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Sierpniowe posiedzenie Zarządu Re-

gionu miało nieco inny przebieg niż 

poprzednie. Związane było z obcho-

dami 40. rocznicy powstania NSZZ 

„Solidarność”. Wynikiem tego posie-

dzenia było przyjęte Stanowisko 

Rocznicowe, które w całości prezen-

tujemy obok. 
Uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu 

łódzkiej „Solidarności” w dniu 31 sierpnia 

br. odbyło się w Instytucie Europejskim 

przy ulicy Piotrkowskiej 260 w Łodzi - 

historycznej siedzibie Zarządu Regionalne-

go łódzkiej „Solidarności”. Wzięli w nim 

udział zarówno obecni działacze związko-

wi, jak i ci, którzy łódzką „Solidarność” 

tworzyli, w tym m.in. pierwszy przewodni-

czący i wiceprzewodniczący Zarządu Re-

gionalnego łódzkiej „Solidarności" An-

drzej Słowik i Jerzy Kropiwnicki oraz 

kolejny przewodniczący łódzkiej 

„Solidarności" Janusz Tomaszewski. 

Wśród gości pojawili się m.in. wojewoda 

łódzki Tobiasz Bocheński, wicemarszałek 

województwa Łódzkiego Piotr Adamczyk 

oraz poseł na Sejm RP Włodzimierz To-

maszewski.  
Zebrani mieli możność uczestniczenia 

w panelu historycznym przygotowanym 

przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział 

w Łodzi. 

Panel otworzyli obecny przewodniczący 

Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność" 

Waldemar Krenc oraz dyrektor Oddziału 

IPN w Łodzi dr hab. Dariusz Rogut. 

W panelu wzięli udział Andrzej Słowik 

i Jerzy Kropiwnicki, a dyskusja toczyła się 

wokół filmów dokumentalnych przygoto-

wanych przez Włodzimierza Domagalskie-

go z TVP. Moderatorem panelu był Seba-

stian Pilarski, naczelnik Oddziałowego 

Biura Badań Historycznych Instytutu Pa-

mięci Narodowej w Łodzi. Partnerem wy-

darzenia był gospodarz, czyli Instytut Euro-

pejski w Łodzi, Instytut Pamięci Narodowej 

Oddział w Łodzi oraz TVP S.A., a patronat 

medialny sprawowali Radio Łódź oraz 

„Tygodnik Solidarność”.  

Po zakończeniu panelu historycznego prze-

wodniczący Krajowego Sekretariatu Eme-

rytów i Rencistów NSZZ „Solidarność" 

Dariusz Kucharski wraz z przewodniczą-

cym Waldemarem Krencem wręczyli od-

znaczenia „Semper Fidelis” zasłużonym 

działaczom związkowym.  
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„Solidarności” 

 

W cyklu „Postacie” sylwetka 
duszpasterza ludzi pracy 
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40. rocznica powstania 

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ"  

Stanowisko nr 4/2020 

Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej 

NSZZ „Solidarność” 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

 

ws. 40. rocznicy powstania NSZZ 

„Solidarność” 

 

Czterdzieści lat temu, 31 sierpnia 

1980 roku, w wyniku fali strajków 

polskiego społeczeństwa powstał 

Niezależny Samorządny Związek 

Zawodowy „Solidarność”. Działal-

ność tego wielkiego ruchu społeczne-

go odegrała niezwykle istotną rolę 

zarówno w historii Polski, jak i Euro-

py. Dzięki ogromnemu wysiłkowi i 

poświęceniu przywódców sierpnio-

wych strajków oraz milionów ludzi 

porwanych ideałami „Solidarności” 

nastąpiły przemiany w Europie Środ-

kowo-Wschodniej, a my żyjemy dziś 

w wolnym i demokratycznym kraju.  

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej 

NSZZ „Solidarność” czterdzieści lat 

po tamtych wydarzeniach oddaje sza-

cunek wszystkim przywódcom i 

uczestnikom strajków i dziękuje im 

za ich poświęcenie. To dzięki tym 

bohaterom „Solidarność” stała się 

symbolem wolności nie tylko w Pol-

sce, ale i na arenie międzynarodowej.  

NSZZ „Solidarność” stając w obronie 

praw pracowniczych i związkowych 

nie może jednak zapominać o ide-

ałach, które leżały u jego podstaw. 

Przypominamy, iż gdy rodziła się 

„Solidarność”, to na bramach i mu-

rach strajkujących zakładów pracy 

widniały symbole chrześcijańskie, a 

w preambule Statutu Związku czyta-

my, iż NSZZ „Solidarność” opiera 

swoje działania na gruncie etyki 

chrześcijańskiej i katolickiej nauce 

społecznej. Naszym obowiązkiem, 

szczególnie dzisiaj, gdy coraz czę-

ściej te zasady są podważane, jest 

obrona tych wartości, gdyż od zawsze 

towarzyszyły one naszemu Związko-

wi.  

W 40 rocznicę strajków sierpniowych 

w Polsce z ogromnym niepokojem 

obserwujemy wydarzenia sierpniowe 

na Białorusi i jednocześnie kierujemy 

do obywateli tego kraju wyrazy 

wsparcia i solidarności. 

