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Z posiedzenia ZR 

16 grudnia 2022 r. 
 

Głównym tematem obrad grudniowego 

posiedzenia Zarządu Regionu było omó-

wienie preliminarza budżetowego na rok 

2023. Obecny na posiedzeniu był główny 

księgowy ZR. Przewodniczący podzięko-

wał szefom podregionów i branż za pilno-

wanie budżetu pomimo trudnej sytuacji 

z powodu inflacji i wojny na Ukrainie. 

O szczegółach dot.  budżetu mówił skarb-

nik ZR Piotr Ścieśko, a po ich wysłucha-

niu podjęto Uchwałę o uchwaleniu budże-

tu Regionu Ziemia Łódzka na rok 2023. 

Terminy posiedzeń ZR 

Uchwalono też terminy posiedzeń Zarzą-

du Regionu na najbliższe miesiące 2023 

roku. Posiedzenia będą odbywały się:  

- 9 stycznia  

- 20 lutego 

- 20 marca – spotkanie świąteczne  

- 24 kwietnia - Światowy Dzień Pamięci 

Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób 

Zawodowych 

- 15 maja  

Posiedzenia  rozpoczynają  się  o  godz. 

10.00. 

WZDR zaplanowano na 16 czerwca 2023 

roku.  

Z prac Regionu i Komisji Krajowej 

Przewodniczący podziękował za udział 

w obchodach rocznicowych wprowadze-

nia stanu wojennego 13 grudnia w Łodzi 

i Podregionach, podziękował Romanowi 

Laskowskiemu z Oświaty za zorganizo-

wanie kolejnej edycji Konkursu Piosenki 

Stanu Wojennego z udziałem chóru Woj-

ska Polskiego, a także (zaocznie) mini-

strowi Glińskiemu za koncert w Instytucie 

Europejskim w Łodzi w dniu 13 grudnia 

ub. roku.  

17 listopada ub. roku zaplanowana była 

akcja protestacyjna w Warszawie. Z Re-

gionu miało uczestniczyć ok. tysiąca osób. 

„Dziękuję za chęć udziału w proteście - 

mówił przewodniczący. - 14 listopada 

wybuchła  rakieta.  Odbyło  się  zebranie 

on-line szefów Regionów. Decyzja o pro-

teście należała do KK. Nikt nie wiedział 

co to będzie, czy to wojna? KK podjęła 

decyzje o zawieszeniu akcji protestacyjnej 

Marsz Godności. Bardzo mądra decyzja. 

Doszło do spotkania z premierem, ustalo-

no skład negocjacyjny. Premier zobowią-

zał się do rozpatrzenia projektu emerytal-

ne go  za pr op on ow ane g o  p r ze z 

„Solidarność”. Obecnie trwają rozmo-

wy”. 

Komisja Krajowa wprowadziła zmiany do 

Regulaminu Pracy. KK będzie się zbierać 

nie rzadziej niż raz na kwartał w formie 

stacjonarnej lub z wykorzystaniem środ-

ków porozumiewania się na odległość 

(Uchwała nr 20/22 KK). 

Komisja Krajowa uchwaliła zmianę 

w Ordynacji Wyborczej (Uchwała nr 

21/22 KK). 

Prezydium ZR i KK domaga się odbloko-

wania rozpowszechniania filmu „Klecha” 

w reżyserii Jacka Gwizdały. Film opisuje 

losy zamordowanego ks. Romana Kotla-

rza. Nie znamy powodów wstrzymania 

rozpowszechniania filmu. 

Powiększamy listę rabatów dla członków 

NSZZ „S”, a mianowicie zniżki w Cinema 

City Poland Sp. z o.o. (Szczegóły w gru-

dniowym RIZ-ie). 

Opłatek  
Po dwóch latach przerwy spowodowanej 

pandemią, w Regionie Ziemia Łódzka 

NSZZ „Solidarność” odbyło się tradycyj-

ne spotkanie opłatkowe. Jak zwykle poja-

wili się na nim przedstawiciele władz 

państwowych i samorządowych, instytucji 

państwowych i służb mundurowych, sto-

warzyszeń, m.in. minister Włodzimierz 

Tomaszewski, marszałek Województwa 

Łódzkiego Grzegorz Schreiber, wicemar-

szałek Województwa Łódzkiego Piotr 

Adamczyk, wiceprezydent Miasta Łodzi 

Adam Wieczorek, prezydent Zgierza 

Przemysław Staniszewski, wiceprezydent 

Sieradza Rafał Matysiak oraz dyrektor 

Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci 

Narodowej Dariusz Rogut. Do Łodzi 

przybyli także przewodniczący Komisji 

Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda 

oraz redaktor naczelny „Tygodnika Soli-

darność” Michał Ossowski, a także du-

chowni, pracodawcy, pracownicy Biura 

Zarządu Regionu oraz działacze i człon-

kowie NSZZ „Solidarność”. Byli też 

uczniowie Szkolnego Centrum Profilak-

tyczno-Wychowawczego „Centrum” wraz 

z wychowawcami. Gości przywitał prze-

wodniczący łódzkiej „Solidarności” Wal-

demar Krenc. Modlitwę odmówili, repre-

zentujący metropolitę łódzkiego ojciec 

Józef Łągwa oraz duszpasterz ludzi pracy 

ksiądz Grzegorz Michalski. Goście złożyli 

zebranym życzenia, a następnie przy 

dźwiękach kolęd granych przez Kapelę 

Góralską z Bukowiny Tatrzańskiej po-

dzielili się opłatkiem. 

Red.  

Z Regionu 

 

W numerze: 
 

25-lecie Szkolnego 

Centrum 

Profilaktycznego 

„Centrum” 

im. Zyty Jarzębowskiej 
 

str. 3 

 

41. rocznica 

wprowadzenia stanu 

wojennego 
 

 

str. 4-7  

 

Konkurs „Piosenki stanu 

wojennego” - XIII edycja 
 

str. 8 

WAŻNE! 
 

Zarząd Regionu NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Ziemia Łódzka informuje, 

że od 1 stycznia 2023 roku zmieniły się godziny pracy Biura ZR.  

