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W tym roku przypada 30. edycja Międzynarodowego Wyścigu
Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków. Wyścig rusza
2 lipca z Łodzi, a zakończy się 6 lipca w Krośnie. Tegoroczna
rywalizacja będzie przebiegała na dystansie 892,4 kilometra.
więcej na str. 5, 6-7

Z Regionu
Z posiedzenia Zarządu Regionu
6 maja 2019

M

ajowe posiedzenie Zarządu Regionu poświęcone było głównie
obchodom Światowego Dnia
Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Z tej okazji Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej w drugiej części posiedzenia zorganizował konferencję pt.
„Bezpieczna praca”.

one m.in. systemowego rozwiązania wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników sfery finansów publicznych, wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego
do przejścia na emeryturę bez względu na
wiek, odmrożenia wskaźnika naliczania
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rozwiązań stabilizujących ceny enerInformacje z prac krajowych Związku gii oraz wyłączenia z minimalnego wynaTo, co uzgodnił przewodniczący Krajowej grodzenia dodatku za wysługę lat.
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Z Regionu
„Solidarność” Ryszard Proksa było realiza- Przewodniczący W. Krenc poinformował,
cją stanowiska ubiegłorocznego Krajowego że 4 maja Prezydent Andrzej Duda, podczas
Zjazdu Delegatów oraz postulatów zgłoszo- centralnych obchodów Dnia Strażaka na
nych w trakcie prowadzonego sporu zbioro- placu Piłsudskiego w Warszawie, wręczył
wego – mówił przewodniczący ZR Walde- nominacje generalskie sześciu funkcjonariumar Krenc, odnosząc się do zawieszonego szom Państwowej Straży Pożarnej. Wśród
protestu nauczycieli. Dzięki temu porozu- nominowanych jest łódzki komendant wojemieniu nauczyciele otrzymają podwyżkę wódzki PSP, długoletni członek łódzkiej
wynagrodzeń: 5 proc. od stycznia i 9,6 proc. „Solidarności” st. bryg. Jarosław Wlazłowod września bieżącego roku, czy też dodatek ski. GRATULACJE!
za wychowawstwo w wysokości nie mniej- Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wyszej niż 300 zł. Odstąpiono również od nie- padków przy Pracy i Chorób Zawokorzystnych zmian w karcie nauczyciela.
dowych
Dalej przewodniczący poinformował, że W drugiej części posiedzenia Zarządu Rew dalszym ciągu trwają prace podzespołów gionu z okazji Światowego Dnia Pamięci
sztabu protestacyjnego NSZZ „S”. Dotyczą Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych odbyła się konferencja zorganizowana przez Zarząd Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” przy udziale InstyObchody Święta
tutu Medycyny Pracy im. prof. dr med.
J. Nofera w Łodzi oraz Państwowej InspekPolskich Dzieci Wojny
cji Pracy. W związku o obchodami członko7 maja br. przed Pomnikiem
wie Zarządu podjęli Stanowisko, podkreślaPękniętego Serca znajdującym
jąc w nim, jak istotne jest przestrzeganie
się w Łodzi odbyły się Centralne
zasad bezpieczeństwa pracy (treść stanowiObchody Święta Polskich
ska obok).
Dzieci Wojny;
Na konferencję przybyli przedstawiciele
str. 4
Instytutu Medycyny Pracy, Państwowej
Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Spo30. Międzynarodowy
łecznych, społeczni inspektorzy pracy.
Tematem obchodów była „Bezpieczna praWyścig Kolarski
ca”. (…)Trudno mi uwierzyć, że kiedyś nie
„Solidarności”
będzie wypadków i ofiar, ale mam nadzieję,
i Olimpijczyków
że zwracanie uwagi na występujące problemy i zaniedbania wpłynie na to, żeby ich
30. Wyścig rozpocznie się 2 lipca
było jak najmniej – mówił we wstępie przew Łodzi, a zakończy 6 lipca
wodniczący Waldemar Krenc. - Poprzez
w Krośnie
organizowanie corocznych konferencji próstr. 5, 6-7
bujemy krzyczeć o poprawę bezpieczeństwa
pracy.
30-lecie
Konferencję prowadził Regionalny KoordyŁódzkiego Oddziału
nator ds. bhp w Regionie Ziemia Łódzka,
Związku Sybiraków
członek Prezydium – Michał Karolczyk.
Profesor dr hab. med. Konrad Rydzyński,
9 maja w Polsko-Amerykańskim
dyrektor Instytut Medycyny Pracy, placówOśrodku Kształcenia Zawodoweki naukowo-badawczej zajmującej się progo odbyła się uroczystość z okablematyką zdrowia publicznego oraz wszelzji 30. rocznicy powstania Związkimi dziedzinami związanymi z szeroko
ku Sybiraków Oddział Łódź
rozumianą medycyną pracy, podkreślił
str. 8
w swoim wystąpieniu, że Instytut stara się
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Stanowisko nr 4/2019 ZR ZŁ NSZZ
"Solidarność"
ws. Światowego Dnia Pamięci Ofiar
Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych
Dbanie o bezpieczne warunki pracy jest
jednym z ważniejszych zadań statutowych
NSZZ „Solidarność". Zarząd Regionu
Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”,
realizując to zadanie, co roku organizuje
obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar
Wypadków przy Pracy i przypomina
o zmarłych pracownikach, którzy ulegli
wypadkom przy pracy.
Z danych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi wynika, iż z roku na rok wzrasta liczba zgłoszeń wypadków przy pracy.
W 2018 zgłoszonych zostało 300 zdarzeń
wypadkowych, w tym 70 zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym i 88 o charakterze
ciężkim. Najczęściej wskazywanymi przyczynami tych zdarzeń były nieprawidłowa eksploatacja stosowanych maszyn
i urządzeń, brak lub niedostateczny nadzór ze strony osób kierujących oraz brak
wymaganych instrukcji. Niezwykle istotną przyczyną wypadków przy pracy jest
także długotrwały wysiłek, jakiemu poddawany jest pracownik, zwłaszcza
w warunkach odbiegających od komfortu. Wszystkie te zdarzenia można ograniczyć poprzez poprawę organizacji pracy.
Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ
„Solidarność” w trosce o zdrowie i życie
pracowników zwraca się do pracodawców oraz instytucji odpowiedzialnych za
bezpieczne warunki pracy o wzmożenie
działań zmniejszających poziom ryzyka
zawodowego na stanowiskach pracy.

