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4.06.2014 ŚWIĘTO WOLNOŚCI
BEZ SOLIDARNOŚCI !!!

J. Porwich Przew. ZR Gorzów

Weekend z Solidarnością.
4.06.1989r. Jane Fonda Stevie Wonder włączyli się w kampanię wyborczą.

Więcej na temat Święta Wolności w 2014 r. na stronie 3 i 4
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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
1.06.2014 Dzień Dziecka w Legolandzie

2.06.1997 r. miało miejsce największe wydarzenie w historii
Gorzowa Wlkp.-wizyta Jana Pawła II. Wizyta duszpasterska odbyła się w ramach VI pielgrzymki do
Polski oraz 78 podróży apostolskiej Jana Pawła II
Pielgrzymka przebiegała pod hasłem „Chrystus
wczoraj, dziś i na wieki” Odbywała się w dniach od
31 maja do 10 czerwca 1997. W czasie tych 11 dni
papież odwiedził 12 miejscowości: Wrocław, Legnica, Gorzów Wielkopolski, Gniezno, Poznań, Kalisz,
Częstochowa, Zakopane, Ludźmierz, Dukla, Krosno,
Kraków.
Pielgrzymka ta na życzenie papieża związana była z
46. Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym, odbywającym się wówczas we Wrocławiu pod
hasłem "Eucharystia i wolność". Wizyta wiązała się
także z europejskimi obchodami tysiąclecia śmierci
św. Wojciecha w Gnieźnie, w których uczestniczyli

Z okazji Dnia Dziecka pracownicy Oddziału Gorzów zabrali
swoje pociechy do LEGOLANDU w Danii. Nazwa LEGO
powstała w 1934 roku. To skrót utworzony od duńskiego zwrotu „Leg godt” – „baw się dobrze”. I tak też było: dzieci bawiły
się wyśmienicie a rodzice cieszyli się jak dzieci. Wśród pięknej
zieleni mieści się wspaniały świat LEGO, do zbudowania którego użyto ponad 60 milionów klocków.

również prezydenci siedmiu państw: Czech, Litwy, Niemiec,
Słowacji, Ukrainy, Węgier i Polski. Papież wziął także udział w
obchodach 600-lecia wytworzenia kupy Bromora Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W czasie swojego pobytu kanonizował bł. królową Jadwigę Andegaweńską i bł. Jana z Dukli oraz beatyfikował matkę Bernardynę
Jabłońską i matkę Marię Karłowską.
Energetyczne lego

Oprócz humorów dopisała nam również pogoda. Strzałem w
dziesiątkę był również pobyt w poniedziałek, gdyż nie było praktycznie kolejek do atrakcji i mogliśmy szaleć do woli. Po wyjściu, jedyne narzekaliśmy, że czas zleciał tak szybko i fajnie
byłoby zostać jeden dzień dłużej..
Więcej zdjęć na naszej stronie: Menu –Aktualności

2.06.2014 -17 rocznica wizyty
Jana Pawła II w Gorzowie Wlkp.

W czasie wizyty w Gorzowie Jan Paweł II Przewodniczył Mszy
Świętej, która odbyła się na obecnym Placu JP II, oraz modlił się
przy grobie biskupa Wilhelma Pluty w Katedrze Gorzowskiej.
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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02.06.2014r. Nowy Prezes URE
Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał Macieja Bando na
stanowisko Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na pięcioletnią
kadencję Wybór nowego szefa URE nastąpił w drodze konkurencyjnego naboru przeprowadzanego przez zespół powołany
przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z upoważnienia
prezesa Rady Ministrów. Nowe zasady wyboru prezesa URE
przywracające m.in. jego kadencyjność, zostały wprowadzone
nowelizacją ustawy Prawo energetyczne obowiązującą od 11
września 2013 r.

minu Pracy. Materiały dotyczące tych spraw mają zostać przedstawione na następnym spotkaniu.
17.06.2014 r. w BHU kontynuowano rozmowy z Zarządem rozpoczęte 2.06.2014 r. Strona związkowa ponownie podnosiła
temat związany z akcją przeszeregowań dla wszystkich Pracowników BHU w roku 2014. Po krótkich negocjacjach udało się
uzgodnić wysokość podwyżek płac zasadniczych w przedziałach
10-50-80-100 zł w zależności od kategorii zaszeregowania, oraz
wysokość nagrody na Dzień Energetyka-1000 zł. Warunkiem
wejścia w życie porozumienie jest ostateczne uregulowanie przez
strony Regulaminu Pracy oraz wynagrodzeń do 30.06.2014 r.
Porozumienie w tej kwestii zawarto 23.06.2014 r. i jest dostępne
w siedzibach związku.

