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2018



Przewodniczący ZR Jacek Strączyński 
i ks. kapelan Ryszard Umański

nie wpuszczeni na Białoruś

Kapelan częstochowskiej "Solidarności" ks. Ryszard Umański i przewodniczący 
Zarządu Regionu Jacek Strączyński zostali zawróceni z granicy polsko-

białoruskiej przez służby białoruskie.
Ks. Ryszard Umański wraz z przewodniczącym Jackiem Strączyńskim jechali

do Grodna na Białorusi na uroczystości 30-lecia powstania
Związku Polaków na Białorusi. 3



RADOMSKO: Pikieta w obronie
związkowca z Jysk

21 września 2018 r. przed Centrum Dystrybucyjnym Jysk w Radomsku odbyła się 
pikieta w obronie zwolnionego z pracy przewodniczącego Komisji Zakładowej 
NSZZ "Solidarność" w Jysk Tomasza Jamrozika z udziałem delegacji Regionu 

Częstochowskiego z przewodniczącym Zarządu Regionu Jackiem Strączyńskim.
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Pikieta pracowników
pomocy społecznej

9 października 2018 r. pracownicy częstochowskich instytucji pomocy społecznej 
pikietowali przed Urzędem Miasta. Pracownicy upomnieli się

o podwyżki płac przegłosowane we wrześniu przez Radę Miasta.
Protest zakończył się podpisaniem porozumienia w sprawie podziału środków

na podwyżki płac w miejskich instytucjach.
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Piotr Duda ponownie 
Przewodniczącym KK „Solidarności”

25 października 2018 r., w pierwszym dniu XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów 
NSZZ "Solidarność", który odbywał się w Częstochowie, delegaci ponownie 

wybrali Piotra Dudę na stanowisko Przewodniczącego Komisji Krajowej.
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Obchody 100-lecia odzyskania 
Niepodległości

W niedzielę 4 listopada Mszą św. dziękczynną, odprawioną przez abpa Wacława 
Depo metropolitę częstochowskiego w Bazylice, zainaugurowano Jasnogórskie 
Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości pod patronatem Prezydenta RP.

Po Mszy św. w Kaplicy Pamięci Narodu odbyło się odsłonięcie pamiątkowej 
tablicy poświęconej kpt. Arturowi Wiśniewskiemu, ufundowanej przez Region. 

W Mszy św. i innych uroczystościach z tej okazji uczestniczyły delegacje
Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność”. 7



Uroczystość wręczenia 
statuetek „IKAR”

Pierwsze statuetki "Ikar" 5 grudnia 2018 r. przyznane za odwagę i determinację 
życiową oraz zaangażowanie w budowanie postaw patriotycznych otrzymali 
europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Jadwiga Wiśniewska oraz biznesmen, 

właściciel i kustosz Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II Krzysztof Witkowski.
Nagrodę corocznie przyznawane są przez stowarzyszenia Więzionych, 

Internowanych i Represjonowanych WIR oraz Solidarność i Niezawisłość, a także 
Region Częstochowski. 8



2019



KATOWICE: Protest przed
Urzędem Wojewódzkim

4 kwietnia 2019 r. przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach odbyła 
się manifestacja NSZZ "Solidarność" z Regionów: Śląsko-Dąbrowskiego, 
Częstochowskiego, Podbeskidzia. Decyzję o zorganizowaniu protestu we 

wszystkich miastach wojewódzkich podjął sztab protestacyjno-strajkowy NSZZ 
"Solidarność" w związku z brakiem satysfakcjonujących rezultatów rozmów

z Rządem RP o postulatach Związku, w tym podwyżek płac dla sfery budżetowej 
oraz wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia

na emeryturę bez względu na wiek. 10



ŚWINOUJŚCIE: W obronie 
Przewodniczącego

29 sierpnia 2019 r. dwudziestoosobowa grupa związkowców z Regionu 
Częstochowskiego z zastępczynią przewodniczącego ZR Dorotą Kaczmarek wzięła 

udział w proteście "Solidarności" przed siedzibą Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej w Świnoujściu w obronie bezprawnie zwolnionego przewodniczącego 

tamtejszej Komisji Zakładowej Piotra Kłyża.
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Coroczny turniej szachowy
w rocznicę powstania NSZZ „S”

1 września 2019 r. miłośnicy królewskiej gry spotkali się już po raz dwudziesty 
piąty w siedzibie Regionu na turnieju szachowym,

rozgrywanym w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych
oraz powstania NSZZ "Solidarność".

