednak wszystkie -tragiczne!  

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Łodzi mieści 

się przy ulicy Gałczyńskiego 7. Działa w strukturach 

MOPS na rzecz pomocy kobietom w wychodzeniu 

z kryzysu bezdomności. W placówce, oprócz Schro-

niska, znajdują się też miejsca noclegowe. Całością 

kieruje Monika Kielanowcz (na stanowisku starsza 

administrator).  

Monika jest dyplomowanym pracownikiem socjalnym, 

należy do NSZZ „Solidarność” w Miejskim Ośrodku Po-

mocy Społecznej. Jest członkiem Zakładowej Komisji Re-

wizyjnej. 

Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Kobiet posiada 62 

miejsca i jest przeznaczone dla kobiet, których ostatnim 

miejscem zameldowania na pobyt stały była Łódź. Przeby-

wają tu, bo nie mają gdzie mieszkać, są po eksmisjach, 

wyrzucone z miejsca zamieszkania przez rodzinę lub oso-

by, z którymi mieszkały. Bywa, że po domowej awanturze 

uciekają przed mężem alkoholikiem w papuciach, w płasz-

czu zarzuconym w pośpiechu na nocną koszulę. Szczegól-

nie bolesne jest, gdy do Schroniska muszą zabrać dzieci, 

aby uchronić je przed przemocą. Schronisko jest czynne 

całą dobę. Warunek jest zawsze ten sam – osoby muszą 

być trzeźwe i nie po zażyciu narkotyków.    

W Schronisku znajduje się również 20 miejsc noclego-

wych. Kobiety mogą tu liczyć na nocleg codziennie pomię-

dzy godziną 20 a 8 rano. Mogą liczyć na gorącą herbatę 

lub kawę. Jeżeli jest taka możliwość również dostają coś 

do jedzenia. Mogą skorzystać z łazienki, wyprać swoje 

rzeczy, wyspać się w normalnym łóżku, oraz dostać czyste 

ubranie. Noclegownia nie działa jak Schronisko. Rano ko-

biety muszą zabrać swoje rzeczy i wyprowadzić się. Bywa, 

że wracają wieczorem, wtedy zostaną ponownie przyjęte. 

Nie każdemu da się pomóc  

Anna Kolińska: Na co dzień stykacie się z ludzkimi dra-

matami. Jakie cechy charakteru trzeba mieć, żeby nor-

malnie funkcjonować? 

Monika Kielanowcz: Praca w MOPS wiąże się z pewny-

mi cechami charakteru: empatia, wrażliwość na ludzką 

krzywdę, komunikatywność, zdecydowanie. W naszej pra-

cy nigdy nie wiesz, co cię spotka. 

A.K. W jakim wieku są kobiety najczęściej zgłaszające 

się do Was i jak długo mogą przebywać w Schronisku?    

M.K. Najczęściej mają ok. 50 – 55 lat. Ale bywają też 

młode dziewczyny, które ukończyly 18 lat, często z dziec-

kiem, czasem z dwojgiem i staruszki nawet 90-letnie. 

W Schronisku przebywają na podstawie decyzji admini-

stracyjnej wydanej przez MOPS. Najczęściej są to pobyty 

6-cio miesięczne, bywa, że pobyt przedłużony jest o kolej-

ne sześć miesięcy. W wyjątkowych przypadkach można 

przebywać 1,5 roku.  Przebywają tu kobiety pracujące, 

emerytki, rencistki albo otrzymujące zasiłek z pomocy 

społecznej.  

A.K. Na jaką pomoc mogą liczyć kobiety w Schroni-

sku?  

Placówka jest wyposażona we wszystkie niezbędne sprzę-

ty. Mamy pokoje wieloosobowe, kuchnie, łazienki. Kobie-

ty mogą normalnie funkcjonować: same gotują, robią za-

kupy, piorą, sprzątają po sobie. Oczywiście nasz pracow-

nik socjalny najpierw przeprowadza wywiad środowisko-

wy z podopieczną, a następnie pomagamy załatwiać wszel-

kie życiowe sprawy np. starania o lokal socjalny, czy zło-

żenie dokumentów o pobyt w Domu Pomocy Społecznej. 

Są też przypadki, kiedy musimy uczyć najprostszych rze-

czy np. jak włączyć kuchenkę gazową, pościelić łóżko, bo 

przybywająca do nas pani była całe życie bezdomna. 
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Krew dla kolegi 
13,95 litrów krwi zebrali pracow-

nicy „East-West Spinning” 

w Łodzi dla chorego kolegi. 

Paweł jest pracownikiem magazynu 

w EWS. To młody człowiek, ma 32 

lata, w zakładzie pracuje od ponad 6 

lat. Od kilku tygodni lekarze podej-

rzewają u niego ostrą białaczkę lim-

foblastyczną. Od tego czasu już 6 

razy przetaczano mu krew. W takich 

przypadkach to zabieg ratujący życie.  