Biuro ZR w Łodzi przy ul. Kamińskiego 18 pracuje od poniedziałku 

do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.   ZAPRASZAMY! 
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Z Regionu 

25-lecie Szkolnego 

Centrum 

Profilaktyczno-

Wychowawczego  

„Centrum” 
21 grudnia 2022 r. w Szkolnym Centrum Profilaktyczno-Wychowawczym 

„Centrum” odbyła się uroczystość związana z 25-leciem powstania pla-

cówki. Wzięli w niej udział obecni i byli pracownicy placówki, przedstawi-

ciele poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz kuratorzy sądowi. 

Organ prowadzący, a więc Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” 

reprezentował zastępca przewodniczącego łódzkiej „Solidarności” Ireneusz 

Wach. 

Pomysłodawcą i założycielką szkoły była śp. Zyta Jarzębowska. Dzięki jej 

pasji powstała placówka, która w założeniu przeznaczona jest dla uczniów 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Swoją energią i zaangażowa-

niem zaraziła swoich współpracowników, którzy przekazali ją swoim 

następcom. Tę pasję widać do dziś chodząc po korytarzach czy też salach 

placówki. Szkoła cały czas się zmienia, rozwija i unowocześnia.  

W ostatnich latach w ośrodku powstała świetlica Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii z salami, w których swoje pasje mogą rozwijać podopieczni 

„Centrum”. Placówka przystąpiła również do programów rządowych: 

„Aktywna tablica” i „Laboratorium przyszłości” pozyskując nowoczesne 

pomoce dydaktyczne i tworząc sale multimedialne, w których wykorzysty-

wane są nowe technologie do pracy z uczniami. Wychowankowie korzy-

stają z rozszerzonej oferty zajęć sportowych (jazda na łyżwach, siłownia, 

sztuki walki, fitness, ) oraz zajęć twórczych (arteterapia). Często organizo-

wane są dla nich zajęcia w plenerze, liczne wyjścia i wycieczki. 

W placówce uczniowie mają zapewniony darmowy ciepły posiłek oraz 

opiekę psychologiczno-pedagogiczną. Jest to zasługa dyrekcji, grona peda-

gogicznego i pracowników, którzy dzisiaj w niej pracują.  

Obecnie  do  „Centrum”  uczęszcza  90  uczniów,  którzy  uczą  się  

w klasach 5-8 szkoły podstawowej oraz 1- 4 liceum ogólnokształcącego. 

Podczas uroczystość związanej z 25-leciem powstania Szkolnego Centrum 

Profilaktyczno-Wychowawczego „Centrum” gości przywitał dyrektor 

placówki Damian Matysiak, a obecni na jubileuszu goście podzielili się 

wspomnieniami o Zycie Jarzębowskiej. Po części oficjalnej uczestnicy 

uroczystości wzięli udział w spotkaniu opłatkowym, na które przybyli 

Łódzki Kurator Oświaty Waldemar Flajszer oraz przewodniczący Zarządu 

Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc. Goście 

w towarzystwie uczniów wysłuchali występu artystycznego w wykonaniu 

zespołu wokalno-muzycznego składającego się z uczniów i pedagogów 

placówki oraz złożyli obecnym życzenia.  

 

Wyrazy głębokiego współczucia  
 

kol. ANDRZEJOWI 

SZYMAŃSKIEMU 
 

przewodniczącemu KZ NSZZ „Solidarność” 

w Radio Łódź S.A.  
 

z powodu śmierci 
 

SYNA 
 

składają 
 

członkowie Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej 

NSZZ „Solidarność” 
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Z Regionu 

D z i a ł a c z e  N S Z Z 

„Solidarność” w całym Re-

gionie upamiętnili 41. rocz-

nicę wprowadzenia stanu 

wojennego na terenie Polski.  
 

RADOMSKO 

W niedzielę, 11 grudnia 2022 r. w Niedo-

śpielinie koło Radomska odbyła się uroczy-

stość upamiętniająca 41. rocznicę śmierci 

dziewięciu Górników z Kopalni ,,Wujek". 

Wśród nich był 19-letni mieszkaniec Niedo-

śpielina, Andrzej Pełka. Tradycyjnie, z ini-

cjatywy NSZZ ,,Solidarność", w intencji 

poległych Górników odprawiona została 

msza święta w kościele p.w. św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej. Proboszcz ks. Gabriel 

Orzeszyna, w czasie Eucharystii w pięknych 

słowach podkreślał ideę Solidarności oraz 

walki Polaków o wolność w różnych okre-

sach, w tym także w czasie stanu wojenne-

go, którego ofiarami byli m.in. górnicy. 

W uroczystości wzięli udział przedstawicie-

le najwyższych władz: marszałek senior 

Antoni Macierewicz, poseł na Sejm RP 

Anna Milczanowska, rodzina Andrzeja 

Pełki, władze NSZZ ,,Solidarność" różnych 

szczebli, delegat z KWK ,,Wujek", władze 

samorządowe z Powiatu Radomszczańskie-

go, Miasta Radomska, Gminy Wielgomłyny 

oraz delegacje ze szkół i mieszkańcy. 

W hołdzie Górnikom, złożono kwiaty 

i zapalono znicze pod obeliskiem upamięt-

niającym ich tragiczną śmierć oraz na gro-

bie śp. Andrzeja Pełki.  

W dniu 13 grudnia 2022 roku w Radomsku 

odbyły się obchody 41. rocznicy wprowa-

dzenia stanu wojennego. O godzinie 18:00 

w Kolegiacie p.w. Św. Lamberta została 

odprawiona uroczysta msza święta w inten-

cji ofiar stanu wojennego.  

Po mszy św. w asyście pocztów sztandaro-

wych m.in. NSZZ „Solidarność” Podregio-

nu Radomsko oraz NSZZ „Solidarność” 

Metalurgia S.A. delegacje oraz zaproszeni 

goście złożyli wiązanki kwiatów i zapalili 

znicze pod tablicą bł. ks. Jerzego Popiełusz-

ko Patrona NSZZ „Solidarność" 

Tomasz Jamrozik, 

z-ca przewodniczącej NSZZ „Solidarność" 

Podregionu Radomsko 
 

KUTNO 

Organizatorzy 41. rocznicy wprowadze-

nia stanu wojennego w Kutnie zaplano-

wali bogaty program obchodów.  
W intencji prześladowanych działaczy 

„Solidarności” 13 grudnia 2022 r. odprawio-

no mszę św. w Sanktuarium Maryjnym 

w Głogowcu, po czym złożono kwiaty pod 

pomnikiem „Solidarności" na Placu Piel-

grzymkowym.  