zwracać uwagę na nowe zagrożenia występujące wraz z rozwojem technologii pracy.
Staramy się identyfikować nowe zagrożenia,
zwiększać świadomość pracodawców i pracowników, aby mogli pracować w sposób
bezpieczny.
W Łodzi wypadkowość wzrasta, w kraju
- maleje
Analizę wypadków przy pracy w województwie łódzkim, na podstawie danych z kontroli przeprowadzonych w 2018 roku przez
inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, przedstawiła inspektor
pracy, główny specjalista OIP Marta Boguszewska.
Pomimo zmniejszenia liczby zdarzeń
w całym kraju, to liczba wypadków zgłoszonych do OIP w Łodzi wzrosła. Średnio,
w ostatnich latach, odnotowuje się ich
wzrost o ok. 10% w stosunku do roku poprzedniego.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018
r. do Okręgowej Inspekcji Pracy w Łodzi
zgłoszono 300 zdarzeń wypadkowych,
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w wyniku których śmierć poniosło 70 osób, 88 osób zostało ciężko
poszkodowanych. W zgłoszonych zdarzeniach poszkodowanych
zostały 362 osoby.
Najczęściej wskazane przez inspektorów OIP przyczyny wypadków
dotyczyły przyczyn związanych z nieprawidłowym zachowaniem
pracownika (przyczyny ludzkie), niewłaściwą organizacją pracy,
niedostatecznym nadzorem, brakiem lub niewłaściwym przeprowadzeniem szkoleń oraz przyczyny techniczne – nieprawidłowości
dotyczące braku stosowania odpowiednich urządzeń zabezpieczających oraz brak środków ochrony zbiorowej.

Zmęczenie, a ryzyko wypadków

ków; może doprowadzić nawet do zgonu;
- umiarkowane – po dniu pracy zawodowej, ustępuje po nocnym
wypoczynku;
- przewlekłe – występujące w społeczeństwie najczęściej. Rozwija
się na skutek podejmowanych kolejnych wysiłków, pomimo niewystarczającym wypoczynku.
- znużenie – to rodzaj zmęczenia psychicznego, powstaje po długiej
monotonnej pracy (szczególnie niebezpieczny dla kierowców, czy
pracy przy taśmie).
Człowiek zmęczony ma obniżoną jakość i szybkość procesów umysłowych, zmniejsza się zdolność do zdobywania i przetwarzania
informacji, wydłuża się czas odpowiedzi, podejmowania decyzji,
rośnie ryzyko błędnych zachowań, pogarsza się wykonywanie zadań wymagających stałej uwagi, spowalnia tempo wykonywania
zadań, obniża się motywacja.
Ryzyko wypadków rośnie też wraz ze zwiększeniem tygodniowego
wymiaru czasu pracy. Im dłużej pracujemy, tym ryzyko wypadku
wzrasta gwałtownie.
Profesor Alicja Bortkiewicz skupiła się też na pracy kierowców.
Wg analiz przeprowadzonych przez Departament Transportu USA
stwierdzono, że zmęczenie kierowcy jest najważniejszym problemem w drogowym transporcie zawodowym. Kierowcy, aby jak
najszybciej dojechać do celu, nie robią przerw. Zmęczenie prowadzi do zmniejszenia czujności i wydłużenia czasu reakcji, może
spowodować też błędne odczytanie sygnałów dawanych przez innych kierowców, a w konsekwencji niewłaściwe reakcje. Jak zapobiegać zmęczeniu kierowcy? Wyruszyć w drogę wypoczęty, dbać
o dobrą wentylację w samochodzie, robić przerwy w podróży po 2
– 3 godzinach jazdy, zatrzymać się na krótką drzemkę, unikać napojów o bardzo wysokiej zawartości kofeiny.
Jedynym sposobem usuwania zmian zmęczeniowych jest wypoczynek! Kawa, herbata, środki farmakologiczne nie usuwają zmęczenia, tylko podnoszą próg jego odczuwania.