Paweł jest od kilku lat członkiem 

„Solidarności” i to właśnie przewod-

niczący Komisji Zakładowej 

„Solidarności” Jacek Błaszkiewicz, 

wpadł na pomysł, aby zorganizować 

zbiórkę krwi dla chorego kolegi. Po-

mysł spodobał się członkom Komisji 

Zakładowej. Poszli do Prezesa Firmy 

z prośbą o wyrażenie zgody na prze-

prowadzenie zbiórki krwi na terenie 

zakładu pracy. Prezes chętnie przy-

chylił się do inicjatywy związkow-

ców. Akcję zgłoszono do Regionalne-

go Centrum Krwiodawstwa i Krwio-

lecznictwa w Łodzi, wydrukowano 

plakat, rozdawano ulotki.  

Pomóż Pawłowi oddając swoją 

krew! 

Akcja cieszyła się powodzeniem, se-

kretariat Firmy przyjmował zgłosze-
nia. Oddać krew mogły też osoby 

z zewnątrz – mówi przewodniczący 

Jacek Błaszkiewicz - Na teren EWS 
20 lipca br. o wyznaczonej porze, 

przyjechał ambulans. (Akcja trwała 

od 10.00 do 16.00 dop. Red.) Dawcy 

podzieleni byli na kilka grup i przy-

jeżdżali w różnych godzinach, żeby 
nie czekać w długiej kolejce. Zgłosiło 

się ponad 40 osób lecz, jak to zawsze 

bywa, nie od wszystkich udało się 
pobrać krew z różnych powodów. 

Przyjemnie było patrzeć, jak wielu 
z nas zdecydowało się pomóc Pawło-

wi..  To walka o zdrowie, o życie!  

Jeśli komuś nie pasował termin 20 

lipca mógł oddać krew z imienną 

dedykacją w dowolnym terminie bez-

pośrednio w Centrum Krwiodawstwa 

na ul. Franciszkańskiej. 

Inicjatywa „Solidarności” godna 

pochwały i naśladowania! 

PAWŁOWI ŻYCZYMY SZYB-

KIEGO POWROTU DO ZDRO-

WIA! 

kolk 

Twoja krew 

Moje Życie 

A.K. Praca jest bardzo stresująca. Czy można się uod-

pornić, nie myśleć o ludzkich tragediach? 

M.K. Nie można, bo wtedy nie byłoby się w stanie lu-

dziom pomagać. Trzeba się jedynie nauczyć odróżniać 

zachowania prawdziwe od udawanego, bo takie też się 

zdarzają. Ale też trzeba racjonalnie myśleć – jeśli ktoś zła-

mie dyscyplinę, np. przyjdzie pod wpływem alkoholu lub 

innych środków odurzających, to wtedy trudno, trzeba taką 

osobę skreślić dyscyplinarnie. Ale nawet wtedy nie pozo-

stawiamy jej bez pomocy. Choć bywa, że nie każdemu da 

się pomóc.  

A.K. Łódź nie jest bogatym miastem. Oprócz ludzkich 

dramatów borykacie się pewnie z trudną sytuacją pla-

cówki? 

M.K. Możemy liczyć na pomoc wielu instytucji, osób pry-

watnych, wolontariuszy, Caritasu, restauracji - głównie w 

okresie przedświątecznym przywożą naszym mieszkan-

kom gorące posiłki. Każda pomoc się liczy. 

A.K. Placówka cały czas jest otwarta, nawet w czasie 

pandemii koronawirusa. Jak sobie radzicie w tym 

szczególnym okresie? 

M.K. Mamy rekomendacje określone przez Ministerstwo 

Pracy, określiliśmy też nasze wewnętrzne procedury: ogra-

niczenie wyjść, reżim sanitarny, maseczki, odkażanie. Da-

jemy radę, na razie nie mamy z tym problemu. 

A.K. Jestem przekonana, że praca w tym miejscu wpły-

wa też na prywatne życie pracowników Schroniska.  

M.K. Bardzo. Żyjemy tymi problemami. Jestem ciągle pod 

telefonem. Ba, bywa że cała rodzina jest zaangażowana, bo 

trzeba w czymś pomóc. Są wysokie emocje. Ale czasem 

przychodzi też kryzys, bo np. osoba, z którą przez pół roku 

pracujemy i wszystkim wydaje się, że wyszła na prostą, po 

jakimś czasie wraca do nas w jeszcze gorszym stanie. Na-

zywamy je recydywistkami. Ale my jesteśmy po to, aby je 

wspierać. Wówczas zdajemy sobie sprawę, że nie każdemu 

da się pomóc. Ale są też miłe chwile. Byłe pensjonariuszki 

czasem dzwonią, odwiedzają nas, opowiadają jak ułożyły 

sobie życie, dziękują za wsparcie na trudnym życiowym 

zakręcie, radzą się. 