2.06.2014 Kontrola
PIP w Poznaniu.
Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy z Poznania rozpoczęli kontrolę w Enea Operator oraz Enea Centrum.
Kontrola dotyczy przenoszenia pracowników do Enea Centrum
w ramach projektu CUW. Do siedziby Okręgowego Inspektoratu
Pracy Inspektorzy zaprosili stronę związkową z Enea, celem
poznania stanowiska strony społeczne w w/w sprawie. Na spoOd 1 stycznia 2012 r. Maciej Bando pełnił obowiązki wicepreze- tkanie stawili się przedstawiciele trzech związków –KM NSZZ
sa Urzędu Regulacji Energetyki. Ponadto od 11 grudnia 2013 r. SOLIDARNOŚĆ ENEA, MZZP GK ENEA, KARDA.
wykonywał także obowiązki Prezesa URE.
Związkowcy przekazali szereg przykładów pokazujących niepraNowy prezes URE jest absolwentem Wydziału Elektrycznego
widłowości przy przenoszeniu pracowników. O szczegółach nie
Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych bizne- będziemy pisali ( stronę naszą czytają również pracodawcy).
su i zarządzania. Ukończył także kursy i szkolenia z zakresu za- Inspektorzy poinformowali ,że kontrolę planują zakończyć w
rządzania i finansów. Przez wiele lat w różnych podmiotach peł- czerwcu.
nił funkcję dyrektora finansowego lub członka zarządu odpowie4.06.2014 –Święto Wolności
dzialnego za finanse i inwestycje. W latach 2002-2009 związany
był z Polską Grupą Energetyczną, gdzie pełnił m.in. funkcję wibez Solidarności w Warszawie.
ceprezesa Zarządu Elektrowni Szczytowo-Pompowych (obecnie
Gorzowskie obchody święta.
PGE Energia Odnawialna) oraz dyrektora Biura Inwestycji w
PGE Dystrybucja Warszawa Teren. Autor analiz i raportów z
zakresu energetyki. Jako ekspert współpracował m.in. z grupą
CASE.