Ta tradycja jest z powodzeniem kontynuowana.
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Pikieta w sprawie przyszłości
Huty Częstochowa

Organizacja Międzyzakładowa Huty Częstochowa (wraz z pozostałymi pięcioma 
hutniczymi organizacjami związkowymi) przy wsparciu związkowców

z Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" uczestniczyła
9 września 2019 r. w pikiecie pod Sądem Rejonowym przy ul. Żwirki i Wigury. 
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Szkolenie z procesu stanowienia 
prawa pracy

Dwudziestoosobowa grupa członków Zarządu Regionu i Regionalnej Komisji 
Rewizyjnej w dniach 28-30 października 2019 r. wzięła udział w szkoleniu 

poświęconym roli przedstawicieli NSZZ "Solidarność" w procesie
legislacji i stanowienia prawa pracy.
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MYSZKÓW:
Przekazanie sztandarów

Region Częstochowski NSZZ "Solidarność" reprezentowany przez 
przewodniczącego ZR Jacka Strączyńskiego i jego zastępcę Dorotę Kaczmarek 

przekazał w depozyt Starostwu Myszkowskiego
trzy historyczne sztandary związkowe.

Sztandary od 29 listopada 2019 r. eksponowane są w odnowionej
sali sesyjnej Starostwa.
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2020



Zarząd Regionu poparł działania 
Komisji Zakładowej CSF Poland

Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" 28 lutego 2020 r.
przyjął stanowisko w sprawie impasu w trwających

od blisko roku negocjacjach płacowych w firmie CSF Poland.
Choć właściciel firmy zdążył się zmienić,

sytuacja powtarza się w 2022 r.
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Częstochowska „S” przekazała 
maseczki ochronne

Prezydium Zarządu Regionu w kwietniu 2020 r. przekazało partię maseczek 
ochronnych, tym razem 2200 sztuk - pracownikom Zespołu Szpitali Miejskich, 

Straży Miejskiej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz DPS
w Blachowni. Była to już druga akcja wsparcia tych, którzy są na pierwszej linii 

walki z epidemią koronawirusa. Wcześniej przekazano 3000 maseczek 
pracownikom szpitala na Parkitce, Pogotowia Ratunkowego i Policji.
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„S” chroniła pracowników przed 
zwolnieniami w czasie pandemii

Firmy, w których działa NSZZ „Solidarność”, praktycznie nie zwalniały 
pracowników, a ograniczenia w czasie pracy, przestoje ekonomiczne i obniżki 

wynagrodzeń wprowadzane były w ramach porozumień ze organizacjami 
związkowymi (często korzystniejszych niż dopuszczają to zapisy tarczy 

antykryzysowej). Także w Regionie Częstochowskim, gdzie takie porozumienie 
zawarto m.in. w ZF Automotive Systems Poland (dawniej TRW).
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Comiesięczna Msza Św.
w intencji Ojczyzny

W niedzielę 13 września 2020 r. w Sanktuarium Św. Józefa na Rakowie z licznym 
udziałem pocztów sztandarowych "Solidarności" została odprawiona 

comiesięczna Msza św. w intencji Ojczyzny. Msze za Ojczyznę odbywały się 
niezależnie od ograniczeń epidemiologicznych.
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W czterdziestolecie
powstania Regionu

W 40. rocznicę zawiązania Regionu Częstochowskiego (28 września 1980 r.) 
władze Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR 

oraz Regionu uhonorowały szczególnie zasłużonych w początkach 
częstochowskiej "Solidarności". Pamiątkowe dyplomy oraz medale 

przygotowano dla pięćdziesięciorga działaczy.