A.K. Czy nie mylę się twierdząc, że praca stała się Two-

ją pasją? 

Tak, zdecydowanie. Lubię swoją pracę, placówkę, perso-

nel oraz mieszkanki. Bywa, że się z nimi śmieję, bywa że 

płaczę. Znam historię każdej z tych kobiet. Czasem jednak 

potrzebuję resetu, bo emocje w tej pracy są naprawdę moc-

ne.  

Dziękuję za poświęcony mi czas, życzę sukcesów w tej 

trudnej, ale jakże potrzebnej pracy 

Anna Kolińska  



Prezydent 
przyjazny 

pracownikom  

„CZŁOWIEK ROKU 2019"  

Laureatem corocznej nagrody 

„CZŁOWIEK    ROKU    2019 

TYGODNIKA SOLIDARNOŚĆ” 

został      PREZYDENT      RP 

ANDRZEJ DUDA. 

PRZYJACIEL „SOLIDARNOŚCI” 
Prezydent Andrzej Duda odebrał statuetkę 

„Człowiek Roku 2019 Tygodnika Solidar-

ność" podczas gali, która odbyła się dnia 23 

czerwca 2020 roku w Zakopanem. Należy 

podkreślić, że pierwszy raz w historii urzędu-

jący Prezydent otrzymał i przyjął to ważne 

wyróżnienie. 

W swoim przemówieniu Prezydent RP po-

dziękował za wyróżnienie. – „To jest wyjąt-

kowe wyróżnienie, że właśnie „Tygodnik 

Solidarność", pismo tak bliskie sercu mojego 

prezydenta Lecha Kaczyńskiego” - powie-

dział Andrzej Duda. I dalej: „Idea 

„Solidarności" polega na tym, żeby bronić 

praw pracowniczych, ale bronić ich w taki 

sposób, żeby działo się to z pożytkiem dla 

gospodarki. (…) Ja sobie to ogromnie wzią-

łem do serca i dlatego myślę, że ta moja 

współpraca z „Solidarnością" tak dobrze się 

układała” - podsumował Prezydent. 

Słowo klucz, to W I A R Y G O D N O Ś Ć - 

mówił o Prezydencie RP podczas wystąpie-

nia na gali Piotr Duda, przewodniczący Ko-

misji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Prze-

wodniczący mówiąc o Prezydencie użył 

sformułowania „Prezydent przyjazny pra-

cownikom", co spodobało się adresatowi - 

Dziękuję też za te słowa o „Prezydencie 

przyjaznym pracownikom", ale chcę podkre-

ślić: miałem szczęście, że przez te pięć lat 

mojej prezydentury zawsze był rząd, który 

także chciał realizować te zobowiązania – 

przypomniał prezydent A. Duda. 

Waldemar Krenc, przewodniczący łódzkiej 

„Solidarności” podczas uroczystości wręczył 

Prezydentowi RP ŻÓŁTĄ KOSZULKĘ 

LIDERA. Koszulkę, którą otrzymuje najlep-

szy kolarz Międzynarodowego Wyścigu 

Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków 

organizowanego przez Region Ziemia Łódz-

ka NSZZ „Solidarność”. 

kolk 

Z Kraju i Regionu 
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Pociąg ŁKA „Pogonowski” 
Z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej Łódzka Kolej Aglome-

racyjna oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi w dniu 

13 sierpnia br. zorganizowali uroczyste nadanie pociągowi ŁKA 

imienia Stefana Pogonowskiego - łódzkiego bohatera Bitwy War-

szawskiej. Uczestnicy uroczystości w pierwszą podróż pociągu 

udali się ze stacji Łódź Widzew na Dworzec Łódź Fabryczna, gdzie 

nastąpiła główna część uroczystości: nadanie imienia pociągowi 

„Pogonowski”, wystąpienia zaproszonych gości oraz otwarcie wy-

stawy Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi „Łódzkie 

ślady wojny polsko-bolszewickiej”. Ponadto zebrani mogli wysłu-

chać pieśni patriotycznych w wykonaniu artystów Łódzkiego Do-

mu Kultury oraz obejrzeć pokaz grupy rekonstrukcyjnej Stowarzy-

szenia Historycznego „Strzelcy Kaniowscy”. 

Prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Janusz Malinowski poinfor-

mował, iż pociąg będzie można spotkać codziennie na różnych 

trasach województwa łódzkiego, natomiast w weekendy  będzie 

jeździł na trasie Łódź - Warszawa. 

W uroczystości wzięli udział m.in. wojewoda łódzki Tobiasz Bo-

cheński, marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber, 

a także siostrzenica kpt Stefana Pogonowskiego - Zofia Jakubo-

wicz. 