2-17-23.06.2014 Rozmowy w BHU
Z inicjatywy strony związkowej doszło do kolejnego spotkania z
Zarządem BHU.
Spotkanie odbyło
się w siedzibie spółki w Poznaniu. Strona związkowa przekazała oczekiwania
pracowników związane z podwyższeniem wynagrodzeń
w 2014 r. BHU jest
jedną z nielicznych
Oficjalne państwowe obchody 25. rocznicy 4 czerwca
spółek Grupy Enea , która do dziś nie uzgodniła zasad polityki
1989 roku, bez formalnego współudziału NSZZ
płacowej w 2014 r. Zarządu BHU- Krzysztof Cembrowski i
Roman Kruszyński przedstawili aktualną sytuację finansową
„Solidarność”,
spółki oraz prognozy wynikowe na koniec roku. Ogólnie rzecz
stają się karykaujmując sytuacja BHU nie jest najlepsza, ale ma się stale popraturalne, pozbawiać. Ład korporacyjny ma pomóc spółce w wyjściu na prostą.
wione wewnętrzDo propozycji podwyżek Zarząd ustosunkuje się na następnym
nej siły ducha
spotkaniu, które miało się odbyć 17.06.2014 r.
solidarności i
Podczas spotkania rozmawiano też o:- regulaminie premiowaniawolności
który nie funkcjonuje, -braku kompleksowej obsługi klientów, celowości zakupów nowych samochodów, rozwarstwieniu płac.
Strona związkowa powtórnie poprosiła o tabelę wynagrodzeń na
(Ciąg dalszy na stronie 4)
2014 r. , uzgodnienie Regulaminu Organizacyjnego oraz Regula-
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List otwarty do członków NSZZ „Solidarność”
z okazji 25 rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r.
Tak jak największym zwycięstwem polskich robotników było powstanie w 1980 roku Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność”, tak największym zwycięstwem „Solidarności” były
wybory 4 czerwca 1989 roku. Dzisiaj z powodów politycznych i bieżących interesów obecnej władzy z premedytacją fałszuje się ten historyczny fakt.
Do rozmów przy okrągłym stole i pierwszych częściowo wolnych wyborów doszło dzięki fali strajków w 1988 roku, prowadzonych przez organizacje zakładowe Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Do rozmów i wyborów przystąpił nie Lech Wałęsa i Komitet Obywatelski, ale Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, ze swoim przewodniczącym na czele. Powołanie
w grudniu 1988 roku Komitetu, którego nazwa brzmiała Komitet Obywatelski przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, choć formalnie
niezależny, był w istocie jedynie formą organizacyjną, swoistym narzędziem Związku, bez którego Komitet nie miał racji bytu.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” zawsze był
związkiem zawodowym, który w różnym czasie, z konieczności, musiał
spełniać różne role, takie jak: ruchu społecznego, opozycji demokratycznej, konspiracji, komitetu wyborczego, partii politycznej, czy też
parasola ochronnego nad transformacją ustrojową. I co najważniejsze
– role te wypełnił, do dzisiaj płacąc za to ogromną cenę. Bez
„Solidarności” i jej milionów członków, nigdy by się to nie dokonało.
Nikt nie mógł być członkiem naszego Związku inaczej, niż poprzez
przynależność do zakładowej lub międzyzakładowej organizacji
„Solidarności”. Nikt nie mógł być w jego władzach, jeśli nie przeszedł
całej demokratycznej procedury wyborczej, od zakładu, poprzez region, aż do władz krajowych. I tak jest do dzisiaj.
Nigdy nie było pierwszej i drugiej „Solidarności”. Związek nasz od
swojego powstania nigdy nie przerwał działalności, nawet po wprowadzeniu stanu wojennego, przez wiele lat trwając w konspiracji. W przeciwnym razie, za kpinę należałoby uznać słowa ówczesnego przewodniczącego Lecha Wałęsy, które wygłosił w 1984 roku przy grobie zamordowanego, błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki:
„Solidarność” żyje, bo ty oddałeś za nią życie”. Jeśli była pierwsza i
druga, to należałoby uznać, że Jaruzelski pokonał „Solidarność”, a to
jest oczywistą historyczną bzdurą.
Od samego początku dumnie trzymamy te same sztandary, a większość
z naszych dzisiejszych członków, w tym w najwyższych władzach
Związku, jest w nim nieprzerwanie od samego początku, ani na chwilę
nie zaprzestając swojej działalności. Wielu z nich było internowanych,
więzionych, szykanowanych i wyrzucanych z pracy. Oni nigdy nie byli
w dwóch „Solidarnościach”. Jeśli już, to inni ją opuszczali, zdradzali
czy zaprzedali swoje legitymacje w imię własnego interesu. Tym bardziej na ponury chichot historii zakrawa fakt, że nadal po 25 latach w
wolnej Polsce, za działalność związkową, przy obojętności władzy,
szykanuje się i wyrzuca ludzi z pracy.
Oficjalne państwowe obchody 25 rocznicy 4 czerwca 1989 roku, bez
formalnego współudziału Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, którego udział celowo pominięto polityczną
decyzją obecnie rządzących, w odwecie za
walkę „Solidarności” o prawa pracownicze
i obywatelskie, stają się karykaturalne,
pozbawione wewnętrznej siły ducha solidarności i wolności.
Nie ma wolności bez solidarności !!!

4.06.1989r.
wtedy
tym
panom
nie
przeszkadzało
logo
NSZZ
Solidarność

Tak dogadywali się z komunistami w magdalence

Piotr Duda

4-

(Ciąg dalszy na stronie 5)
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5.06.2014 obchody Święta Wolności
w Gorzowie Wlkp.