Zmęczenie jest istotną przyczyną występowania wypadków. Temat
ten podjęła prof. dr hab. n. med. z Instytutu Medycyny Pracy Alicja
Bortkiewicz.
We współczesnej literaturze naukowej brak jest definicji zmęczenia, która by w całości odzwierciedlała złożoność jego problematyki. Wiadomo jednak, że jest to stan organizmu rozwijający się
w czasie wykonywania pracy fizycznej lub umysłowej charakteryzujący się zmniejszeniem zdolności do pracy, nasileniem odczucia
ciężkości wysiłku, czy też osłabieniem chęci do kontynuowania
pracy.
Warto zauważyć, że mimo rozwoju zmęczenia może utrzymywać
się stała wydajność pracy, jednak związana jest ona z wyższym
„kosztem fizjologicznym”.
Zmęczenie może występować w dwóch postaciach:
- obwodowe – zmęczenie mięśniowe, wzrokowe, słuchowe;
- ośrodkowe – ogólne: fizyczne, psychiczne, kiedy wymagania nas
przerastają. Może wówczas występować zniechęcenie, brak motySposobami na ograniczenie zmęczenia są właściwa organizacja
wacji i koncentracji, bezsenność.
Ze względy na intensywność i czas trwania zmęczenie dzielimy na: pracy oraz ograniczenie monotonii pracy. Zmęczenie jest bezcen- ostre – bardzo intensywny wysiłek np. u sportowców, ratowni- nym czynnikiem fizjologicznym, bo inaczej byśmy się zapracowali
– podsumowała swój wykład prof. Bortkiewicz.
Z kolei Kamil Kałużny z Okręgowej Inspekcji Pracy, przedstawił
referat „Społeczna Inspekcja Pracy a wyrok TK, a także badanie
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy”. Przytoczył wyrok
Trybunału Konstytucyjnego, mówiący o tym, że społeczny inspektor pracy ma prawo wstępu w każdym czasie do pomieszczeń
i urządzeń zakładu pracy dla wykonywania swoich zadań. SIP ma
prawo brać udział w ustalaniu przyczyn i okoliczności wypadków
przy pracy, zgodnie z przepisami prawa pracy z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, ma prawo żądać od kierownictwa zakładu pracy i pracowników informacji, okazania dokumentów w sprawach wchodzących w zakres jego działania.
W niedzielę 12 maja, w ramach obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, w kościele pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Łodzi została odprawiona
Msza Święta w intencji ofiar wypadków przy pracy.

kolk
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Z Regionu
Obchody Święta
Polskich Dzieci Wojny
7 maja br. odbyły się Centralne Obchody Święta Polskich Dzieci
Wojny. Po raz drugi odbyły się one w Łodzi przed Pomnikiem
Pękniętego Serca znajdującym się w Parku Szarych Szeregów.
W czasie okupacji w tym miejscu znajdował się hitlerowski obóz
dziecięcy. Był to jedyny w Europie obóz koncentracyjny dla dzieci.
Jedną z organizatorek uroczystości, która walnie przyczyniła się
do tego, że właśnie w tym miejscu odbyły się centralne obchody
Święta Polskich Dzieci Wojny była poseł Alicja Kaczorowska. „Mówienie o historii jest obowiązkiem tych, którzy o niej
pamiętają. Milczenie jest tekstem, który bardzo łatwo można źle
zinterpretować. Dlatego postanowiliśmy w Łodzi nie milczeć
o tym” – powiedziała poseł A. Kaczorowska w swoim wystąpieniu.
Podczas uroczystości odczytany został Apel Pamięci oraz oddano
salwę honorową. Na koniec uczestnicy uroczystości złożyli wiązanki kwiatów przed Pomnikiem. Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” reprezentowali przewodniczący Waldemar Krenc oraz zastępca Ireneusz Wach.
Foto: Bogusław Kowal

Pomnik Martyrologii Dzieci, tzw. Pęknięte Serce w Łodzi – odsłonięty został 9 maja 1971 roku, w 26. rocznicę zwycięstwa nad
hitlerowskimi Niemcami, dla upamiętnienia tragedii polskich
dzieci uwięzionych w obozie przy ul. Przemysłowej w Łodzi.
Pomnik został umiejscowiony w specjalnie w tym celu zbudowanym parku Promienistych" (młodzieżowa grupa konspiracyjna
działająca w Łodzi), obecnie „Szarych Szeregów" u zbiegu ulic
Brackiej i Staszica.

„Niech przekaże przyszłym pokoleniom
nasze wspólne wołanie: Nigdy więcej
wojny, Nigdy więcej obozów.”
Fragment tekstu zapisanego w akcie erekcyjnym
budowy pomnika
4