Następnie udano się do Kutna, gdzie u stóp 

pomnika „Ulotka" wysłuchano okoliczno-

ściowych przemówień przewodniczącego 

Podregionu NSZZ „Solidarność” w Kutnie 

Wiesława Taraski i prezydenta Miasta Zbi-

gniewa Burzyńskiego. U stóp pomnika zło-

żono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. 

Wspólnie odśpiewano hymn polski i odmó-

wiono modlitwę. W uroczystościach wzięli 

udział przedstawiciele władz samorządo-

wych, powiatowych, parlamentarzystów, 

służb mundurowych, instytucji i stowarzy-

szeń, związków zawodowych, a także liczne 

poczty sztandarowe. Z Regionu Ziemia 

Łódzka NSZZ „Solidarność” w uroczysto-

ściach uczestniczył z-ca przewodniczącego 

ZR Piotr Ścieśko. 

Dalszy ciąg uroczystości odbył się na Sali 

obrad Rady Miasta Kutno, gdzie wręczono 

nagrody laureatom konkursu plastycznego 

pt. „Jak zmieniło się życie Twojej rodziny 

w latach 1981 – 2022”. Konkurs dla 

uczniów szkół podstawowych z regionu. 

Uhonorowano też 25 działaczy walczących 

o wolność Polski, wręczając im pamiątkowe 

ryngrafy „Solidarności”. 

Obchody rocznicowe zakończyło 

„Spotkanie po latach” działaczy kutnow-

skiej „Solidarności”. 

Honorowy patronat nad obchodami objął 

prezydent Kutna Zbigniew Burzyński. 

Wiesław Tarska 

przewodniczący NSZZ „Solidarność” 

Podregionu Kutno 

Foto L. Martynowski. 
 

WIELUŃ 

Również w Wieluniu odbyły się uroczysto-

ści upamiętniające 41. rocznicę wprowadze-

nia stanu wojennego. W dniu 13 grudnia 

w kościele oo. Franciszkanów odbyła się 

uroczysta msza św., na którą przybyli przed-

stawiciele władz Miasta i Gminy Wieluń 

oraz Powiatu Wieluńskiego, związkowcy z 

NSZZ „Solidarność”, poczty sztandarowe, 

mieszkańcy. Po mszy przy Pomniku 3 Krzy-

ży Gdańskich na placu Kościelnym odmó-

wiono modlitwę za pomordowanych 

41. rocznica wprowadzenia stanu 

wojennego – Pamiętamy! 
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Z Regionu 
i poszkodowanych w stanie wojennym, 

a  następnie u stóp pomnika złożono wią-

zanki kwiatów i zapalono znicze.  

Adam Golec 

z-ca przewodniczącego NSZZ „Solidarność" 

Podregionu Wieluń 
 

OZORKÓW  

W niedzielę 11 grudnia 2022 r. w kaplicy na 

Starym Cmentarzu, ks. dziekan odprawił 

mszę św. w hołdzie ofiarom stanu wojenne-

go. Po mszy przedstawiciele władz miasta 

i Organizacji Terenowej Emerytów i Renci-

stów NSZZ „Solidarność” złożyli wiązanki 

kwiatów przy „Krzyżu”. W uroczystości 

wziął udział poczet sztandarowy Organiza-

cji Emerytów i Rencistów NSZZ 

„Solidarność". Władze Miasta reprezento-

wał przewodniczący Rady Miasta Ryszard 

Kałużny.  

Uroczystość zakończyło odśpiewanie przez 

obecnych pieśni „Ojczyzno ma". 

Henryka Drwalewska, 

przewodnicząca OTEiR NSZZ 

„Solidarność" w Ozorkowie 
 

ZGIERZ 

Uroczystości 13-go grudnia rozpoczęły się 

o godzinie 17:00 przed pomnikiem Wolno-

ści i Niepodległości. Były przemówienia 

i składanie kwiatów. Następnie uczestnicy 

przeszli do kościoła p.w. Św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej, gdzie odprawiono mszę 

Świętą w intencji ofiar stanu wojennego.   

Janusz Szmurlik, przewodniczący 

NSZZ „Solidarność" Podregionu Zgierz  
 

SIERADZ 

W 41. rocznicę wprowadzenia stanu wojen-

nego w Sieradzu przedstawiciele NSZZ 

„Solidarność” złożyli kwiaty u stóp pomni-

ka błogosławionego księdza Jerzego Popie-

łuszki.   

Mirosław Owczarek, 

przewodniczący NSZZ „Solidarność"  

Podregionu Sieradz 

Foto E. Pabich 
 

KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI 
 

Wprowadzony 13 grudnia 1981 roku, nie-

zgodnie z Konstytucją, stan wojenny 

w Polsce skutkował internowaniem ponad 

10 tysięcy działaczy opozycji antykomuni-

stycznej, tysiące kolejnych było inwigilowa-

nych i zastraszanych. Blisko 100 osób stra-

ciło życie. 

W 41. rocznicę wprowadzenia stanu wojen-

nego, w samo południe 13 grudnia 2022 r.– 

przy tablicy znajdującej się na ścianie ko-

ścioła Narodzenia NMP (pl. Kościuszki) 

upamiętniającej  powstanie NSZZ 

„Solidarność” w Konstantynowie Łódzkim 

– odbyło się spotkanie i złożenie kwiatów. 