6.06.2014 W Operatorze o: Regulaminie
Pracy, budżetach i rekrutacji wewnętrznej.

Strona społeczna na rozmowach w Operatorze

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Operatorze by dokonać stosownych uzgodnień w następujących tematach:
1.Regulamim Pracy. Po uzgodnieniach w Oddziałach Dystrybucji podpisano parafowany 3 czerwca 2014 Regulamin Pracy w
Enea Operator.
2. Budżety dla jednostek organizacyjnych. Strona pracodawcy
( G. Jeziorny) przedstawił założenia do budżetów wynikające
między innymi z podpisanego 14 kwietnia 2014 porozumienia
płacowego. Najwięcej dyskusji wywołała sprawa funduszy scentralizowanego na wydatkowanie którego strona związkowa nie
ma wpływu. Związkowcy poruszali również potrzebę stworzenia
Miejskie uroczystości rozpoczęły się 4 czerwca na placu Starego funduszu dla osób, którym zwiększono zakres obowiązków w
Rynku. Jednym z ważniejszych punktów było otwarcie wystawy związku ze stałym ograniczaniem zatrudnienia (PDO, naturalne
pt. ''Na drodze do wolności. Wybory 4 czerwca 1989 r do Sejmu odejścia, restrukturyzacja). Rozmowy będą kontynuowane na
i Senatu w zbiorach archiwów państwowych''. Na Starym Rynku następnym spotkaniu.
utworzona została także ''żywa'' flaga państwowa. Obchody 25- 3.Rektutacja wewnętrzna. Uzgodniono i podpisano uaktualnioną
lecia Wolności na Starym Rynku uświetnił koncert gorzowskiego wersję procedury rekrutacji wewnętrznej ZL 1.
zespołu Forbidden Souls.
12.06.2014 O Regulaminie Pracy
Nazajutrz w Teatrze im. Juliusza Osterwy odbyła się jubileuszowa gala. Wśród gości gali nie zabrakło przedstawicieli komitew Enea Centrum.
tów społecznych i działaczy „Solidarności”. Wojewoda Jerzy
Ostrouch podziękował tym obecnym i tym, których już zabrakło.
W imieniu działaczy Związku głos zabrał Jarosław Porwich,
szef NSZZ „Solidarność” w Gorzowie Wlkp. Mówił m.in. o
ułomnościach posiadanej wolności szczególnie w aspekcie
działalności związkowej, ograniczania praw pracowniczych i
obywatelskich oraz ignorowania społecznych inicjatyw.. Wolność jest najważniejszą z wartości, ale Polska wciąż potrzebuje odrabiać lekcje ze sprawiedliwości, rozsądku i mądrości historycznej - podkreślił Jarosław Porwich, operując
Strona spoęłczna na rozmowach w Sierakowie
przykładami z codziennego życia w kraju. Podziękował w
W
Sierakowie
spotkali się przedstawiciele dialogu społecznego
sposób wyjątkowy wojewodzie Jerzemu Ostrouchowi za zauw
Enea
Centrum.
Głównym tematem spotkania była kontynuacja
ważenie i docenienie wkładu Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidarność” w budowę wolnej Pol- rozmów dotyczących uzgodnienia pełnej treści Regulaminu Pracy. Na wniosek organizacji związkowych postanowiono nie duski. -Dobrze, że w Gorzowie, na ziemi lubuskiej o
blować zapisów zawartych w Zakładowym Układzie zbiorowym
„Solidarności” i jej dokonaniach wojewoda Jerzy Ostrouch
Pracy. Strony parafowały w/w dokument, który aktualnie podlepamięta.
ga jeszcze końcowym uzgodnieniom.

13.06.2014 Wybory władz
Zarządu Regionu Gorzów
Wlkp. NSZZ Solidarność.

Na zakończenie gali wszyscy goście stanęli do wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Podczas gali można było nabyć książkę
„Ale nam się wydarzyło” o wyborach 4 czerwca 1989 r. na Ziemi Lubuskiej a Poczta Polska przygotowała okolicznościowy
jubileuszowy datownik.