21



2021



Nagrody w konkursie 40-lecia
„Solidarności”

W dniach 9-11 lutego 2021 r. laureaci konkursu 40-lecia NSZZ „Solidarność” lub 
nauczyciele-opiekunowie prac w siedzibie Regionu odbierali nagrody, które 

wręczali przewodniczący ZR Jacek Strączyński i jego zastępczyni Dorota 
Kaczmarek. Dorota Hurhal i Małgorzata Jarkiewicz z grona nauczycielskiego

ze Szkoły Podstawowej nr 53 w Częstochowie zorganizowały konkurs 
upamiętniający historię Związku, w szczególności w naszym mieście.
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WARSZAWA: Protest
branży energetycznej

9 czerwca 2021 r. odbyła się w Warszawie manifestacja zorganizowana przez 
Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność", w której

wzięła udział kilkudziesięcioosobowa grupa związkowców
z Regionu (m.in. z firmy Tauron Dystrybucja).

Powodem manifestacji jest brak dialogu społecznego w branży energetycznej, 
łamanie praw pracowniczych i związkowych oraz zagrożenie utratą miejsc pracy. 
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Spotkanie w sprawie przyszłości 
WORD-u

21 czerwca 2021 r. w siedzibie Regionu odbyło się z inicjatywy
przewodniczącego ZR Jacka Strączyńskiego spotkanie w sprawie

zagrożonego statusu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
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WARSZAWA: Pikieta ostrzegawcza 
nauczycieli pod MEiN

Blisko trzydziestoosobowa grupa nauczycieli z Regionu Częstochowskiego NSZZ 
"Solidarność" z przewodniczącą Rady Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania 
Dorotą Kaczmarek na czele, wspomagana przez kilkoro związkowców z innych 
branż, wzięła udział w pikiecie ostrzegawczej (1 lipca 2021 r.) przed siedzibą 

Ministerstwa Edukacji i Nauki.
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EMERYTURY ZA STAŻ:
Zbieraliśmy podpisy

26 sierpnia 2021 r. związkowcy Regionu Częstochowskiego ponownie pod Jasną 
Górą zbierali podpisy pod obywatelskim projektem nowelizacji ustawy 
wprowadzającym możliwość przejścia na emeryturę po 35 latach stażu

dla kobiet i 40 latach dla mężczyzn. Akcja zbierania podpisów  odbywała się 
również w innych miejscach, m.in. w Lublińcu.
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KOZIEGŁÓWKI: Konflikt
w firmie SoNa

Prezydium Zarządu Regionu 15 września 2021 r. zorganizowało briefing prasowy 
pod siedzibą firmy SoNa w Koziegłówkach. Firma SoNa sp. z o. o. jest dużym 

lokalnym pracodawcą, działa w branży przetwórstwa rybnego.
Nowo powstała organizacja zakładowa NSZZ „Solidarność” była permanentnie 

ignorowana przez pracodawcę, który odmawiał prowadzenia nakazanego 
prawem dialogu z reprezentacją pracowników.
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Podziękowania dla służb 
pielgrzymkowych

Współorganizatorem ostatniej XXXIX Pielgrzymki Ludzi Pracy był tradycyjnie 
Region Częstochowski NSZZ "Solidarność". Nasze koleżanki i koledzy pełnili 

służbę w punkcie informacyjnym oraz porządkową. Członek  ZR kol. Jarosław 
Bernat jest krajowym koordynatorem Pielgrzymek z ramienia Komisji Krajowej.
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Upamiętnienie kolejarskiej 
„Solidarności”

Otwarcie wystawy dokumentującej powstanie kolejarskiej "Solidarności" 
Regionu Częstochowskiego w 1980 r. w Muzeum Historii Kolei

na Dworcu PKP Częstochowa Stradom
oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej (16 października 2021 r.). Uroczystość 

odbyła się z inicjatywy Urszuli Kubik, b. członka kolejarskiej „S”.
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AKADEMIA SOLIDARNOŚCI:
Warsztaty dziennikarskie

20 października 2021 r. w Klubie Solidarności i auli Regionu odbyły się kolejne
z serii warsztatów dziennikarskich, tym razem dla uczniów klasy 8a

ze Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi.
Szkolna młodzież obejrzała również eksponaty i zdjęcia

zgromadzone w Klubie „Solidarności”.
31



NA GROBACH:
„Solidarność” pamięta

W dniach 28-31 października 2021 r. członkowie Prezydium Zarządu Regionu: 
przewodniczący ZR Jacek Strączyński, zastępcy Dorota Kaczmarek i Stanisław 

Kołodziejczyk jak co roku z modlitwą oraz wiązankami kwiatów i zniczami 
odwiedzili groby nieżyjących związkowców oraz pierwszego kapelana 

częstochowskiej „Solidarności” ks. Zenona Raczyńskiego.
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WARSZAWA: Pikieta 
pracowników KRUS

4 listopada 2021 r. kilkudziesięcioosobowa grupa związkowców
z częstochowskiego KRUS wzięła udział w pikiecie

pod siedzibą Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
zorganizowanej przez NSZZ „Solidarność” pracowników ARiMR oraz KRUS.