W obliczu ciągłych wyzwań, jakie 

stoją przed nami Zarząd Regionu 

Ziemi Łódzkiej zwraca się do wszyst-

kich członków i sympatyków NSZZ 

„Solidarność” o wspieranie działań 

podejmowanych przez Związek.  
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Każdy z nas nosi tęsknotę za jednością 

i solidarnością 
Główne obchody 40. rocznicy podpisania 

Porozumień Sierpniowych i powstania 

„Solidarności” zorganizowane przez Za-

rząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ 

„Solidarność” rozpoczęły się mszą św. 

w kościele pw. Najświętszego Imienia 

Jezus (u oo Jezuitów) w Łodzi. Mszy prze-

wodniczył metropolita łódzki, ksiądz arcy-

biskup Grzegorz Ryś. W uroczystości 

wzięli udział przedstawiciele władz pań-

stwowych i samorządowych, instytucji 

państwowych i służb mundurowych, orga-

nizacji społecznych i zawodowych oraz 

pracodawców, a także członkowie i sym-

patycy NSZZ „Solidarność". 

„Rok 1980 to Rok Łaski, Rok absolutnie 

wyjątkowy. Podobnie jak rok 1979. Rok 

ogłoszenia dobrej nowiny ubogim. 

Nowina, że kończy się czas kłamstwa 

i nadzieja, że będzie inaczej. A potem Rok 

Łaski rozlał się na całą Europę Środkową 

i Wschodnią” - głosił w homilii arcybi-

skup. I dalej abp Ryś przytoczył słowa 

Jana Pawła II wypowiedziane w Gdańsku 

podczas mszy świętej dla świata  ludzi, do 

ludzi „Solidarności” – „Jeden drugiego 

brzemiona noście Jeden drugiego 

brzemiona noście”– to znaczy: jeden 

i drugi, a skoro brzemię, to brzemię 

niesione razem, we wspólnocie. A więc 

nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni – 

przeciw drugim. I nigdy „brzemię” 

dźwigane przez człowieka samotnie. Bez 

pomocy drugich”.  

Po zakończeniu mszy obecny przewodni-

czący łódzkiej „Solidarności" Waldemar 

Krenc oraz dwaj jego poprzednicy Janusz 

Tomaszewski i Andrzej Słowik złożyli 

wiązankę kwiatów na symbolicznym Gro-

bie bł. ks. Jerzego Popiełuszki znajdują-

cym się na dziedzińcu kościoła. 

To nasze pokolenie przywróciło Polsce 

wolność i niepodległość  
Następnie uczestnicy uroczystości, przy 

dźwiękach marszy granych przez orkiestrę 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunika-

cyjnego w Łodzi, przeszli ul. H. Sienkie-

wicza przed Pomnik Krzyż Pamięci Ofiar 

Stanu Wojennego i Walki o Godność przy 

kościele Podwyższenia Św. Krzyża. Tam 

wysłuchali przemówienia okolicznościo-

wego przewodniczącego łódzkiej 

„Solidarności” W. Krenca, który m.in. 

podkreślił: „To „Solidarność” dała Polsce 

i Europie wolność i niepodległość /…/ 

Cześć i chwała Bohaterom Solidarności!”. 

Zebrani wysłuchali pieśni patriotycznych 

granych przez Orkiestrę łódzkiego MPK 

oraz złożyli wieńce i zapalili znicze przy 

Pomniku. Zdjęcia z obchodów rocznico-

wych w Łodzi zamieściliśmy na  str. 6-7. 

Red. 

Uroczystości 

rocznicowe  

w Regionie 
 

WIELUŃ 
 

W dniu 31 sierpnia odbyło się posiedze-

nie Rady Podregionu, po czym Rada 

wraz z przewodniczącymi Komisji Za-

kładowych i Międzyzakładowych NSZZ 

„Solidarność” z Wielunia i innymi 

uczestnikami, sympatykami Związku 

przeszła przed Pomnik Trzech Krzyży 

Gdańskich przy Klasztorze oo. francisz-

kanów, gdzie złożono kwiaty i przy mo-

dlitwie zapalono znicze. Następnie dele-

gacja związkowców przeszła do Wieluń-

skiej Kolegiaty i tam złożyła wiązankę 

kwiatów i zapaliła znicz pod pomnikiem 

bł. ks.  Jerzego Popiełuszko. 

Jan Cieślak, przewodniczący NSZZ „S” 

Podregionu Wieluń 
 

KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI  
 

W samo południe w poniedziałek 31 

sierpnia 2020 r., z okazji święta 

państwowego Dnia Solidarności 

i Wolności oraz 40. rocznicy powstania 

NSZZ „Solidarność” założyciele 

„Solidarności” w Konstantynowie 

Ł ó d z k i m  i  p r z e d s t a w i c i e l e 

konstantynowskich struktur Związku 

zorganizowali uroczyste obchody przy 

tablicy upamiętniającej powstanie NSZZ 

„Solidarność” w Konstantynowie Łódz-

kim. Tablica jest usytuowana na ścianie 

południowej, znajdującego się przy 

pl. Kościuszki, kościoła Narodzenia 

Najświętszej Maryi Panny. Inicjatorami 

wykonania tej tablicy są Andrzej Krygier 

i Jan Kudaj, którzy także m.in. należą do 

grupy jej fundatorów. 