Foto: Bogusław Kowal

Z inicjatywą upamiętnienia miejsca pamięci dzieci i młodzieży
przetrzymywanych i zamordowanych w obozie wystąpili uczniowie 7 klasy Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Przemyślu, zwracając się w tej sprawie do Łódzkiego
ZBoWiDu.
Obóz prewencyjny dla młodych Polaków Policji Bezpieczeństwa
w Łodzi (niem. Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei
in Litzmannstadt) powszechnie znany jako obóz przy ul. Przemysłowej, przeznaczony był dla dzieci i młodzieży polskiej od 6 do
16 roku życia, czasowo przetrzymywano tu też młodsze – od 2
roku życia. Obóz funkcjonował od 11 grudnia 1942 roku do końca okupacji niemieckiej w Łodzi, czyli do 19 stycznia 1945 roku
na obszarze wydzielonym z łódzkiego getta. Szacuje się, że
przez obóz przeszło kilka tysięcy dzieci.
Według założeń obóz miał być miejscem przetrzymywania polskiej młodzieży: przyłapanej na drobnych przestępstwach, bezdomnej, osieroconej a także dla dzieci członków ruchu oporu
i więźniów politycznych. Niejednokrotnie więziono dzieci i młodzież idące ulicami miast za tzw. „wałęsanie się”.
W obozie przebywały przede wszystkim dzieci pochodzące
z Łodzi, ale byli też młodzi więźniowie ze Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego, Wielkopolski, Pomorza, Mazowsza, a także dzieci
Polaków wysiedlonych z różnych regionów Polski m.in. z terenów Zamojszczyzny.
Dzieci, w wieku od 8 do 16 lat, musiały pracować w warsztatach
funkcjonujących na terenie obozu. Chłopcy wyrabiali buty ze
słomy, koszyki z wikliny, paski do masek gazowych oraz skórzane części do plecaków. Dziewczynki pracowały w pralni, kuchni,
pracowni krawieckiej.
Śmierć często zaglądała im w oczy. Ciężko pracujące, niedożywione, często chore, żyjące w fatalnych warunkach i brutalnie
traktowani młodociani więźniowie - umierali. Dokładna liczba
ofiar obozu nie jest znana.
Kolk

Wyrazy głębokiego współczucia

KOL. IRENEUSZOWI WACHOWI
zastępcy przewodniczącego,
sekretarzowi Zarządu Regionu
Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”,
z powodu śmierci

TATY
składają członkowie i pracownicy
Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”
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Międzynarodowy
Wyścig Kolarski
„Solidarności” i Olimpijczyków
Międzynarodowy Wyścig Kolarski
„Solidarności” od swojej pierwszej
edycji aż do dnia dzisiejszego organizowany jest przez Region Ziemia
Łódzka NSZZ „Solidarność”. Pierwsza
edycja odbyła się w roku 1990, a pomysłodawcą i inicjatorem idei organizacji Wyścigu był ówczesny przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" Andrzej Słowik. Zamysłem organizatorów l Wyścigu było uczczenie 10-tej rocznicy podpisania Porozumień Gdańskich i powstania "Solidarności'', a usytuowanie
mety Wyścigu przy bramie Stoczni Gdańskiej dokładnie w dniu
31 sierpnia 1990 r. miało podkreślić symbolikę tego wydarzenia.
Wielkie zainteresowanie i sukces sportowy I Wyścigu utwierdziły organizatorów w przekonaniu do kontynuowania kolejnych
edycji tego udanego przedsięwzięcia.
Wśród postaci mających największe znaczenie dla organizacji
Wyścigu, oprócz Andrzeja Słowika (1990-1992) należy wymienić kolejnych przewodniczących „Solidarności” Ziemi Łódzkiej
Janusza Tomaszewskiego (1992-1997) i Waldemara Krenca
(1998 – do chwili obecnej) oraz odpowiedzialnego za sprawy
techniczne, obecnego przy Wyścigu od początku do dnia dzisiejszego, Tadeusza Skorka, byłego międzynarodowego sędziego
kolarskiego.
Objęcie w 1995 roku funkcji dyrektora Wyścigu przez Mieczysława Nowickiego, byłego kolarza szosowego i torowego, dwukrotnego medalisty olimpijskiego zaowocowało w 1996 roku
przystąpieniem do współ organizacji Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Od tamtego momentu pełna nazwa wyścigu brzmi
Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków.
Wydarzeniem bez precedensu w historii światowego kolarstwa
było przeprowadzenie IX Wyścigu w 1998 r. na dwóch kontynentach – w Polsce i w Stanach Zjednoczonych.
Wyścig „Solidarności” i Olimpijczyków, dzięki swojej wysokiej
klasie i wysokiemu poziomowi organizacyjnemu, jest obecnie
najważniejszą imprezą dla polskich ekip w kraju, a ponadto dzięki ww. klasie oraz prestiżowi posiada dobrą obsadę ekip zagranicznych, co pozwala na konfrontację z nimi polskim zawodnikom. Od pierwszej edycji Wyścigu startowali w nim nie tylko
najlepsi polscy kolarze, ale także młodzi zawodnicy z zagranicy,
rozpoczynający często swoją wielką karierę sportową.
Obecna, 30. edycja Wyścigu przebiegać będzie na trasie 5 etapów: Łódź – Sieradz, Zgierz – Kutno, Kielce – Radom, Skarżysko-Kamienna – Stalowa Wola oraz Tarnobrzeg – Krosno,
a łączna trasa będzie wynosić 892,4 kilometra.
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Poniżej indywidualni zwycięzcy wszystkich edycji Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków.
Nr