W Sali konferencyjnej Hotelu Mieszko w
Gorzowie Wlkp. na Walnym Zebraniu Delegatów spotkali się Delegaci ze 100 Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność z
Regionu Gorzowskiego.98 Delegatów (w
tym 10 z OP
NSZZ Solidarność Enea
Gorzów Wlkp.) dokonało wyboru
władz związku na nową czteroletnią kadencję.
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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w Karagandzie, Omsku i Workucie (1948 – 1957). Po zwolnieniu z obozu pracy skazany na zsyłkę.
Do Polski udało mu się wrócić 22.07.1957 roku. Odszukał rodzinę (ojca oraz siostrę) w Karninie. Osiedlił się w Gorzowie Wielkopolskim i pracował fizycznie w Zakładach Mechanicznych
„URSUS” i w Gorzowskich Zakładach Mechanizacji Budownictwa „ZREMB”.
Działacz NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”. Po wprowadzeniu stanu
wojennego zajmował się opieką i zbieraniem pieniędzy dla rodzin skazanych działaczy Solidarności w Zakładach Mechanicznych „URSUS”, którzy brali udział w spacyfikowanym przez
oddziały ZOMO strajku okupacyjnym przeprowadzonym w
dniach 15-16 grudnia 1981 roku. Uczestnik 7 osobowej nielegalDelegaci z Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.
nej Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w
Zakładzie Mechanicznym „URSUS” (1982 – 1989). Przez wiele
Wyborcze rozstrzygnięcia:
lat pozbawiony pracy i możliwości powrotu do macierzystego
-Przewodniczącym ZR Gorzów Wlkp.
zakładu (wrócił do pracy dopiero po przemianach politycznych).
ponownie został wybrany Jarosław
Członek jawnej Rady Regionu Solidarność (1988 – 1990). W
Porwich.( na zdjęciu obok)
-Do 25 osobowego Zarządu Regionu wy- latach 1989-1990 aktywnie zaangażowany w działalność Komitetu Obywatelskiego Solidarność na terenie Województwa Gobrano również Krzysztofa Gonerskiego.
rzowskiego. Charakteryzował się nieugiętą postawą patriotyczną,
-Do 5 osobowej Komisji Rewizyjnej wybrano Mariusza Kępiszaka oraz Piotra Bo- która udzielała się wielu środowiskom.
Uhonorowanym medalem „Za zasługi dla Regionu Gorzowskiegusławskiego.
go NSZZ „Solidarność” (2010), odznaką honorową „Za zasługi
-Jednym z dwóch delegatów na Krajowy Zjazd NSZZ Solidardla województwa Lubuskiego” (2010) oraz „Krzyżem Wolności
ność został K. Gonerski.
i Solidarności” (2012).

Goście zebrania wyborczego ZR Gorzów Wlkp.

Delegaci przyjęli uchwały dotyczące:
-Wypłaty zaległych wynagrodzeń Pracownikom Szpitala w Kostrzynie.
-Składania sprawozdań finansowych przez Komisje Zakładowe.
-Wyborów samorządowych.
Przyjęto również stanowisko-protest w sprawie wyprzedaży Polskiej Ziemi.
Szersza relacja+ więcej-na naszej stronie-Menu-Aktualnosci

14.06.2014
Pożegnaliśmy
Juliana Leśkiewicza
10 czerwca 2014 r. w wieku 86 lat
zmarł Julian Leśkiewicz, Wspaniały
Człowiek, Wielki Patriota, nasz
Przyjaciel, zawsze wierny ideałom
NSZZ „Solidarność”. Msza żałobna
w intencji zmarłego odprawiona została w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela przy ul. Niemcewicza. Uroczystość pogrzebowa odbyła się na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Żwirowej w Gorzowie Wielkopolskim. W pogrzebie uczestniczyła rodzina, przyjaciele oraz 4 poczty sztandarowe. (NSZZ Solidarność ZM Ursus, ZR Gorzów NSZZ Solidarność, KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp., Związku Sybiraków)
Julian Leśkiewicz
Żołnierz Armii Krajowej na kresach, w wyniku czego skazany na
karę śmierci, zamienioną na 25 lat zesłania. Karę odbywał m. in.

Uroczystości pogrzebowe na Cmentarzu Komunalnym

Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, Uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, A pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, Aż przed oblicze Boga Najwyższego.

18-22.06.2014 Długi weekend z
Solidarnością.
Komisja Wydziałowa NSZZ Solidarność z Centrali Oddziału
Dystrybucji Gorzów Wlkp. była organizatorem wypoczynku
rodzinnego w Pensjonacie PISZ w Pobierowie.