Po modlitwie poprowadzonej przez 

ks. proboszcza Leszka Kaźmierczaka 

i krótkim wystąpieniu Jana Kudaja 

nastąpiło składanie kwiatów. Wiązanki 

złożyli: fundatorzy tablicy wraz 

z kolegami z Komisji Zakładowej NSZZ 

„S” nieistniejących już ZPW 

KONSTILANA, delegacje Miejskiej 

Organizacji Emerytów i Rencistów 

NSZZ „S” oraz Komisji Zakładowej 

N S Z Z  „ S ”  P r z e d s i ę b i o r s t w a 

Komunalnego Gminy Konstantynów 

Łódzki. Swoją obecnością i złożeniem 

kwiatów konstantynowską „Solidarność” 

uhonorowali również: przedstawiciele 

gminy - burmistrz Robert Jakubowski 

wraz ze swoim zastępcą Łukaszem 

Napieralskim, przewodnicząca Rady 

Miejskiej Jadwiga  Czekajewska 

i komendant Straży Miejskiej Waldemar 

S t e g l i ń s k i ,  a  t a k ż e  p r e z e s 

Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy 

Konstantynów Łódzki Sebastian 

Kwiatkowski oraz delegacja Komitetu 

P r a w a  i  S p r a w i e d l i w o ś c i 

w Konstantynowie Łódzkim. 

Organizatorzy obchodów dziękują 

wszystkim przybyłym, a szczególnie ks. 

p r o b o s z c z o w i  L e s z k o w i 

Kaźmierczakowi i ks. wikariuszowi 

Mateuszowi Jaroszyńskiemu. 
 

Tekst i zdjęcia: Bernard Cichosz 
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PABIANICE 
40.  rocznicę  powstan ia  NSZZ 

„Solidarność” uczcili także pabianiczanie 

uczestnicząc w dniu 30 sierpnia w okolicz-

nościowej Mszy świętej odprawionej 

w Kościele pod wezwaniem św. Mateusza 

na Starym Rynku. Po mszy wysłuchano 

Stanowiska okolicznościowego NSZZ 

„Solidarność” i złożono wiązanki kwiatów 

oraz zapalono znicze pod tablicą „ PAMIĘ-

CI POMORDOWANYCH ZA WOLNOŚĆ 

I PRAWA CZŁOWIEKA W PRL” znajdu-

jącej się na ścianie północnej kościoła 

pw. Św. Mateusza. W uroczystości wzięli 

udział działacze NSZZ „Solidarność”, 

a także m.in. przedstawiciele władz miasta 

z prezydentem Grzegorzem Mackiewi-

czem, przedstawiciele władz samorządo-

wych, parlamentarzyści RP. 

Pragnę wyrazić wielkie słowa wdzięczności 

i podziękowania wszystkim uczestnikom 

uroczystości, a szczególnie ks. Proboszczo-

wi Andrzejowi Chmieleckiemu oraz ks. 

Janowi Szubie za piękne słowa dotyczące 

najnowszej historii związku i dzisiejszego 

jubileuszu NSZZ „Solidarność" wygłoszone 

podczas Mszy świętej.  

 Krzysztof Górny, przewodniczący NSZZ 

„S” Podregion Pabianice  
 

KUTNO 
30 sierpnia w Sanktuarium Matki Bożej 

Głogowieckiej w Głogowcu odprawiona 

została Msza święta z udziałem pocztów 

sztandarowych, a po jej zakończeniu 

z łożono  kwiaty przy Pomniku 

„Sol idarności " .  Okol i czn ościo we 

przemówienie wygłosił Przewodniczący 

Rady Podregionu NSZZ „Solidarność” w 

Kutnie Wiesław Taraska. Dalsze uroczy-

stości odbyły się w Urzędzie Miasta, gdzie 

zasłużonym działaczom kutnowskiej 

„Solidarności” Prezydent Miasta i Prze-

wodniczący kutnowskiej „Solidarności” 

wręczyli: podziękowania, dyplomy, statuet-

ki i ryngrafy Solidarności. 

 

Natomiast 31 sierpnia uroczystości odbyły 

się przed pomnikiem „Ulotka" przy ul. 

Sienkiewicza. Uczestnicy uroczystości 

przed pomnikiem złożyli kwiaty i zapalone 

znicze. Słowo wiążące wygłosił prezydent 

Miasta i z-ca przewodniczącego Rady Pod-

regionu NSZZ „Solidarność” w Kutnie 
Wiesław Taraska, przewodniczący 

NSZZ „S” Podregion Kutno 

Foto: Lech Martynowski. 
 

OZORKÓW 
40 lat temu w Sierpniu 1980 roku – Tu 

rodziła się Solidarność” 

Uroczyste  obchody Jubileuszu 40-lecia 

„Solidarności” w Podregionie Ozorków 

odbyły się 1 września  2020 r. Terenowa 

Organizacja Emerytów i Rencistów NSZZ 

„Solidarność” przy Podregionie Ozorków 

przygotowała uroczyste spotkanie. Wśród 

zaproszonych gości byli: z-ca przewodni-

czącego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódz-

kiej Piotr Ścieśko, burmistrz Miasta Ozor-

kowa Jacek Socha i przewodniczący Rady 

Miasta Ryszard Kałużny. W programie 

spotkania: powitanie przybyłych gości oraz 

okolicznościowe przemówienia, składanie 

życzeń, poczęstunek. 

Henryka Drwalewska, przewodnicząca 

NSZZ „S” Podregion Ozorków 
 

RADOMSKO 
Uroczyste obchody 40 rocznicy powstania 

NSZZ "Solidarność” w Radomsku odbyły 

się w dniu 31 sierpnia br. W intencji wyda-

rzeń sierpnia 1980 r. tzw. Porozumień 

sierpniowych odprawiona została uroczysta 

msza święta w Kolegiacie pw. Św. Lam-

berta w Radomsku, w obecności pocztów 

sztandarowych NSZZ "Solidarność" Podre-

gionu Radomsko i Metalurgii S.A.  