Rok

Indywidualnie

Kraj

1

1990

Czesław Rajch

Polska

2

1991

Tomasz Brożyna

Polska

3

1992

Ewgienij Berzin

Rosja

4

1993

Dariusz Baranowski

Polska

5

1994

Raimondas Rumsas

Litwa

6

1995

Artur Krasiński

Polska

7

1996

Tomasz Brożyna

Polska

8

1997

Piotr Wadecki

Polska

9

1998

Tomasz Brożyna

Polska

10

1999

Tomasz Brożyna

Polska

11

2000

Remigijus Lupeikis

Litwa

12

2001

Ondrej Sosenka

Czechy

13

2002

Radosław Romanik

Polska

14

2003

Oleg Żukow

Rosja

15

2004

Bogdan Bondariew

Ukraina

16

2005

Piotr Wadecki

Polska

17

2006

Robert Radosz

Polska

18

2007

Łukasz Bodnar

Polska

19

2008

Łukasz Bodnar

Polska

20

2009

Artur Król

Polska

21

2010

Jacek Morajko

Polska

22

2011

Marcin Sapa

Polska

23

2012

Mariusz Witecki

Polska

24

2013

Vitaly Popkov

Ukraina

25

2014

Kamil Zieliński

Polska

26

2015

Johim Ariersen

Holandia

27

2016

Yauhen Sobal

Białoruś

28

2017

Mateusz Komar

Polska

29

2018

Sylwester Janiszewski

Polska

Oprac. Ireneusz Wach
na podstawie:
http://www.wyscig.com.pl/
Historia Wyścigu „Solidarności” 1990-2008
Biuro MWK”S”iO
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30. edycja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków przebiegać będzie na trasie 5 etapów: Łódź – Sieradz,
Zgierz – Kutno, Kielce – Radom, SkarżyskoKamienna – Stalowa Wola oraz Tarnobrzeg –
Krosno, a łączna trasa będzie wynosić 892,4 kilometra.

CZERWIEC 2019
REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY

11. Mini Wyścig Kolarski „Solidarności"

Równolegle z Wyścigiem kolarskim zawodowców
w miastach, w których organizowany jest start i meta
odbywają się Mini Wyścigi Kolarskie „Solidarności”.
W ten sposób przy sporcie profesjonalnym rozwija się
także kolarstwo dla dzieci i młodzieży. W tym roku Mini Wyścigi odbędą się w Łodzi, Sieradzu, Zgierzu, Kutnie, Radomiu, Skarżysku-Kamiennej, Stalowej Woli,
Tarnobrzegu i Krośnie. Organizatorem wyścigów dla dzieci jest Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej , Sportu, Rekreacji i Turystyki „Peleton” przy współpracy
z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Urzędem Marszałkowskim Województwa
Podkarpackiego, Powiatem Kutnowskim, Powiatem Stalowowolskim, Gminą Łanięta oraz urzędami miast: Łodzi, Sieradza, Zgierza, Kutna, Radomia, SkarżyskaKamiennej, Stalowej Woli, Tarnobrzega i Krosna.

ŁÓDŹ

SIERADZ

ZGIERZ

30 czerwca 2019

2 lipca 2019 r.

3 lipca 2019 r.

Park im. J. Poniatowskiego
(koło kortów tenisowych)

Plac Wojewódzki 1

ul. Piątkowska przy Parku Miejskim
im. Tadeusza Kościuszki

KUTNO

RADOM

SKARŻYSKO-KAMIENNA

3 lipca 2019 r.

4 lipca 2019 r.

5 lipca 2019 r.

ul. 29 Listopada 10

ul. 25 czerwca przy Pomniku
„Trzy Kamienie”

al. Tysiąclecia, Plac im. L. Staffa

STALOWA WOLA

TARNOBRZEG

KROSNO

5 lipca 2019 r.

6 lipca 2019 r.

6 lipca 2019 r.

al. Jana Pawła II 1

Plac Głowackiego

Park Jordanowski
ul. Grodzka

Z Regionu
30-lecie Łódzkiego Oddziału
Związku Sybiraków
9 maja w Polsko-Amerykańskim Ośrodku Kształcenia Zawodowego
odbyła się uroczystość z okazji 30. rocznicy powstania Związku
Sybiraków Oddział w Łodzi.
Przybyło na nią wielu znamienitych gości na czele z poseł Alicją
Kaczorowską. W uroczystości wzięli udział Sybiracy nie tylko
z Łodzi, ale z całej Polski, a nawet z Republiki Południowej Afryki.
Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność" na uroczystości
reprezentowali: przewodniczący ZR Waldemar Krenc oraz zastępca
przewodniczącego ZR Ireneusz Wach.

Obchody rozpoczęły się od Hymnu Sybiraków, po czym przybyli
goście składali gratulacje oraz życzenia łódzkim Sybirakom. Wręczone zostały również Odznaki Zasłużony dla Związku Sybiraków.