Turniej w Boole w Pobierowie (Ciąg dalszy na stronie 7)
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Uczestnicy weekendu z Solidarnością w Pobierowie

Organizatorzy zadbali ,żeby nikt się nudził podczas pobytu nad
morzem. Dla sporej grupki naszych milusińskich przygotowano
gry i zabawy na świeżym powietrzu oraz basenie. Nagrody
i upominki przygotowane przez organizatorów sprawiły wiele
radości dzieciom , szczególnie tym najmłodszym. Dla trochę
starszych były wieczorki taneczne, turniej w tenisa stołowego ,
piłkarzyków, rzut podkową, rzuty do kosza, boole. Dodatkowo
można było skorzystać z kortu tenisowego, bilarda, sauny, basenu, siłowni oraz wycieczek rowerowych. Niektórzy próbowali
swoich sił w pokera oraz innych grach karcianych. Jak widać z
powyższej relacji, nikt się nie nudził.

24.06.2014 Obradował
ZR Gorzów
NSZZ Solidarność.
W siedzibie związku na ul. Borowskiego w Gorzowie Wlkp. na pierwszym w nowej kadencji posiedzeniu
spotkali się członkowie Zarządu
Regionu Gorzów NSZZ Solidarność
(ZRG). Tematyka obrad ZRG:
1.
Prezentacja członków ZRG.
Połowa składu ZRG jest nowa, dlatego J.Porwich zaproponował prezentację każdego członka. Prezentacja odbyła się.

Członkowie ZR Gorzów Wlkp. podczaas obrad

Największą frajdę miały oczywiście dzieci.

Gospodarze Pensjonatu zadbali ,żeby nikt nie chodził głodny a
ponieważ wszystko było pyszne, więc pewnie tu i tam troszeczkę nam przybyło. Prognozy się nie sprawdziły i pogoda też dopisała. Można było skorzystać ze spacerów i kąpieli w Bałtyku.

2.Po podjęciu uchwały mówiącej o liczebności członków Prezydium, przystąpiono do wyborów. W tajnych wyborach do Prezydium wybrano: z-cę Przewodniczącego-skarbnika-W. Rusakiewicz, sekretarza-Sł. Steltmann, Członków PrezydiumG.Czerepowicka, J.Czarnecki, W.Sapór, M.Tymanowski.
3.Wybory do Międzyregionalnej Rady Związków Zawodowych
„Viadrina”. Do MRZZ wybrano: M.Bury, J.Czarneckiego,
E.Domagalską, K.Gonerskiego, A.Grontkowskiego, K. Hańbickiego, J.Porwicha, B.Szyrwińskiego.
4.Wybory władz „Fundacji dla Solidarności” .Do fundacji wybrano: M.Bury, G.Czerepowicka, E.Domagalską, G.Gronowską,
M.Molską, J.Morawca, W.Rusakiewicza, S.Steltmana,
L.Szyszłowskiego.

Pamiątkowe zdjęcie na kadencji 2014-2018

Woda w Bałtyku była cieplutka

Długi weekend szybko minął , wszyscy odpoczęli od tego co się
dzieje w Grupie Enea. Mamy nadzieje, że za rok znów się
spotkamy.

Więcej zdjęć na naszej stronie: Menu-Aktualności

5.Sprwaozdanie z działalności. Członkowie Prezydium zdali
relację z wydarzeń jakie miały miejsce od zjazdu wyborczego.
6.Zapowiedzi wydarzeń. J.Porwich przedstawił wydarzenia jakie
zostały zaplanowane w najbliższym czasie.
7.Szkolenia związkowe. W.Rusakiewicz odpowiedzialny za
szkolenie w ZRG, zachęcał wszystkich do zgłaszania tematyki
szkoleń jakie należałoby przeprowadzić w Komisjach Zakładowych.
8.Wykonanie uchwał WZD. J.Porwich przedstawił działania
jakie zostały podjęte w temacie wypłaty zaległych wynagrodzeń
dla Pracowników Szpitala w Kostrzynie, oraz zbliżających się
(Ciąg dalszy na stronie 8)
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wyborów samorządowych.
9. Sytuacja w zakładach pracy Regionu. Członkowie ZRG zdali
relację z sytuacji panującej w ich zakładach pracy. Sytuację tą
można podsumować następująco: jest źle, albo bardzo źle.
10.Ustalono termin następnego posiedzenia ZRG-26.08.2014 r.