Dzięki organizatorom spotkania konstanty-

nowianie znów mogli, w swoim mieście, 

oddać hołd ofiarom zbrodni stanu wojenne-

go. Pierwsze takie zgromadzenie, w tym 

miejscu, odbyło się 13 grudnia 2019 

(wcześniej konstantynowskie środowisko 

„Solidarności” hołd ofiarom zbrodni stanu 

wojennego oddawało w Łodzi). W tegorocz-

nym spotkaniu w Konstantynowie Łódzkim 

uczestniczyli m.in.: przewodniczący Zarzą-

du Regionu Ziemia Łódzka NSZZ 

„Solidarność” Waldemar Krenc oraz Marek 

Kowalik, sekretarz b. Prezydium Międzyza-

kładowego Komitetu Założycielskiego 

NSZZ „Solidarność” w Łodzi. Po modlitwie 

poprowadzonej przez ks. proboszcza Leszka 

Kaźmierczaka i wystąpieniach przewodni-

czącego Waldemara Krenca i Jana Kudaja 

nastąpiło składanie kwiatów. Wiązanki 

złożyli: Waldemar Krenc wspólnie z Longi-

nem Chlebowskim, burmistrz Robert Jaku-

bowski wspólnie z przewodniczącą Rady 

Miejskiej Jadwigą Czekajewską, wiceprezes 

Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy 

Konstantynów Łódzki Aleksandra Kolasa. 

W imieniu Komitetu Prawa i Sprawiedliwo-

ści w Konstantynowie Łódzkim wiązankę 

złożyli radny powiatu pabianickiego 

Krzysztof Waligórski i Sławomir Garnys. 

Kwiaty złożyła także delegacja Miejskiej 

Organizacji Emerytów i Rencistów NSZZ 

„S” oraz Komisji Zakładowej NSZZ „S” 

PKGKŁ. Organizatorzy spotkania zakoń-

czyli uroczyste składanie kwiatów. 

Tekst i zdjęcia: Bernard Cichosz 

Organizatorami konstantynowskich spotkań 

odbywających się w rocznicę wprowadzenia 

stanu wojennego w Polsce (13 grudnia) są 

Jan Kudaj i Andrzej Krygier. Obaj to człon-

kowie byłego Tymczasowego Komitetu 

Założycielskiego NSZZ „Solidarność” przy 

ZPW „Konstilana”, pierwszej ze struktur 

Związku w Konstantynowie Łódzkim, która 

została zarejestrowana 16 października 1980 

roku. Zainicjowali oni wykonanie tablicy 

„Solidarności” upamiętniającej powstanie 

NSZZ „Solidarność” w naszym mieście. 

Są oni również organizatorami obchodów 

Dnia Solidarności i Wolności oraz rocznicy 

powstania NSZZ „Solidarność” (31 sierp-

nia).  
 

PABIANICE 

Członkowie NSZZ „Solidarność” Podregio-

nu Pabianice uczcili pamięć ofiar stanu 

wojennego  w niedzielę 11 grudnia 2022 

roku. 

W kościele pw. św. Mateusza odprawiona 

została okolicznościowa msza św., następ-

nie pamięć poległych i poszkodowanych 

w okresie stanu wojennego uczczono po-

przez złożenie wiązanek kwiatów pod tabli-

cą: „PAMIĘCI POMORDOWANYCH ZA 

WOLNOŚĆ I PRAWA CZŁOWIEKA 

W PRL” znajdującej się na ścianie północ-

nej kościoła. W uroczystości wziął udział 

poczet sztandarowy NSZZ „Solidarność” 

Podregionu Pabianice.  

Krzysztof Górny, 

przewodniczący NSZZ „Solidarność" 

Podregionu Pabianice 

 

Relacja oraz zdjęcia z łódzkich obchodów 

wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 

na stronach 6-7. 



13 grudnia br. odbyły się uroczystości 
w hołdzie ofiarom zbrodni stanu wo-
jennego zorganizowane przez Zarząd 
Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ 
„Solidarność”. Uroczystości tradycyj-
nie rozpoczęły się mszą świętą 
w Sanktuarium Najświętszego Imienia 
Jezus w Łodzi (u oo. Jezuitów) przy ul. 
H. Sienkiewicza 60. Po mszy św. 

członkowie Prezydium łódzkiej „Solidarności” wraz z duchownymi zło-
żyli kwiaty na symbolicznym grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który 
znajduje się na dziedzińcu kościoła. Następnie uczestnicy obchodów 
przeszli przed „Pomnik-Krzyż” Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki 
o Godność Człowieka znajdujący się przed kościołem p.w. Podwyższe-
nia Św. Krzyża w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 38, gdzie wysłuchali 
przemówienia okolicznościowego przewodniczącego Zarządu Regionu 
Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemara Krenca, złożyli na po-
mniku wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze.  

Łódzkie obchody zakończył koncert słowno–muzyczny Norberta 
„Smoły” Smolińskiego pt.: „Stan wojenny 1981. Pamiętamy”, który od-
był się w Instytucie Europejskim przy ul. Piotrkowskiej 262/264, czyli 
dawnej  s iedz ib ie  łódzk ie j 
„Solidarności”. Występ Norberta 
„Smoły” Smolińskiego odbywał się 
na tle fotografii i filmików doku-
mentalnych z okresu stanu wojen-
nego. Koncert odbył się pod patro-

natem wiceprezesa Rady Mini-
strów, Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego prof. Piotra Gliń-
skiego.  

13 GRUDNIA 2022 R. - OBCHODY W ŁODZI 

 

 

http://www.43bis.media.pl/wiadomosci,19051,1,zlozylismy-hold-ofiarom-zbrodni-stanu-wojennego,konstantynow-lodzki,wiadomosci.html
http://www.43bis.media.pl/wiadomosci,19051,1,zlozylismy-hold-ofiarom-zbrodni-stanu-wojennego,konstantynow-lodzki,wiadomosci.html
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Z Regionu 

Piosenki stanu wojennego 

– XIII edycja  
W Łodzi, w 41-tą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, 

odbył się finał konkursu muzycznego „Piosenki stanu wojennego”, 

zorganizowany już po raz trzynasty przez Międzyregionalną Sekcję 

Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”. Konkurs 

jak co roku skierowany był do młodzieży szkół podstawowych 
(siódmych i ósmych klas) oraz ponadpodstawowych województwa 

łódzkiego.                            

W eliminacjach udział wzięło około stu uczniów. 