W dalszej części uroczystości zebrani wysłuchali wielu tematycznych referatów. Jeden z nich pt: „Łączy nas nie tylko adres" wygłosił
Ireneusz Wach. Tytuł nawiązuje do adresu siedziby Związku Sybiraków Oddział Łódź (ul. A. Kamińskiego 18), która mieści się w siedzibie Zarządu łódzkiej „Solidarności”. Autor referatu starał się
przedstawić, co łączy Sybiraków i NSZZ „Solidarność”, czyli historia, podobne cele, wspólne przedsięwzięcia
Związek Sybiraków to polska organizacja grupująca byłych zesłańców na wschód Rosji. Począwszy od carów stosowano na Polakach
nie podporządkowujących się rosyjskiemu prawu, za ich walkę
o wolność, różnego rodzaju represje, m.in. wywózki na Sybir. Począ-
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tek historii polskich Sybiraków można datować na drugą połowę
XVIII wieku, a dokładniej na lata 1767-1772, kiedy to zsyłano konfederatów barskich oraz rok 1794, kiedy to wywożono pojmanych
uczestników Insurekcji Kościuszkowskiej. Kolejne fale zesłań miały
miejsce w latach 30 i 40 XIX wieku i dotyczyły osób biorących udział
w spiskach i powstaniach. Wśród najbardziej znanych zesłańców na
Sybir tamtego okresu należy wymienić Adama Mickiewicza, Jana
Czeczota i Tomasza Zana, których skazano w 1824 roku. Ogromna
liczba Polaków trafiła na Syberię w latach 1863-1864 po upadku
Powstania Styczniowego. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż jednym
z zesłańców na Sybir był także Józef Piłsudski, a miało to miejsce
w 1887 roku. Mówiąc o masowych deportacjach na Sybir nie sposób
pominąć cztery wielkie akcje, które przeprowadził Związek Sowiecki
podczas II wojny światowej. Pierwsza nastąpiła 10 lutego 1940 roku
i dotknęła około 140 tys. osób, głównie rodziny wojskowych i urzędników państwowych ze wschodniej części kraju. Dwie kolejne miały
miejsce w kwietniu oraz w okresie maj-lipiec tego samego roku,
a czwarta w maju i czerwcu 1941. Ogólna liczba deportowanych
w tych okresach nie jest dokładnie znana i waha się od 320 tys.
(według danych NKWD), do 700 tys., a nawet miliona osób według
historyków. Wielu z deportowanych zmarło już w trakcie transportu,
a tysiące nigdy nie wróciło do kraju.
Związek Sybiraków powstał w 1928 roku, przy czym użycie w nazwie
Związku słowa SYBIR nie ma znaczenia geograficznego, a jest pojęciem symbolicznym oznaczającym miejsce zsyłania do łagrów i więzień Polaków objętych represją, najpierw caratu, a później Stalina.
Celem Związku Sybiraków jest przede wszystkim przekazywanie młodemu pokoleniu historii przodków walczących o wolność Polski
i suwerenność narodową, a także wpajanie młodemu pokoleniu szacunku do historii i Ojczyzny. Działalność Związku została przerwana
wybuchem II wojny światowej we wrześniu 1939 roku, a jego reaktywacja nastąpiła w grudniu 1988 roku. Związek sprawuje opiekę nad
swoimi członkami, którzy ze względu na stan zdrowia lub też podeszły wiek wymagają takiej opieki, wydaje dziesiątki regionalnych
pism, których tematem jest martyrologia Wschodu, funduje tablice
i symboliczne pomniki. Związek kieruje się też wartościami chrześcijańskimi i blisko powiązany jest z Kościołem.
Od 2013 roku Sejm RP ustanowił dzień 17 września Dniem Sybiraka.
Łódzki Oddział Związku Sybiraków powstał w 1989 roku. Inicjatorem powołania do życia łódzkiego Oddziału był Mieczysław Wutke,
Od roku 1990 łódzki Oddział wydaje pismo „My, Sybiracy". Prezesem Łódzkiego Oddziału Związku Sybiraków jest Stanisław Jurkin.
Red.
na podst. referatu „Łączy nas nie tylko adres" I. Wacha.
Foto: Bogusław Kowal
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Z Kraju
„Przy Maryi w mocy
Bożego Ducha”
W dniach 27-28 kwietnia 2019 r. odbyła się jubileuszowa XX
Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ „Solidarność” do Matki Bożej
Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. Hasłem Pielgrzymki było:
„Przy Maryi w mocy Bożego Ducha”.
Wzięło w niej udział kilka tysięcy związkowców z całej Polski,
wśród nich związkowcy z pocztami sztandarowymi z Regionu Ziemia Łódzka. Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej reprezentowali przewodniczący Waldemar Krenc oraz zastępca Piotr Ścieśko.
Od lewej: Poczet Sztandarowy
Zarządu Regionu oraz
Organizacji Międzyzakładowej
w MPK Łódź

Podczas niedzielnej Mszy świętej do bazyliki wprowadzono relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki – Patrona NSZZ „Solidarność”
przez zastępcę przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność”, Bogdana Bisia.

Obudził w nas solidarność
3 czerwca br. w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyły
się obchody związane z 40. rocznicą pierwszej pielgrzymki Jana
Pawła II do Polski. Ojciec Święty do Polski przybył 2 czerwca
1979 i kolejno odwiedził Warszawę, Gniezno, Częstochowę, Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Oświęcim, Nowy Targ
i ponownie Kraków. Wizyta polskiego papieża w Ojczyźnie była
wydarzeniem epokowym, które zaważyło na późniejszej historii
Polski. Pielgrzymka ta wywołała w kraju ogromny entuzjazm
i w dużym stopniu zapoczątkowała rozpad systemu komunistycznego.
Gdańskie obchody pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod Pomnikiem Poległych
Stoczniowców przez premiera Mateusza Morawieckiego, któremu
towarzyszyli wicepremier Piotr Gliński, minister rodziny, pracy
i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. Następnie w historycznej Hali BHP Stoczni Gdańskiej odbyło się wręczenie tytułu
Człowieka Roku Tygodnika „Solidarność” proboszczowi Bazyliki
Świętej Brygidy w Gdańsku, ks. prałatowi Ludwikowi Kowalskiemu. Tytuł ten wręczany jest od 1997 roku. Kolejnym punktem obchodów była konferencja naukowa pod hasłem „Obudził w nas
Solidarność. 40. Rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do
Ojczyzny”. „Ojciec Święty Jan Paweł II obudził w nas solidarność,
obudził w nas także dumę i poczucie własnej wartości - powiedział
Piotr Duda otwierając konferencję – „To, co stało się później
w 1980 r. tutaj, w sierpniu, ale także w całym naszym kraju, było
tylko dopełnieniem słów Ojca Świętego Jana Pawła II. Wszyscy
doskonale o tym wiemy, że nie byłoby Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidarność”, nie byłoby strajku w 1988 r.,
nie byłoby także ważnego wydarzenia jakim był Okrągły Stół,
a także niepełne demokratyczne wybory 4 czerwca, gdyby nie piel-
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Poczet Sztandarowy
Poczet Sztandarowy
Podregionu Ozorków