25.06.2014 Kongres SGiE
NSZZ Solidarność

SKE, Cezary Mąkosa- NSZZ Solidarność Enea Wytwarzanie .
Skład 24 osobowej Rady Sekretariatu uzupełnił K. Grajcarek
oraz 8 Przewodniczących Sekretariatów Branżowych (w tym
również Przewodniczący Sekcji Krajowej Energetyki-Roman
Rutkowski).
3.Do 5 osobowej Komisji Rewizyjnej wybrano: Mirosława Brzuśmiana-SKE, Piotr Czypionkę, Joannę Dróżdż, Jerzego Kolaśniewskiego, Sławomira Kozłowskiego.

W Katowicach w siedzibie Zarządu Regionu ŚląskoDąbrowskiego NSZZ Solidarność odbył się VII Kongres Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Głównym
celem Kongresu, który odbywał się w Sali konferencyjnej im
Lecha Kaczyńskiego było wybranie władz związku na nową
kadencję.

W środku delegaci z MK NSZZ Solidarność Enea:
R. Jusis, M. Boiński, K. Słabolepszy

4.Delegaci przyjęli szereg uchwał i stanowisk dotyczących sytuacji w kraju oraz sytuacji w branży górniczo-energetycznej.(w
tym również stanowisko Sekcji Krajowej Energetyki dotyczące
działań restrukturyzacyjnych w energetyce, stwarzających zagrożenie dla pracowników i odbiorców energii elektrycznej oraz
przyczyniających się do likwidacji miejsc pracy).

Więcej zdjęć z Kongresu na naszej stronieMenu-Aktualności.
Delegaci na sali obrad

Obrady rozpoczęły się od wysłuchania archiwalnej homilii Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki. Następnie głos zabrał ks.
Prałat Czernecki, który w krótkim wystąpieniu podkreślił aktualność problemów zawartych w homilii J. Popiełuszki, oraz poprowadził krótką wspólną modlitwę. Kazimierz Grajcarek w imieniu
całego Sekretariatu uroczyście pożegnał działaczy Sekretariatu
Henryka Kowalskiego i Adama Kusia, którzy przeszli na zasłużoną emeryturę.
Po przyjęciu programu , wyborze władz Kongresu, przyjęciu
uchwał porządkowych, wysłuchaniu sprawozdania Przewodniczącego SGiE oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej, 78 delegatów przystąpiło do wyboru władz SGiE.

Od lewej: K. Gonerski Z. Szydłowski, C. Mąkosa

Wyniki tajnych wyborów:
1. Przewodniczącym SGiE ponownie
został wybrany Kazimierz Grajcarek
(na zdjęciu obok)
2. Członkami Rady SGiE zostali wybrani
między innymi: Krzysztof Słabolepszy
MK NSZZ Solidarność Enea ,Barbara
Stefaniak-Gnyp-SKE , Teresa Szkutnik-