Około 600 związkowców pokazało niezadowolenie z niskich zarobków
oraz determinację, by zmienić ten stan.
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W Narodowe Święto 
Niepodległości

11 listopada 2021 r., w Narodowe Święto Niepodległości tradycyjnie w południe 
w Bazylice Archikatedralnej odbyła się Msza święta w intencji Ojczyzny, której 

przewodniczył metropolita częstochowski abp dr Wacław Depo.
Delegacje Regionu corocznie brały udział w lokalnych uroczystościach 

patriotycznych, m.in. w Narodowym Dniu Żołnierzy Wyklętych, rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskiego.
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2022



Spotkanie on-line
ankieterów-związkowców

8 lutego 2022 r. w siedzibie Regionu Częstochowskiego odbyło się spotkanie on-
line ankieterów GUS-u z zastępcą przewodniczącego Komisji Krajowej

Tadeuszem Majchrowiczem. Spotkanie odbyło się z inicjatywy związkowców-
ankieterów Głównego Urzędu Statystycznego, którzy zarzucają pracodawcom 
brak podejmowania dialogu społecznego, zastraszanie, niskie wynagrodzenia, 

niepłatne nadgodziny oraz chaos organizacyjny.
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Podsumowanie projektu 
edukacyjnego Pamięć'81

Projekt Pamięć’81 skierowany był do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych 
oraz ponadpodstawowych województwa śląskiego. Jego głównym celem było 

przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżycia 40. rocznicy 
wprowadzenia stanu wojennego.
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Dary dla uchodźców z Ukrainy

Region prowadził zbiórkę darów rzeczowych oraz darowizn pieniężnych od osób 
fizycznych i organizacji. Zostały one przekazane osobom, które dały dach nad 
głową uchodźcom z Ukrainy oraz do jednej z parafii katolickich na Ukrainie.
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AKADEMIA SOLIDARNOŚCI:
Witold Pilecki

18 maja 2022 r. w auli Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” odbyło się 
kolejne spotkanie z cyklu Akademia Solidarności, którego gościem był

historyk dr Sławomir Maślikowski.
Tematem tej prelekcji, połączonej z dyskusją, była postać

Witolda Pileckiego (1901-1948).
Spotkania Akademii Solidarności odbywają się cyklicznie. 39



Związkowcy z Castoramy
prawomocnie przywróceni do pracy

Ponad dwa lata trwała walka sądowa o potwierdzenie prawidłowości 
funkcjonowania organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” w Castorama Polska 

oraz o przywrócenie do pracy członków organizacji.
W listopadzie 2019 r. w Warszawie w pikiecie przed i w samej siedzibie firmy 

Castorama udział wzięli związkowcy z Regionu Częstochowskiego.
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Jubileuszowy XXX Krajowy Zjazd 
Delegatów NSZZ „Solidarność”

Na XXX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ “Solidarność” (26-27 maja 2022 r.) 
przybyło do Zakopanego około 300 delegatów z całej Polski oraz 200 gości,

w tym Prezydent RP Andrzej Duda oraz Premier Mateusz Morawiecki.
Region Częstochowski reprezentowali na Zjeździe delegaci: przewodniczący

ZR Jacek Strączyński wraz z zastępcami Dorotą Kaczmarek i Stanisławem 
Kołodziejczykiem oraz chorąży pocztu sztandarowego Jarosław Bernat.
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Program rabatowy
dla związkowców

Użytkownicy elektronicznej legitymacji związkowej korzystają z licznych zniżek 
przy zakupach usług lub towarów w firmach ogólnopolskich i regionalnych.

Szczegółowy wykaz aktualnych zniżek dostępny jest na witrynie internetowej 
Regionu: www.solidarnoscczestochowa.pl. Informacje o zniżkach publikowane 

są również regularnie na profilu FB Regionu: 
www.facebook.com/RegionCzestochowskiSolidarnosc.
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