Po zakończeniu Mszy świętej złożono kwiaty przed pomnikami:
Świętego Jana Pawła II, błogosławionego ks Jerzego Popiełuszki
oraz przed pomnikiem Powstania NSZZ „Solidarność”.
Red

grzymka i słowa Ojca Świętego Jana Pawła II” – kontynuował
przewodniczący.
Na zakończenie obchodów prof. Rocco Buttiglione, włoski polityk
chrześcijański, wieloletni minister ds. europejskich wraz z wicepremierem, ministrem kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotrem
Glińskim dokonali otwarcia wystawy plenerowej autorstwa Joanny
Lewandowskiej z Archiwum Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność” pod tytułem „Ojciec Święty z Solidarnością – Solidarność z Ojcem Świętym”.

W gdańskich obchodach Region Łódzki reprezentowali członkowie
Komisji Krajowej: przewodniczący ZR ZŁ Waldemar Krenc, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej, przewodnicząca Podregionu Radomsko Anna Kaurzel, zastępca przewodniczącego ZR ZŁ
Piotr Ścieśko oraz członek ZR Michał Staniszewski.
Ireneusz Wach
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W Regionie
Po zakończeniu uroczystości przedstawiciele NSZZ „Solidarność"
oraz Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego udali się pod pomnik naczelnika Tadeusza Kościuszki, gdzie również złożyli wiązanki kwiatów.
IW
Łódzkie obchody 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
rozpoczęły się uroczystą mszą św. za Ojczyznę w Archikatedrze
łódzkiej. Mszy przewodniczył metropolita łódzki, ksiądz arcybi- Ozorków
Poczet sztandarowy i członkowie NSZZ „Solidarność" w dniu
skup Grzegorz Ryś.
3 maja o godz. 9.00 w kościele p.w. św. Józefa w Ozorkowie
uczestniczyli w Mszy świętej „Za Ojczyznę".
Przedstawiciele Rady Podregionu NSZZ „ Solidarność" w Ozorkowie i Terenowej Organizacji Emerytów i Rencistów złożyli kwiaty
pod tablicą upamiętniającą obrońców narodowych.
Henryka Drwalewska

Obchody 228 rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Radomsko
W Miejskich obchodach 228. rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej z 1791 roku w Radomsku, jak co roku, przedstawiciele i członkowie NSZZ "Solidarność" Podregionu Radomsko wzięli czynny
udział. Obchody rozpoczęto uroczystą mszą świętą w Kolegiacie
pw. Św. Lamberta. Dalsza część obchodów odbyła się przed obeliskiem upamiętniającym dwusetną rocznicę uchwalenia Konstytucji
3-go Maja.
Po mszy św. uczestnicy obchodów przeszli na plac archikatedralny,
gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Wysłuchano okolicznościowych przemówień oraz Apelu Pamięci. Była salwa honorowa
oraz defilada pododdziałów służb mundurowych. Liczne delegacje
złożyły wiązanki kwiatów przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza.
W imieniu NSZZ „Solidarność" kwiaty złożyli zastępcy przewodniczącego Zarządu Regionu Krzysztof Kilański i Ireneusz Wach oraz
członek Prezydium Przemysław Gręda. W uroczystości wzięły
udział poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność", m.in. Zarządu
Regionu Ziemi Łódzkiej oraz Organizacji Międzyzakładowej MPK
Łódź.

Podregion Radomsko NSZZ „Solidarność" wystawił poczet sztandarowy oraz złożył wiązankę kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym 200 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.
Tomasz Jamrozik

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

ŚP. MARIA DRZEWIECKA
przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
w Wodociągach i Kanalizacji w Zgierzu Sp. z o.o.
wyrazy głębokiego współczucia

RODZINIE
składają
Rada Podregionu NSZZ „Solidarność” w Zgierzu
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
w Wodociągach i Kanalizacji w Zgierzu Sp. z o.o.
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Z Komisji Krajowej
Bezrobocie
najniższe od 30 lat
W kwietniu 2019 roku stopa bezrobocia rejestrowanego w polskich urzędach pracy spadła do 5,6 proc., co
oznacza najniższy poziom od 1990 roku. Być może nawet jest to najlepszy wynik w historii.
Oficjalnie mniej bezrobotnych było w październiku 1990 roku
– stopa bezrobocia miała wówczas wynosić 5,5 proc. Eksperci
podkreślają jednak, że ówczesne dane budzą poważne wątpliwości co do wiarygodności – dopiero tworzono metodologię
obliczania poziomu bezrobocia (w PRL-u oficjalnie nie było
go wcale, obowiązywał model pełnego zatrudnienia), nie badano na przykład tak zwanej szarej strefy. Poza tym świadomość istnienia urzędów pracy nie była jeszcze powszechna.
Jeśli weźmiemy pod uwagę realne dane, okazuje się, że obecnie bezrobocie jest najniższe w historii wolnej Polski. I może
jeszcze spaść – w końcu nie rozpoczął się jeszcze okres intensywnych prac sezonowych.