Przesłuchania oraz koncert finałowy - w sobotę, 10 grudnia, podobnie 

jak w latach ubiegłych, zorganizowane zostały w Ogólnokształcącej 

Szkole Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi przy ul. So-

snowej 9. Młodzież prezentowała utwory z czasów stanu wojennego w 

Polsce powstałe do roku 1983.   Konkurs miał na celu wzbogacenie 

oferty edukacyjnej dla młodzieży, przypomnieć miniony okres reżimu 

komunistycznego w Polsce, ale także uwrażliwić na piękno muzyki 

wokalnej, uczyć postaw patriotycznych. 
Młodzież tradycyjnie sięgnęła po znane utwory z repertuaru Jacka 

Kaczmarskiego, Jana Pietrzaka, Przemysława Gintrowskiego. Nie 

zabrakło też takich autorów jak: Stanisław Baliński, Andrzej Micho-

rzewski, ks. Karol Dąbrowski. Rozbrzmiały m.in. „Reżimowe tango", 

„Kolęda warszawska", „Dziś idę walczyć, Mamo", „Miejcie nadzieję", 

„Mury”, „Psalm stojących w kolejce", W tym roku w konkursie wzięło 

udział niemal stu solistów i zespołów muzycznych. – „Tak duża ilość 

zgłoszeń i wysoki poziom artystów to jest nasz sukces!” - mówi Roman 

Laskowski, przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wy-

chowania NSZZ „Solidarność" Ziemi Łódzkiej.  

Jury XIII edycji konkursu „Piosenki stanu wojennego” przewodniczył 
Jan Lipiński, były przewodniczący Solidarności Oświatowej w Łodzi. 

Pierwsze miejsce wśród szkół podstawowych zajął Aleksander Maląg 

ze Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi, który zaprezentował „Mury” 

Jacka Kaczmarskiego. Ciekawostką jest, że Olek jest także tegorocz-

nym finalistą programu telewizyjnego „Szansa na sukces”. Drugie 

miejsce zajęła uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Głownie – 

Zofia Pietrzak, która także zaśpiewała „Mury”. Trzecie miejsce przypa-

dło Franciszkowi Dominiakowi ze Szkoły Podstawowej nr 109 w Ło-

dzi. Zaprezentował on utwór „Miejcie Nadzieję”, autorem tekstu jest 

Adam Asnyk. Jury zdecydowało o przyznaniu także pięciu równorzęd-

nych wyróżnień.  
W kategorii szkół ponadpodstawowych, jury przyznało pierwsze miej-

sce duetowi z II LO w Wieluniu w składzie: Maja Witkowska i Jakub 

Czernek za wykonanie utworu zespołu Maanam „Krakowski spleen”. 

Z powodu bardzo wyrównanego poziomu przyznano dwa drugie miej-

sca: Maji Kasprzak z Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi za 

utwór „Psalm stojących w kolejce” oraz Nadii Reguła z IV LO w Ło-

dzi, która wykonała utwór „13 Grudnia”. Trzecie miejsce również zo-

stało przyznane ex aequo Szymonowi Majewskiemu z XXXII LO 

w Łodzi za „Reżimowe Tango” oraz Wincentemu Świercz z Samorzą-

dowego LO w Zgierzu za utwór „Miejcie nadzieję”.  W tej kategorii 

przyznano też wyróżnienia. 

Laureaci konkursu ze szkół podstawowych, którzy zajęli I, II i III miej-
sce otrzymali dodatkowo pięć punków kuratoryjnych naliczanych pod-

czas egzaminów do szkół ponadpodstawowych! 

Rośnie renoma konkursu! 

Do organizatorów konkursu list wystosował prezydent Andrzej Duda. 

„Chciałbym serdecznie podziękować za Państwa cenną inicjatywę oraz 

zaangażowanie w upowszechnianie i pogłębianie wiedzy na temat 

najnowszej historii Polski wśród młodych ludzi" - napisał prezydent. - 

„Wierzę, że przysłuży się to do kształtowania świadomości i postaw 

patriotycznych młodego pokolenia. Dzięki Państwu pamięć o wszyst-
kich ofiarach i represjonowanych w stanie wojennym jest wciąż żywa" 

- dodał. 

Gościem specjalnym finału konkursu był Chór Reprezentacyjnego 

Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego z Warszawy! Wykonany 
przez żołnierzy repertuar m.in. „Żeby Polska była Polską" oraz „Hymn 

Solidarności" został nagrodzony gromkimi brawami. 

Konkurs objęty został patronatem honorowym oraz wsparty nagrodami 

przez Arcybiskupa Metropolitę Łódzkiego, Wojewodę Łódzkiego, 

Marszałka Województwa Łódzkiego, Prezydenta Łodzi, Łódzkiego 

Kuratora Oświaty, Europosła Jacka Saryusz-Wolskiego, Instytut Pa-

mięci Narodowej Oddział w Łodzi, Starostę Powiatu Piotrkowskiego, 

Burmistrza Rzgowa, Przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemi Łódz-

kiej NSZZ „Solidarność”, Zamek Uniejów i Dom Pracy Twórczej, 

a także patronatem medialnym przez TVP Łódź oraz „Tygodnik Soli-

darność”. Partnerem wydarzenia zostało Województwo Łódzkie. 
Laureaci i wyróżnieni uczniowie otrzymali: zestawy UGEARS, elek-

tronikę, karty podarunkowe do Manufaktury, słodycze, książki, albu-

my, gry dydaktyczne, gadżety. 

Nagrody dla laureatów zostały zakupione dzięki hojności sponsorów 

m.in.: Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Ministra Obrony Narodowej, posła na Sejm RP Roberta 

Telusa, wielu zakładów pracy, np. PGE Dystrybucja S.A., Veolia Łódź 

S.A., Ceramika Tubądzin, jak i Urzędów zarówno z Łodzi jak i woje-

wództwa. Nagrodę specjalną - voucher dla dwóch osób uprawniający 

do pobytu na Zamku w Uniejowie ufundował Zamek Uniejów i Dom 

Pracy Twórczej. 
Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej dzię-

kuje wszystkim darczyńcom, a także współorganizatorom konkursu.: 

Łódzkiemu Kuratorium Oświaty oraz Ogólnokształcącej Szkole Mu-

zycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi. 

Zapraszamy młodzież szkolną do udziału w konkursie za rok! 