Po uroczystościach na Dworcu Łódź Fabryczna zebrani przemieści-

li się na Stary Cmentarz przy ul. Ogrodowej, gdzie złożyli kwiaty 

i zapalili znicze na grobach Stefana Pogonowskiego i Aleksandra 

Napiórkowskiego. 

Zarząd Regionu Ziemi łódzkiej NSZZ „Solidarność” reprezentował 

zastępca przewodniczącego ZR Piotr Ścieśko. 
 

Stefan Pogonowski podczas I wojny światowej był żołnierzem armii 

carskiej. Po rewolucji bolszewickiej znalazł się w I Korpusie Polskim 

im. gen. J. Dowbora-Muśnickiego, a później  był żołnierzem w 4 Dywi-

zji Strzelców Polskich gen. Lucjana Żeligowskiego. W latach 1919-

1921, w okresie wojny polsko-bolszewickiej był dowódcą I batalionu 

28 Pułku Strzelców Kaniowskich, który znany był  pod nazwą Pułk 

Dzieci Łodzi, gdyż walczyła w nim przede wszystkim młodzież z nasze-

go miasta. Stefan Pogonowski 15 sierpnia 1920 roku przeprowadził 

kontrnatarcie na zmierzających do Warszawy bolszewikach, w wyniku 

którego oddziały Sowietów zostały rozbite. W trakcie tego natarcia 

S. Pogonowski został śmiertelnie ranny. Pochowano go na Starym 

Cmentarzu w Łodzi. Pośmiertnie został mianowany kapitanem oraz 

odznaczony Krzyżem Virtuti Militari.  

opracowanie IW 

(na podstawie https://lodz.tvp.pl) 
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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 

wiceprzewodniczacy3@solidarnosc.lodz.pl 

- Przemysław Gręda 

czlonprez1.lodz@solidarnosc.org.pl 

- Michał Karolczyk 

czlonprez2@solidarnosc.lodz.pl 

 

Regionalna Komisja Rewizyjna 

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

BIURO ZR: 

Sekretariat:            42 677 26 11  

sekretariat@solidarnosc.lodz.pl 

Dział Kadr:            42 677 26 14 

sekretariatprzew.lodz@solidarnosc.org.pl 
Dział Księgowości:           42 677 26 20 

ksiegowy.lodz@solidarnosc.org.pl 

Dział Kontaktów: tel/fax    42 67 72 627; 42 677 26 28 

kontakty.lodz@solidarnosc.org.pl 

Dział Administracji:           42 677 26 15 

administracja.lodz@solidarnosc.org.pl 

Dział Szkoleń:           692-524-588 
dzialszkolen@solidarnosc.lodz.pl 

Dział Rozwoju Związku:           42 677 26 29 

Biuro Prawno-Negocjacyjne:           42 677 26 31 

biuroprawne.lodz@solidarnosc.org.pl 

bkn1.lodz@solidarnosc.org.pl 

Związkowa Agencja Pośrednictwa Pracy:   42 677 26 02 

biuropracy.lodz@solidarnosc.org.pl 

Biuro Wyścigu Kolarskiego:          42 677 26 06 
wyscig.lodz@solidarnosc.org.pl  

PAOKZ sekretariat:           42 678 06 77 

sekretariat@paokz.edu.pl 
 

BRANŻE: 

Międzyreg. Sekcja Oświaty i Wychow.     42 677 26 26 

lodz@oswiata-solidarnosc.pl 
Reg. Sekcja Ochrony Zdrowia:          42 677 26 30 

Reg. Sekcja Pomocy Społecznej:          42 677 26 30 

Reg. Sekcja Kobiet:           42 677 26 30 

Reg. Sekcja Emerytów i Rencistów:        604 796 872  
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 

Informator 
  

15 czerwca br. rozpoczęła się realizacja projektu  ZIELONA 

PRZYSTAŃ – POCZĄTEK. Wykonawcą projektu jest Sto-

warzyszenie ALTERNATYFKA, które powstało we wrześniu 

2019 r. w celu wspierania podopiecznych szkół Szkolnego 

Centrum Profilaktyczno-Wychowawczego „Centrum” w Ło-

dzi (którego organem prowadzącym jest Region Ziemia łódzka 

NSZZ „Solidarność”) i społeczności lokalnej. 
Celem projektu jest zagospodarowanie zielenią terenu wokół bu-

dynku szkoły, aby stał się miejscem rekreacji  nie tylko dla naszych 

podopiecznych, ale i dla naszych sąsiadów. 

Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszych działań na profilu FB,  

Instagramie: Stowarzyszenie Alternatyfka oraz na stronie interneto-

wej: http://alternatyfka.wixsite.com/lodz 

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
http://alternatyfka.wixsite.com/lodz