Następnie pod tablicą błogosławionego ks. 

Jerzego Popiełuszko Patrona Solidarności 

zamordowanego bestialsko przez peerelow-

ską Służbę Bezpieczeństwa, z udziałem 

parlamentarzystów, władz miasta, radnych 

lokalnych samorządów, przedstawicieli 

partii politycznych, członków, działaczy 

i przedstawicieli NSZZ „Solidarność”, 

nauczycieli z oświatowej „Solidarności” 

oraz lokalnej społeczności, złożono wią-

zanki kwiatów będące symbolicznym hoł-

dem złożonym prześladowanym i ofiarom 

systemu komunistycznego. W hołdzie zało-

życielom radomszczańskich struktur NSZZ 

"Solidarność" udział wzięli m.in. poseł 

Anna Milczanowska oraz marszałek senior 

Sejmu RP Antoni Macierewicz. 

Tomasz Jamrozik,  z-ca przewodniczącej 

NSZZ "S" Podregionu Radomsko 
 

ZGIERZ 
Obchody 40-lecia zaczęły się przed pomni-

kiem "Wolności i Niepodległości" od oko-

licznościowych przemówień prezydenta 

Zgierza Przemysława Staniszewskiego oraz 

przewodniczącego Podregionu Zgierz 

NSZZ „Solidarność” Janusza Szmurlika. 

Następnie delegacje złożyły kwiaty przed 

pomnikiem, a o godzinie 18:00 odbyła się 

msza święta w intencji "Solidarności" 

w kościele pod wezwaniem Świętej Kata-

rzyny Aleksandryjskiej. Po mszy złożono 

również kwiaty pod tablicą 25-lecia 

"Solidarności". 

Zebrała Ankol 
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Tu zaczął się łódzki 

marsz do „Solidarności”  
26 sierpnia to data szczególna. To właśnie tego dnia, 40 lat temu 

w 1980 roku pracownicy łódzkiego MPK rozpoczęli strajk, dając 

tym samym sygnał dla innych łódzkich zakładów. Tak właśnie 

rozpoczęła się łódzka droga do „Solidarności”. 

26 sierpnia 2020 r. przed Tablicą MPK upamiętniającą tamte 

wydarzenia zebrali się członkowie i sympatycy NSZZ 

„Solidarność”, ci którzy brali w tamtych wydarzeniach udział, 

obecne władze NSZZ „Solidarność”, a także przedstawiciele 

władz państwowych, samorządowych, instytucji państwowych 

oraz związków zawodowych i organizacji społecznych. Uroczy-

stości związane z 40 rocznicą strajku w MPK Łódź zorganizo-

wała Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w MPK 

Łódź. Zebrani wysłuchali przemówień przewodniczącego KM 

NSZZ „Solidarność” w MPK Andrzeja Szymczaka oraz prze-

wodniczącego Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” Walde-

mara Krenca. Głos zabrał również jeden z uczestników tamtych 

wydarzeń Longin Chlebowski, który przekazał na ręce przewod-

niczącego W. Krenca pamiątki z roku 1980. Na zakończenie 

uczestnicy uroczystości pod pamiątkową Tablicą złożyli kwiaty. 

Obchody uświetnił występ orkiestry dętej przy MPK Łódź, która 

wykonała pieśni patriotyczne.  

Red. 

81. rocznica wybuchu 

II wojny światowej  
1 września, w 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej pod po-

mnikiem Chwały Żołnierzy Armii Łódź w parku Helenów odbyły 

się miejskie uroczystości upamiętniające to wydarzenie. W uroczy-

stości wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz samo-

rządowych, służb mundurowych, instytucji państwowych, organiza-

cji społecznych i stowarzyszeń oraz liczni przybyli kombatanci. 

Obecni na uroczystości wysłuchali okolicznościowych przemó-

wień, a następnie złożyli przed pomnikiem wiązanki kwiatów. 

Łódzką „Solidarność" reprezentowali przewodniczący ZR Walde-

mar Krenc oraz zastępca przewodniczącego Ireneusz Wach. 
Red.  

75. rocznica powołania Zrzeszenia 

„Wolność i Niezawisłość”  
2 września br. przed Pomnikiem Ofiar Komunizmu przy al. Anstad-

ta w Łodzi odbyła się uroczystość w związku z przypadającą 75. 

rocznicą powołania Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – Ruch 

Oporu bez Wojny i Dywersji, która została zorganizowana przez 

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi. „WiN miała z założe-

nia być organizacją polityczną, a nie wojskową, której głównym 

celem było doprowadzenie do wolnych wyborów i przekazanie 

struktur organizacyjnych władzom RP na uchodźstwie” – powie-

dział w swoim wystąpieniu dyrektor łódzkiego Oddziału IPN dr 

Dariusz Rogut.  

Podczas uroczystości zaprezentowane zostały publikacje IPN po-

święcone WiN. Natomiast dyrektor Oddziału Narodowego Banku 

Polskiego w Łodzi Jerzy Koźba zaprezentował okolicznościową 

monetę, wydaną z tej okazji przez Narodowy Bank Polski. Na ko-

niec zebrani złożyli kwiaty przed pomnikiem. W imieniu Zarządu 

Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” wiązankę złożył 

zastępca przewodniczącego ZR Ireneusz Wach. 