Agnieszka Piekarska 

NSZZ „Solidarność" MSOiW ZŁ 
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Święto Trzech Króli 
 

6 stycznia w Łodzi, podobnie jak w całym 

kraju, po raz kolejny rozśpiewany koro-

wód kolędników wyruszył z darami dla 

Nowonarodzonego Dzieciątka Jezus!  

Po Mszy świętej w kościele pw. Zesłania 

Ducha Świętego na Placu Wolności, kolo-

rowy, rozśpiewany orszak przeszedł ulicą 

Piotrkowską przed łódzką Archikatedrę, 

gdzie na placu Archikatedralnym odbyło 

się wspólne kolędowanie z Małą Armią 

Janosika! To największa kapela góralska 

w Polsce, licząca ponad 130 głosów!  

Uroczystościom Święta Objawienia Pań-

skiego towarzyszy zbiórka pieniędzy na 

cel charytatywny, która trwa już od Miko-

łajek – 6 grudnia 2022 roku. Uzbierane 

pieniądze przeznaczone zostaną na sfi-

nansowanie 500 godzin zajęć z logopedii 

dla dzieci z zespołem Downa w Łodzi 

oraz na pomoc dla około 100 dzieci z 300 

potrzebujących wsparcia rodzin żyjących 

w Bejrucie w Libanie. 

Uroczystość Objawienia Pańskiego, zna-

na także pod nazwą Święta Trzech Króli, 

jest jednym z najstarszych świąt chrześci-

jańskich. Upamiętnia ona objawienie się 

światu Boga w postaci narodzonego w 

Betlejem Jezusa Chrystusa. W powojen-

nej Polsce dzień 6 stycznia był dniem 

wolnym od pracy do 16 listopada 1960. 

Święto zostało zniesione ustawą Sejmu 

PRL. Inicjatorem przywrócenia dnia wol-

nego od pracy w święto Trzech Króli był 

Jerzy Kropiwnicki, wybitny działacz 

łódzkiej „Solidarności”, prezydent Miasta 

Łodzi w latach 2002 – 2010. Walkę o 

przywrócenie dnia wolnego w Święto 

Trzech Króli rozpoczęto w styczniu 2008 

roku, kiedy to powołano „Komitet Inicja-

tywy Trzech Króli”, na którego czele 

stanął wcześniej wspomniany Jerzy Kro-

piwnicki. Najbliższymi współpracowni-

kami J. Kropiwnickiego w komitecie byli 

m.in. Włodzimierz Tomaszewski i Maria 

Maciaszczyk, a szczególnego wsparcia 

udzielił przewodniczący Zarządu Regionu 

Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” 

Waldemar Krenc. W akcję przywrócenia 

dnia wolnego w Święto Trzech Króli 

włączyło się również wiele środowisk i 

organizacji społecznych z całego kraju. 

Zebrano blisko 700 tys. podpisów, które 

złożono do kancelarii Sejmu. Projekt 

głosami m.in. PO, PSL i Lewicy został 

odrzucony. W 2009 roku złożono ponow-

nie projekt do Sejmu, pod którym tym 

razem podpis złożyło ponad 1 mln oby-

wateli. Ten projekt również został przez 

Sejm odrzucony. Finał tej batalii miał 

miejsce w 2010 r., kiedy to w końcu roz-

poczęły się prace legislacyjne nad przy-

wróceniem dnia wolnego w dniu 6 stycz-

nia, czego efektem była przyjęta ustawa, 

podpisana przez prezydenta w listopadzie 

2010.  I tak 6 stycznia 2011 r. był pierw-

szym od 1960 dniem Objawienia Pańskie-

go wolnym od pracy.  

Kolk 
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Z Regionu 

Wojewódzka 

Rada Dialogu 

Społecznego 
22 grudnia 2022 roku odbyło się plenarne posiedzenie Woje-

wódzkiej Rady Dialogu Społecznego.  

Głównym temat obrad były Fundusze Europejskie dla Łódz-

kiego 2021-2027. Do naszego województwa trafi 2 mld 745 

mln euro. Negocjacje prowadzono długo, ale udało się!  Środ-

ki te otwierają wiele możliwości. Dzięki tym funduszom wo-

jewództwo łódzkie, zarówno małe gminy, jak i duże miasta, 

będą mogły rozwijać się harmonijnie. Podczas obrad głos 

zabrali m.in. Waldemar Krenc, przewodniczący Zarządu Zie-

mi Łódzkiej NSZZ „Solidarność", Tobiasz Bocheński, woje-
woda łódzki. W swoich wypowiedziach podkreślili, że taka 

wielkość funduszy dla Łódzkiego to ogromny sukces. Podkre-

ślono też, że rok 2022 to był trudny rok: walka z COVID-19 

oraz działania na rzecz uchodźców z Ukrainy.  

Po posiedzeniu uczestnicy podzielili się opłatkiem. 

Grudniowe posiedzenie było ostatnim, które prowadził mar-
szałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. Marsza-

łek podziękował za ten rok pracy. 

Od 1 stycznia przewodniczącym WRDS będzie Tobiasz Bo-

cheński, wojewoda łódzki. 

Oprócz Waldemara Krenca, przewodniczącego ZR, który 

pełni również funkcję wiceprzewodniczącego WRDS, ze stro-

ny NSZZ „Solidarność” do Rady wchodzą: zastępca przewod-

niczącego ZR Ireneusz Wach, przewodniczący Międzyregio-

nalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Ziemia Łódzka 

Roman Laskowski oraz przewodniczący Regionu Piotrkow-

skiego NSZZ „Solidarność” Zbigniew Bogusławski. 

Kolk  
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Z Kraju 

Obrady Krajowej Sekcji Kobiet 

NSZZ „Solidarność” 
 

Krajowa Sekcja Kobiet NSZZ „Solidarność” w dniach 8-9 

grudnia 2022 r. obradowała w Zakopanem. 

Na obrady do Ośrodka Wypoczynkowego „Hyrny” przyje-

chały koleżanki z Sekcji ze Szczecina, Częstochowy, War-

szawy i Łodzi.  