Według Andrzeja Kubisiaka, eksperta do spraw rynku pracy
Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Polska powoli zbliża się
do poziomu bezrobocia naturalnego – nieprzekraczalnego
limitu, który wynosi około 3 proc.
www.solidarnosc.gda.pl / MarWer

Duda odpowiada J. Wałęsie –
realizujemy decyzję Pana Ojca
Po dyrektorze Europejskiego Centrum Solidarności Basilu
Kerskim, prezydent Gdańska Aleksandrze Dulkiewicz, teraz
Jarosław Wałęsa apeluje do NSZZ „Solidarność” o rezygnację
z ochrony logo i nazwy Związku, która ich zdaniem powinna
być własnością społeczeństwa, a nie Związku.
Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność" odpowiedział na apel Jarosława Wałęsy o zmianę decyzji zakazującej Europejskiemu Centrum Solidarności korzystania z logo
Związku (obok list prezentujemy w całości).
Przypominamy, iż w kwietniu br. list do dyrektora ECS Basila
Kerskiego wystosował zastępca przewodniczącego KK NSZZ
„Solidarność” Tadeusz Majchrowicz. T. Majchrowicz pisze:
"Odwołując się do posiadanych przez Związek autorskich
praw majątkowych do logo NSZZ „Solidarność” (przekazane
za wynagrodzeniem przez autora Jerzego Janiszewskiego)
oraz mając na względzie związanie wartościami zapisanymi
w Statucie, na straży których stoi cała nasza Organizacja, jak
i każdy jej Członek z osobna, zmuszeni jesteśmy wyrazić zdecydowany protest przeciwko wykorzystywaniu znaku w działalności sprzecznej z dziedzictwem Związku. Brak zgody na
takie działania musi prowadzić do wycofania wszelkich zgód
na wykorzystywanie znaku - logo NSZZ „Solidarność” przez
Europejskie Centrum Solidarności" .
Wcześniej NSZZ „Solidarność” postanowił zawiesić do odwołania swoich przedstawicieli w pracach Rady ECS oraz
Rady Historycznej ECS (pisaliśmy o tym w numerze 4/2019
RIZ-u).
Powyższe działania NSZZ „Solidarność” wynikają z uwikłania się władz ECS w polityczne spory oraz działania niezgodne ze Statutem NSZZ „Solidarność”.
Red.
na podstawie http://www.solidarnosc.org.pl/
REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY
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Informator
XII edycja
Konkursu „Pracodawca
Przyjazny
Pracownikom”

P R Z Y P O M I N A M Y,
iż Prezydium Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność” ogłosiło rozpoczęcie XII edycji
konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Wnioski można zgłaszać do 30 września
2019 r.
Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez
stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do
zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny. Certyfikatem można się
posługiwać przez okres trzech lat, od daty
przyznania.
Regulamin konkursu, zawierający harmonogram prac związanych z przyznawaniem Certyfikatu oraz ankiety zgłoszeniowe
dostępne są na stronie internetowej KK NSZZ „Solidarność”
www.solidarnosc.org.pl.
Biuletyn wewnętrzny
Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”
www.solidarnosc.lodz.pl
Adres:
90-229 Łódź; ul. Kamińskiego 18
tel. 42 67 72 611

wiceprzew3.lodz@solidarnosc.org.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 13

www.solidarnosc.lodz.pl
PREZYDIUM ZR:
- Waldemar Krenc
przew.lodz@solidarnosc.org.pl
- Piotr Ścieśko
wiceprzew1.lodz@solidarnosc.org.pl
- Krzysztof Kilański
sekretariat.lodz@solidarnosc.org.pl
- Ireneusz Wach
wiceprzew3.lodz@solidarnosc.org.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.
lodz@oswiata-solidarnosc.pl
Reg. Sekcja Ochrony Zdrowia:
Reg. Sekcja Pomocy Społecznej:
Reg. Sekcja Kobiet:
Reg. Sekcja Emerytów i Rencistów:
rseir.lodz@wp.pl
Reg. Sekcja Kolejarzy:
Reg. Sekcja Metalowców:
tomasz.matysiak1@pl.abb.com
Kraj. Sekretariat Emerytów i Rencistów:
kseir@solidarnosc.org.pl
Reg. Sekcja Pracowników Leśnictwa:

42 677 26 26
42 677 26 30
42 677 26 30
42 67 72 630
42 677 26 30
42 205 63 14
42 677 72 45
42 678 74 36
722-250-536

PODREGIONY:
Kutno:
Ozorków:
Pabianice:
Radomsko:
Sieradz:
Wieluń:
Zduńska Wola:
Zgierz:

24 253 3823
519 406 434
42 215 2313
512 378 083
43 827 1151
505 072 708
43 823 6456
42 716 3215
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