       IW 

Foto: IPN Oddział w Łodzi 

Foto: Bożena Janowska 



Msza św., przemarsz, okolicznościowe przemówienie oraz 

składanie  wiązanek  przed  pomnikiem.  Tak  wyglądały 

główne obchody 40. rocznicy powstania NSZZ 

„Solidarność” w Łodzi.  
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MWK”S”iO 

Zakończył się 31 Międzynarodowy Wyścig „Solidarności” i Olim-

pijczyków. Od samego początku, już na etapie organizacji, tego-

rocznemu wyścigowi towarzyszyły wielkie emocje i niepewność. 

Z powodu pandemii koronawirusa organizator wyścigu - Region 

Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” był zmuszony do przesunięcia 

terminu wyścigu z czerwca na wrzesień. Tak więc 31. edycja roze-

grana została w dniach 9 - 12 września na trasie z Niska do Łodzi. 

Miastami etapowymi były: Sędziszów Małopolski, Krosno, Nowy 

Sącz, Sucha Beskidzka, Jaworzno oraz Kielce. W wyścigu wzięło 

udział 139 kolarzy z 24 ekip. Na starcie w Nisku pojawiło się 7 ekip 

z Polski oraz ekipy z Belgii, Czech, Estonii, Holandii, Izraela, Nie-

miec, Norwegii, Słowacji, Słowenii, oraz Węgier. 

W Łodzi kolarze finiszowali na ul. Piotrkowskiej. Na mecie zjawiło 

się wielu znamienitych gości, których przywitał przewodniczący 

Komitetu Organizacyjnego wyścigu, a jednocześnie przewodniczą-

cy łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc. Wśród gości należy 

wymienić przede wszystkim byłych olimpijczyków Mieczysława 

Nowickiego, Kajetana Broniewskiego, Jana Tomaszewskiego, 

Marka Leśniewskiego oraz Jana Kudrę. Ponadto obecni byli po-

słowie Waldemar Buda i Marek Matuszewski, wicemarszałek 

województwa łódzkiego Zbigniew Zięba oraz wiceprezydent Mia-

sta Łodzi Joanna Skrzydlewska. Na mecie pojawił się również 

pierwszy przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Andrzej Słowik, 

który był pomysłodawcą Wyścigu Kolarskiego „Solidarności”. 

Zwycięzcą pierwszego etapu z Niska do Sędziszowa Małopolskiego 

został Izraelczyk Itamar Einhorn z ekipy Israel Cycling Academy 

i na starcie drugiego etapu z Krosna do Nowego Sącza założył żółtą 

koszulkę lidera. Drugi etap wygrał Niemiec Michel Aschenbren-

ner z Grupy P&S METALLTECHNIK. Żółtą koszulkę lidera utrzy-

mał Itamar Einhorn. Zwycięzcą trzeciego etapu z Suchej Beskidz-

kiej do Jaworzna został Stanisław Aniołkowski z ekipy CCC 

DEVELOPMENT TEAM i objął pozycję lidera w klasyfikacji ge-

neralnej. Czwarty etap wyścigu odbył się na trasie Kielce - Łódź. 

Kolarze finiszowali na ul. Piotrkowskiej w Łodzi, a zwycięzcą eta-

pu został Sylwester Janiszewski z ekipy VOSTER ATS TEAM. 

Koszulkę lidera utrzymał Stanisław Aniołkowski, który był trzeci 

na mecie w Łodzi i w ten sposób został zwycięzcą 31 Międzynaro-

dowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków. 

Przy okazji Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków 

w miastach startu i mety odbywają się Mini Wyścigi Kolarskie 

„Solidarności” dla dzieci i młodzieży. Organizatorami tych wyści-

gów są Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Tury-

styki „PELETON”, Ministerstwo Sportu oraz Urzędy Miast, w któ-

rych odbywają się starty i mety wyścigu głównego. 

IW 

31. Międzynarodowy 

Wyścig Kolarski 

„Solidarności” i Olimpijczyków 
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24. rocznica 

tragicznej śmierci 

Grzegorza Palki 
12 lipca przypadała 24. rocznica tragicz-

nej śmierci Grzegorza Palki, współtwór-

cy „Solidarności”, wielkiego reformatora 

Polski, Prezydenta Łodzi w I kadencji 

odrodzonego samorządu, Przewodniczą-

cego Rady Miejskiej II kadencji.  

Ze względu na II turę wyborów prezydenc-

kich tradycyjne spotkanie przed grobem śp. 

Grzegorza Palki nie mogło się odbyć 

w tamtym dniu i zostało przełożone na 26 

sierpnia. Data spotkania nie była przypad-

kowa, gdyż tego dnia obchodzimy rocznicę 

strajków w łódzkim MPK, które były po-

czątkiem łódzkiej drogi do „Solidarności”.  

Przybyłych przywitał poseł na Sejm RP 

Włodzimierz Tomaszewski, organizator 

spotkania, a jednocześnie bliski współpra-

cownik G. Palki. Głos zabrali również 

Waldemar Krenc, przewodniczący łódzkiej 

„Solidarności” oraz Sebastian Pilarski, 

naczelnik Oddziałowego Biura Badań Hi-

storycznych Instytutu Pamięci Narodowej 

Oddział w Łodzi.  Na koniec zebrani złoży-

li wiązanki kwiatów na grobie oraz zapalili 

znicze.  