Głównym tematem spotkania było szkolenie Komisji Wybor-

czej KSK w związku ze zbliżającym się okresem wyborczym 

w „Solidarności”. Szkolenie prowadziła koleżanka Beata 

Bondara z Warszawy. Główny nacisk położono na zmiany w 

ordynacji wyborczej. 

Przewodnicząca Krajowej Sekcji Kobiet NSZZ „Solidarność” 

Joanna Kruk przekazała informacje o bieżących działaniach 

Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, a także informacje 

dotyczące prac Europejskiej Konfederacji Związków Zawo-

dowych (EKZZ) Komitetu Kobiet. Działaczki z poszczegól-

nych Regionów poinformowały o podejmowanych działa-

niach przez Regionalne Sekcje Kobiet w minionym roku. 

Podkreślono świetną organizację V Forum Kobiet Solidarno-

ści, które odbyło się we wrześniu 2022 roku w Warszawie.  

CDO24 - Dobrze chronimy w każdej sytuacji życiowej 

Gościem posiedzenia był przedstawiciel Kancelarii Prawnej 

CDO24, który przedstawił ofertę współpracy z poszczególny-

mi Organizacjami Zakładowymi NSZZ „Solidarność”. Kan-
celaria świadczy pomoc prawną, wsparcie w każdej sytuacji 

życiowej, prowadzi także szkolenia m.in. Społecznych In-

spektorów Pracy. Organizacje Zakładowe NSZZ 

„Solidarność” z całej Polski zainteresowane współpracą mo-

gą się zgłaszać do CDO24. Więcej informacji na stronie 

www.cdo24.pl 

„Owocne obrady, elegancki - przyjazny gościom Ośrodek 

„Hyrny”, piękna pogoda w cudownym Zakopanem, niezapo-

mniane przeżycia” – podsumowała spotkanie Jolanta Kamiń-

ska, przewodnicząca Regionalnej Sekcji Kobiet NSZZ 

„Solidarność” Ziemia Łódzka. 

Ankol 

Foto J. Buczek 

Odliczenie składek związkowych 

od podatku za rok 2022 
 

Od 1 stycznia 2022 roku podatnicy będący członkami związku zawo-

dowego mają prawo odliczenia od dochodu zapłaconych w roku po-

datkowym składek na rzecz związku zawodowego. 

W myśl art. 26 ust. 6g Ustawy o podatku dochodowym od osób fi-

zycznych odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym. Pierwszego 

odliczenia można będzie więc dokonać w zeznaniu PIT składanym za 

2022 rok w terminie do 30 kwietnia 2023 roku. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2c Ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych odliczeniu od dochodu podlegają składki członkow-

skie opłacone w danym roku podatkowym – jednak 

nie więcej niż 500 zł. 

Odliczenie odnosi się do dochodu, a nie od podatku. Dodatkowo mu-

szą to być składki opłacone w danym roku, a nie jedynie składki na-

leżne wobec związku zawodowego. 

W sytuacji, gdy składki na rzecz związku zawodowego potrącane są 

przez pracodawcę, podatnikowi do udowodnienia/odliczenia wysoko-

ści poniesionych na ten cel wydatków wystarczy jedynie informacja 

płatnika zamieszczona w PIT-11 (za rok 2022 wersja 29 – w pozycji 

123). 

Jeżeli pracodawca nie potrąca składek członkowskich z wynagrodze-

nia pracownika wówczas podatnik/członek związku ma obowiązek 

posiadać dowód/dowody wpłaty składek członkowskich na rzecz 

związków zawodowych. Dowód wpłaty musi zawierać co najmniej: 

dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego 

wpłaty, nazwę organizacji związkowej na rzecz, której dokonano 

wpłaty, tytuł i datę wpłaty oraz kwotę wpłaconych składek. 

Podatnik/członek związku nie ma obowiązku powyższych dowodów 

wpłaty dołączać do zeznania podatkowego. Dokumenty te trzeba 

jednak okazać na wezwanie organu podatkowego, który dokonywać 

będzie weryfikacji prawa do odliczenia. 

 

www.solidarnosc.gda.pl 
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100. rocznica pobytu świętej 

Faustyny w Łodzi 
Od września 2022 roku w Łodzi przy 

ul.  Krośnieńskiej  9  trwają  obchody 

100-lecia pobytu św. Siostry Faustyny 

w Łodzi. 

Apostołka Bożego Miłosierdzia, 

z domu Helena Kowalska, jeszcze 

przed wstąpieniem do klasztoru przy-

jechała do Łodzi jesienią 1922 roku. 

Zamieszkała najpierw przy ulicy No-

wokrótkiej 9 (dziś Krośnieńskiej), 

gdzie znajdowała się czynszowa ka-

mienica bez wody i kanalizacji, 

w której na parterze po prawej stronie 

od wejścia od 1919 roku mieszkał cioteczny brat ojca Michał 

Rapacki wraz z żoną Stanisławą i córką Zofią. Pracę znalazła 

u trzech tercjarek franciszkańskich, u których była zatrudniona 

około 5 miesięcy, dopóki nie znalazła nowej pracy i wówczas 

wyprowadziła się z domu przy Nowokrótkiej.  

Od 2017 roku przy ulicy Krośnieńskiej 9 znajduje się klasztor 

Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Budynek ma trzy 

piętra. Na parterze w miejscu, gdzie Helena Kowalska mieszkała 

u wujostwa umiejscowiona została kaplica pw. św. Siostry Fau-

styny, którą 16 września 2017 roku poświęcił bp Marek Marczak. 

W dobudowanej części mieści się sala przeznaczona na Łódzkie 

Centrum Świętej Faustyny. Siostry szerzą kult Bożego Miłosier-

dzia, formują apostołów Bożego Miłosierdzia, spotykają się 

z pielgrzymami i osobami potrzebującymi duchowego i material-

nego wsparcia. 

2 lutego 1923 roku Helena Kowalska przeprowadziła się na ul. 