W spotkaniu wzięli udział przyjaciele 

Grzegorza Palki, członkowie Zarządu Re-

gionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność, 

a także pierwszy przewodniczący łódzkiej 

„Solidarności” Andrzej Słowik. 
IW 

Spotkanie po latach 
Na zakończenie obchodów 40.lecia powstania Związku 4 wrze-

śnia w siedzibie łódzkiej „Solidarności" odbyło się tradycyjne 

„Spotkanie po latach", a więc spotkanie byłych i obecnych działa-

czy związkowych. Z okazji Rocznicy pojawił się gość wyjątkowy 

- Jan Pietrzak, bard „Solidarności", autor pieśni „Żeby Polska była 

Polską" i wielu innych pieśni, które mogli wysłuchać przybyli na 

spotkanie goście. W spotkaniu wzięli udział historyczni liderzy 

łódzkiej „Solidarności" Andrzej Słowik i Jerzy Kropiwnicki, 

a także Marszałek Województwa Łódzkiego, Grzegorz Schreiber. 

Spotkanie otworzył przewodniczący łódzkiej „Solidarności" Wal-

demar Krenc, który następnie wręczył Janowi Pietrzakowi oraz 

wcześniej wymienionym gościom okolicznościowe monety wyda-

ne przez Narodowy Bank Polski z okazji 40-lecia powstania 

NSZZ „Solidarność". 
IW 
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Opiekun duchowy 

łódzkiej „Solidarności” 
Kilka dni temu obchodziliśmy 40-lecie Niezależnego Samorząd-

nego Związku Zawodowego „Solidarność”. Podczas strajków, 

protestów, zniewolenia – zawsze robotnikom, działaczom towa-

rzyszyli księża. A słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II 

w  1979 roku podczas mszy św. na ówczesnym Placu Zwycię-

stwa w Warszawie: „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, 

Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam 

w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: 

Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze 

ziemi. Tej ziemi!" - stały się m. in. wezwaniem do walki z komu-

nizmem.  
Większość kapłanów - tych starszych wiekiem - to chodząca histo-

ria. Wielu, swe zaangażowanie w demokratyzację kraju przepłaciło 

największą wartością - życiem.  

Dla łodzian, bodaj największym autorytetem był ksiądz Stefan 

Miecznikowski – jezuita, prawdziwy Ojciec - duszpasterz akade-

micki, duszpasterz rodzin. Towarzyszył „Solidarności" od pierw-

szych dni powstania. Gorący patriota i obrońca podstawowych 

praw społecznych. Ksiądz Stefan Miecznikowski zmarł w 2004 

roku. 
Ksiądz Grzegorz Michalski, święcenia kapłańskie przyjął 31 

stycznia 1982 r. 1 października 1989 – bp Władysław Ziółek erygo-

wał parafię św. Jana Ewangelisty i NMP Matki Kościoła położonej 

na łódzkim osiedlu Olechów, a na proboszcza parafii mianował ks. 

G. Michalskiego. 

Ks. Grzegorz Michalski od 2010 roku jest duszpasterzem ludzi 

pracy w Łodzi, a od wielu, wielu lat jest opiekunem duchowym 

łódzkiej „Solidarności”. 

Anna Kolińska: Co znaczy być duszpasterzem ludzi pracy?  

Ks. Grzegorz Michalski Kiedy pojechałem po raz pierwszy do 

Częstochowy na spotkanie duszpasterzy ludzi pracy z całej Polski 

okazało się, że wszyscy byli związani z „Solidarnością”, byli bo-

wiem kolegami ks. Jerzego Popiełuszki. 
Duszpasterstwo ludzi pracy w powojennej Polsce rozpoczęło się od 

strajków sierpniowych w 1980 roku, na które związkowcy zaprosili 

księdza Jerzego z posługą pasterską. Wspominam rozmowę z pra-

cownikiem Huty Warszawa, który opowiadał o wejściu księdza 

J. Popiełuszki na teren ich zakładu pracy. Był to pierwszy kapłan, 

który mógł przekroczyć bramę zakładu pracy po zakończeniu II 

wojny światowej. Do tej pory zakłady produkcyjne odwiedzali tylko 

dygnitarze partyjni. 

Kiedy ks. Jerzy Popiełuszko przekroczył bramę Huty Warszawa 

powitali Go wszyscy pracownicy, którzy opuścili swoje stanowiska 

pracy. Przywitano Go entuzjastycznie, a ks. Jerzy oglądał się za 

siebie wypatrując na czyją cześć tu wiwatują! Ks. Jerzy przyszedł 

do Huty po telefonie z Kurii Archidiecezji Warszawskiej w celu 

sprawowania eucharystii, o którą prosili pracownicy. Ci ludzie 

z huty wyznaczyli zadania dla Kapelanów Solidarności, chcieli 

Chrystusa, chcieli Eucharystii i sakramentu pokuty, chcieli mocy 

łaski płynącej od samego Boga. Nie mogli opuścić zakładu pracy, 

strajk był okupacyjny, gdyby wyszli za bramy zakładu milicja by ich 

rozgoniła, a przywódców aresztowała. Był więc potrzebny kapłan, 

który nie w kościele, ale w zakładzie pracy da im Chrystusa. Sytu-

acja była po ludzku beznadziejna, z jednej strony garstka zdespero-

wanych robotników, a z drugiej imperium zła (ZSRR). 

A.K. Jak to być Opiekunem Duchowym „Solidarności” po tak 

Wielkim Poprzedniku, jakim był śp. ks. Stefan Miecznikowski?  

Ks. G.M. Ks. Stefan Miecznikowski działał w sytuacji realnego 

zagrożenia życia. Kiedy Polska była całkowicie podporządkowana 

gospodarczo i militarnie ZSRR. Sekretarze partyjni sprawowali 

władzę z nadania i w interesie imperium. Stan wojenny został wpro-

wadzony na półtora miesiąca przed moimi święceniami kapłański-

mi. Z okien Seminarium Duchownego widziałem ludzi katowanych 

przez ZOMO i uciekających do Katedry. Pięć lat po tych wydarze-

niach, pełniłem posługę duszpasterską w par. św. Józefa w Łodzi - 

Rudzie. Chodząc po kolędzie otworzył mi mieszkanie mężczyzna, 

który miał około czterdziestu lat, był pijany. Domagał się ode mnie, 

żebym go wyspowiadał, odmówiłem, bo był pod wpływem alkoholu. 

On zaś mi tłumaczył, że na trzeźwo nic nie powie. Był jednak na tyle 

zdesperowany, że zaczął opowiadać dlaczego pije. Był w ZOMO, 

uczestniczył w tłumieniu strajku w zakładach Poznańskiego w Ło-

dzi. Bił ludzi, taki miał rozkaz, czy zabił nie wie, bo zabić człowie-

ka, to tak jak kurę. Tak ci ludzie byli formowani przez służby komu-

nistyczne, potwierdziło to zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszki. 

W  takich czasach działał ks. Stefan Miecznikowski. 

Dzisiaj jest całkowicie inna sytuacja polityczna, cieszymy sie wol-

nością, co nie oznacza, że nie ma potężnych zagrożeń. Do zniewole-

nia okresu powojennego doszło przez próbę zaszczepienia w na-

szym społeczeństwie ideologii marksistowskiej przyniesionej na 

sowieckich bagnetach. Ta rewolucyjna ideologia była czerwona, 

obecnie za pieniądze z Unii Europejskiej propagowana jest nowa 

ideologia nie mniej zjadliwa, mającą te same fundamenty myślowe 

co jej poprzedniczka, a ukazująca się pod flagą tęczową. Jest to 

ideologia, która uderza wprost w człowieka, jako mężczyznę i ko-

bietę stworzonych na obraz i podobieństwo Boga. Jako ideologia 

rewolucyjna, nie dyskutuje z przeciwnikami, tylko po prostu ich 

niszczy. 

A.K. Przewodniczący Regionu Waldemar Krenc w przemówie-

niu okolicznościowym z okazji 40-lecia Związku użył pięknego 

zwrotu: „Solidarność rodziła się przy Krzyżu”. 

Ks. G.M. W dniu 9 czerwca 1978 r. św. Jan Paweł II odprawiał 

mszę św. w Nowej Hucie, przy Krzyżu, który jak mówił: „pojawił 

się wówczas, gdy na teren dawnych podkrakowskich wsi, które stały 

się terenem Nowej Huty, przybyli nowi ludzie, którzy mieli rozpo-

cząć nową pracę.(...) I ci ludzie, którzy tu przyszli - z różnych stron 

- przyszli do pracy w przemyśle. Hutnicy. To oni właśnie przynieśli 

z sobą ten nowy krzyż. To oni go tu postawili - na znak, że będą 

budować nowy kościół na terenie dawnej miejscowości Bieńczyce". 

Dalej Ojciec Święty mówił o pracy: „Współczesna bowiem proble-

Ks. Grzegorz w Rzymie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Zi%C3%B3%C5%82ek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Erygowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Erygowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C3%B3d%C5%BA
https://pl.wikipedia.org/wiki/Olech%C3%B3w
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matyka ludzkiej pracy ostatecznie się sprowadza (...) do jednej 

podstawowej kategorii: jest to kategoria godności pracy - czyli 

godności człowieka. I ekonomia, i technika i tyle innych specjaliza-

cji czy dyscyplin, swoją rację bytu czerpią z tej jednej podstawowej 

kategorii. Jeśli nie czerpią jej stąd, jeśli kształtują się poza godno-

ścią ludzkiej pracy, są błędne, a nawet mogą być szkodliwe, jeśli są 

przeciw człowiekowi". Dla komunistów godność człowieka nie mia-

ła żadnego znaczenia. Żołnierzy Niezłomnych (Wyklętych) nie tylko 

pozabijali, ale jeszcze odmówili im pochówku i grobu. Liczyła się 

władza i siła. A Chrystus zawisł na Krzyżu pośród dwóch łotrów, 

których świat pozbawił ludzkiej godności. Chrystus - Bóg i Czło-

wiek przybity do krzyża, tę godność nam przywraca. On nie pogar-

dził ludźmi, lecz dzieli z nimi wspólny los, cierpienie i odrzucenie.  
A.K. Kościół zawsze wspierał działania „Solidarności”. 

Ks. G.M. Trzeba to pytanie koniecznie uściślić. Kościół to mistycz-

ne Ciało Chrystusa, do którego wszczepieni zostaliśmy przez sakra-

ment chrztu świętego. Każdy ochrzczony jest więc cząstką tego 

Ciała, czyli Kościoła. Tak jak różne organy są niezbywalne do funk-

cjonowania ludzkiego ciała. Tak i w Kościele powołani zostaliśmy 

do różnych zadań i każde ma na celu nasze uświęcenie i buduje 

wspólnotę. Wielką wagę dla istnienia jej ma rodzina, otwarta na 

życie i przekazująca wiarę swoim dzieciom. Wspólnota Kościoła 

posiada także z woli Chrystusa hierarchię, która ma umacniać 

Braci w wierze i uświęcać przez udzielanie sakramentów świętych. 

Pytanie więc dotyczy, tej cząstki Kościoła, którą stanowi hierarchia 

- papież, biskupi i prezbiterzy. Impulsem do narodzin 

„Solidarności” była pierwsza wizyta w Polsce św. Jana Pawła II. 