Gubernatorską 29 (dziś Abramowskiego), gdzie rozpoczęła pracę 

służącej w domu Marcjanny Sadowskiej-Wieczorek, która miesz-

kała na drugim piętrze trzykondygnacyjnej kamienicy z drugim 

mężem i trójką dzieci: Józefą (po pierwszym mężu Wojciechu) 

i z dwojgiem dzieci wdowca Antoniego: Stanisławą i Bolesła-

wem. Na parterze znajdował się sklep spożywczy, który prowa-

dziła, nazywany popularnie „sklepem pani Sadowskiej”. Ona sa-

ma tak wspominała swą pomoc domową: „Jak poszła ze mną na 

miasto, to mi odbierała torbę z kupnem, a ja jej nie dawałam, bo 

ona była bardzo wycieńczona, bo wciąż pościła. (...) Ale mi z nią 

było tak dobrze, że co ja powiedziałam, to ona już zrobiła. Była 

zgodliwa i śmieszka. Wieczór, jak siadła na stołku – troje moich 

dzieci koło niej – to tak im opowiadała jakieś bajki i tak się śmia-

ła, a one z nią. Jak z domu wyjechałam, to byłam spokojna, bo ja 

jej nie byłam potrzebna, a ona w domu zrobiła lepiej jak ja”.  

Obecnie na budynku kamienicy wisi tablica upamiętniająca pobyt 

Heleny w tym domu. 

Kilkadziesiąt metrów od domu przy ul. Krośnieńskiej znajduje się 

park, w którym w niedzielę czerwca 1924 roku Helena Kowalska 

miała wizję Jezusa Cierpiącego. Po latach tak opisała to wydarze-

nie: „W pewnej chwili byłam z jedną z sióstr swoich na balu. (...) 

W chwili, kiedy zaczęłam tańczyć, nagle ujrzałam Jezusa obok, 

Jezusa umęczonego, obnażonego z szat, okrytego całego ranami, 

który mi powiedział te słowa: Dokąd cię cierpiał będę i dokąd 

Mnie zwodzić będziesz? W tej chwili umilkła wdzięczna muzyka, 

znikło sprzed oczu moich towarzystwo, w którym się znajdowałam, 

pozostał Jezus i ja”. (Dz., 9) 

Wówczas park nazywał się „Wenecja” i słynął z licznych potań-

cówek, koncertów i spektakli. Był duży, pełen stawów z restaura-

cją, salą taneczną i teatralną. Dziś ten słynny park nosi imię Juliu-

sza Słowackiego. Obejmuje obecnie niewielki teren dawnego 

parku z placem zabaw dla dzieci.  

W miejscu objawienia Chrystusa ustawiono Krzyż oraz duży głaz 

z tablicą informującą o tym wydarzeniu. Na starym kasztanowcu, 

który zapewne był świadkiem każdej zabawy w tym parku, 

umieszczono obraz Jezusa Miłosiernego. 

Po tym objawieniu Jezusa w łódzkim parku Helenka poszła do 

katedry p.w. św. Stanisława Kostki. Znała ten kościół, bo przy-

chodziła tam na msze św. w czasie swojego pobytu w Łodzi 

i proboszcza katedry ks. Wacława Wyrzykowskiego, który spo-

wiadał ją od czasu przyjazdu do Łodzi. 

„Po chwili opuściłam potajemnie towarzystwo i siostrę, udałam 

się do katedry św. Stanisława Kostki” – zapisała po latach 

w swym dzienniczku. „Godzina już zaczęła szarzeć, ludzi było 

mało w katedrze; nie zwracając [uwagi] na nic, co się wokoło 

dzieje, padłam krzyżem przed Najświętszym Sakramentem i prosi-

łam Pana, aby mi raczył dać poznać, co mam czynić dalej. Wtem 

usłyszałam te słowa: „Jedź natychmiast do Warszawy, tam wstą-

pisz do klasztoru”. (Dz., 9-10.) 

Dziś na elewacji katedry widnieje tablica, upamiętniająca tę mo-

dlitwę Heleny Kowalskiej. Po niej, zgodnie z życzeniem Jezusa 

wyjechała do Warszawy, gdzie wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr 

Matki Bożej Miłosierdzia.  

Jezus wysłał ją do całego świata z prorockim orędziem Miłosier-

dzia, w którym przypomniał biblijną prawdę o miłości miłosiernej 

Boga do człowieka i wezwał do głoszenia jej świadectwem życia, 

czynem, słowem i modlitwą. Integralnie z tym orędziem związane 

jest nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w formach, które po-

dyktował jej Jezus.  

Papież Jan Paweł II beatyfikował siostrę Faustynę 18 kwietnia 

1993 roku i kanonizował 30 kwietnia 2002 roku. 10 grudnia 2005 

roku abp. Władysław Ziółek za zgodą Stolicy Apostolskiej ogłosił 

św. Siostrę Faustynę patronką Łodzi. 

Uroczystości z okazji 100-lecia pobytu św. Faustyny w Łodzi 
trwają od września 2022 roku. Patronat honorowy nad uroczy-

stościami objęli: abp Grzegorz Ryś, przełożona generalna m. Mi-

riam Janiec ISMM oraz Prezydent Miasta Łodzi p. Hanna Zda-

nowska. Zakończenie obchodów w domu św. Faustyny na ul. 

Krośnieńskiej 9 odbędzie się w niedzielę 5 lutego 2023 roku.   

W programie: 

15:00 Godzina Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego.  

15:30 Msza św. pod przewodnictwem abp. Grzegorza Rysia.  

16:30 Agapa. Koncert muzyki poważnej - Krzysztof Łatwiński, 

wiolonczela. 

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie zapra-

sza na te uroczystości wszystkich czcicieli Miłosierdzia Bożego 

i św. Faustyny oraz mieszkańców Łodzi.  
 

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. 

Pomnik – fontanna Św. Faustyny Kowalskiej przy placu Niepodległości. 

Foto: Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 
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Jak co roku,  

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej 

przygotował kalendarze ścienne 

dla organizacji związkowych 

NSZZ „Solidarność”. 

 

Kalendarze na rok 2023 można odbie-

rać (po jednym dla każdej organizacji 

związkowej) w biurze Zarządu Regio-

nu w Łodzi  przy ul. Kamińskiego 18, 

pok. 311. 

Zapraszamy! 

http://www.solidarnosc.lodz.pl/
mailto:kontakty.lodz@solidarnosc.org.pl
mailto:rseir.lodz@wp.pl
mailto:kseir@solidarnosc.org.pl