Czytając wspomnianą na początku wywiadu homilię, odnajdujemy 

w niej ducha „Solidarności”. Po rejestracji NSZZ „Solidarność” 

Ojciec Święty przyjął na audiencji w Watykanie związkowców 

z Lechem Wałęsą na czele. A kiedy związek został zdelegalizowany 

mówił w imieniu związkowców. Błogosławiony ks. Jerzy Popiełusz-

ko poniósł męczeńską śmierć upominając się o prawa więzionych 

i prześladowanych działaczy. 

A.K. Czym dla księdza jest „Solidarność”? 

Ks. G.M. To nie tylko związek zawodowy, ale wartości, które 

wprost wypływają z Ewangelii. To zryw ludzi, którzy doprowadzili 

do odzyskania suwerenności przez Polskę. 

 

A.K. Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże na dalszą posługę 

i w imieniu łódzkiej „Solidarności” prosimy o dalsze modlitwy za 

pomyślność ludzi pracy. 

Anna Kolińska  

„Solidarność” 

solidarna 

z Białorusinami! 
W 40. rocznicę powstania „Solidarności” 

wielu z naszych wschodnich sąsiadów 

z  Białorusi walczy o wolność narodu - nie 

mogło zabraknąć więc gestów solidarności 

z Białorusinami. Obradująca w sierpniu 

Komisja Krajowa przyjęła stanowisko, 

wspierające wolną Białoruś. Członkowie 

KK i zaproszeni goście wykonali też wspól-

ne zdjęcie z historycznymi biało-czerwono-

białymi flagami Białorusi.  

- Jesteśmy całym sercem z Białorusinami. 

40 lat temu to my potrzebowaliśmy pomocy, 

dziś to Białorusini potrzebują wsparcia od 

nas - mówił na konferencji prasowej 25 

sierpnia w historycznej Sali BHP przewod-

niczący NSZZ Solidarność Piotr Duda, 

informując o dotychczasowych działaniach 

„Solidarności" ws. Białorusi. 

Aby pomóc opozycji na Białorusi 

„Solidarność" zorganizowała konwój hu-

manitarny, który 26 sierpnia wyruszył na 

Białoruś. Były to głównie produkty spo-

żywcze, głównie konserwy dla strajkuja-

cych w Mińsku. Dopełniliśmy wszelkich 

koniecznych formalności, aby konwój został 

wpuszczony - zapewniał szef Komisji Kra-

jowej. Kolejnym ważnym etapem działań 

„Solidarności” jest powołanie funduszu 

„Solidarni z Białorusią". Związek wpłacił 

na ww. fundusz 1 milion zł.  Pieniądze te 

mają być przeznaczone dla osób tracących 

pracę.  Piotr Duda apelował: „Musimy wes-

przeć Białorusinów. Od tego jest związek 

Solidarność by w takich sytuacjach poma-

gać. Nie mogliśmy sobie wymarzyć lepsze-

go prezentu na 40. rocznicę Porozumień 

Sierpniowych, niż wolna i demokratyczna 

Białoruś”. 

Tir z 20 tonami darów dla protestują-

cych Białorusinów został zatrzymany 

przez białoruskie służby celne. „Z infor-

macji, które uzyskaliśmy wynika, że około 

godziny 2 w nocy kierowca został zatrzyma-

ny przez białoruskie KGB, został skuty 

w kajdany, zostało przeprowadzone prze-

słuchanie. Szuka się w tej chwili wszelkiego 

możliwego pretekstu - rzekomo brakuje 

tego dokumentu, rzekomo tamtego” - poin-

formował na specjalnie zwołanej konferen-

cji prasowej przewodniczący NSZZ Soli-

darność Piotr Duda. Związkowcy ponownie 

zapewnili, że transport ma wszystkie wy-

magane dokumenty, a sama ładunek nie 

budzi żadnych zastrzeżeń. Piotr Duda 

w sprawie zatrzymanego konwoju interwe-

niował w Ministerstwie Spraw Zagranicz-

nych.  
Kolk 

Pielgrzymka łódzkiej „Solidarności” do Rzymu pod duchowym przewod-

nictwem ks. Grzegorza 



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:        42 677 26 30  
rseir.lodz@wp.pl 

Reg. Sekcja Kolejarzy:           42 205 63 14  

Reg. Sekcja Metalowców:                          42 677 72 45 

tomasz.matysiak1@pl.abb.com  
Kraj. Sekretariat Emerytów i Rencistów:   42 678 74 36 

kseir@solidarnosc.org.pl 

Reg. Sekcja Pracowników Leśnictwa:     722-250-536 
 

PODREGIONY: 
 

Kutno:             24 253 3823 

Ozorków:           519 406 434  

Pabianice:            42 215 2313 

Radomsko:            512 378 083 

Sieradz:            43 827 1151 

Wieluń:            505 072 708 

Zduńska Wola:           43 823 6456 

Zgierz:             607 358 026 

Biuletyn wewnętrzny 

Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” 
 

www.solidarnosc.lodz.pl 

Adres: 

90-229 Łódź; ul. Kamińskiego 18 

tel. 42 67 72 611 

wiceprzewodniczacy3@solidarnosc.lodz.pl 
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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. 

Szczegółowy regulamin akcji znajduje się na stronie internetowej 

www.doms.com.pl 

Bony mogą odbierać przedstawiciele organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” 

w siedzibie Biura Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” przy ul. Ka-

mińskiego 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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