=========================================

AFERA PODSŁUCHOWA

25 lat „wolności”. Dokładnie tyle, ile potrzeba na przeprowadzenie ideologicznego przewrotu. Zaplanowana przed laty strategia, rozpisana precyzyjnie na 4 etapy, przebiega w Polsce wyjątkowo sprawnie. Afera podsłuchowa, obnażająca
skrajną degrengoladę rządu Donalda Tuska, dowodzi że powoli zbliżamy się do
końca. Ostatni etap tajnej wojny to przejęcie władzy w rozregulowanym politycznie kraju przez siły, których naród nigdy z własnej woli by nie wybrał.
Świętowanie ćwierćwiecza wolności w kontekście afery podsłuchowej wygląda
wyjątkowo żałośnie. Rząd Donalda Tuska działający jak mafijna sitwa, przyspawana układami scalonymi do politycznych stanowisk, z własnej woli nie zejdzie
z krzeseł. Tak jak siłą, podstępem i propagandową manipulacją przejęła władzę
w Polsce, tak za pomocą tych samych środków będzie ją trzymać. Warto przy
każdej kolejnej odsłonie rozgrywającej się afery przypominać wygenerowaną
sztucznie kilka lat temu aferę z taśmami Beger. Choć sprawa ta nie miała najmniejszego wpływu na dobro państwa, a była jedynie zagrożeniem partyjnym dla
PO, nagonka medialno-polityczna doprowadziła do upadku władzy PiS. Co mówił wtedy premier?
Nie miał problemu z odróżnieniem dwóch rzeczywistości: treści nagrań i
osoby która nagrała rozmowę. Traktował ją zresztą w kategoriach „posłańca
prawdy”, bo przecież ujawniła mechanizm dogadywania się PiS-u z Samoobroną.
Nikogo nie interesował też podsłuchujący, który kilka miesięcy temu nagrał
(Ciąg dalszy na stronie 9)
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rozmowę posła PiS – Tomasza Kaczmarka z byłym mężem jego partnerki. Liczyła się jedynie treść rozmów, która miała pogrążyć PiS. Teraz skompromitowani
politycy o kulturze trzeciorocznych gimnazjalistów i gangsterskiej mentalności, lansowani są na mężów stanu, zaatakowanych przez zorganizowane
struktury przestępcze. Panika rządu jest coraz większa. Część prorządowych
mediów, uwikłanych w ten brudny układ, nadal próbuje łagodzić konflikt medialną czapą. Mimo to… szambo wybiło!
Pseudowolność zawsze prowadzi do zniewolenia. Wystarczy prześledzić
strategię przejęcia demokratycznego państwa rozpisaną precyzyjnie przez
sowietów na potrzeby osłabienia Stanów Zjednoczonych. Tomas Schuman,
były agent KGB, doskonale wyszkolony w najlepszych sowieckich szkołach,
przez lata zajmował prestiżowe stanowiska w pionie eksportowej propagandy.
Urabiał zagranicznych dyplomatów jako dziennikarz. Dopiero w roku 70., gdy w
czasie pobytu na placówce w Indiach odkrył sowieckie zbrodnie, zbiegł do Kanady i porzucił starą tożsamość Jurija Biezmienowa. W latach 80. wygłosił w USA
serię wykładów i wydał szereg publikacji nt. sowieckiego planu dywersyjnego.
Strategię „Wojny bez walki”, o której mówił Amerykanom Schuman, opisałam
szczegółowo w książce „PUŁAPKA GENDER. Karły kontra orły, czyli wojna
cywilizacji”. Prześledzenie jej w kontekście ideologii gender, która jest jedynie
elementem ogromnej i spójnej strategii, zupełnie zmienia patrzenie na wiele
spraw.
Przebieg operacji przewrotu ideologicznego rozplanowany na cztery etapy:
DEMORALIZACJA – trwająca 15–20 lat,
DESTABILIZACJA (2–5 lat),
KRYZYS (2–6 miesięcy),
NORMALIZACJA – zaprowadzenie porządku na nowych warunkach.
ETAP DEMORALIZACJI wymaga czasu, niezbędnego do przeprowadzenia
gruntownej reedukacji co najmniej jednego pokolenia. Działania przebiegają
niemal bezszelestnie. Dywersant uważnie wsłuchuje się w społeczne nastroje i
skrupulatnie wyłapuje negatywne tendencje. Potem umiejętnie je podsyca, a gdy
się nasilają, czyni z nich siłę do pokonania wroga. Bezcenni są tutaj „pożyteczni
idioci” i „agenci wpływu”, ulokowani w mediach, w edukacji, w strukturach
władzy państwowej, a nawet w strukturach religijnych. Wszystko po to, aby jak
najskuteczniej osłabić kondycję moralną, intelektualną i fizyczną społeczeństwa.
Uwaga dywersantów skupiona jest na trzech wiodących obszarach:
— obszarze idei (religia, edukacja, media, kultura),
— obszarze struktur państwowych i społecznych,
— obszarze życia rodzinnego i społecznego.
Pierwszy to klucz do przemiany ideologicznej. Jego celem jest rozmiękczenie
dogmatów religijnych, odebranie autorytetu Kościołowi, rozrzedzenie edukacji poprzez stworzenie nauczania pozornego, wynaturzenie kultury, zniszczenie struktur życia społecznego i zastąpienie tradycyjnych instytucji czy
organizacji społecznych nowymi. W miejsce rodziny mają się pojawić sztuczne
twory wychowawczo-kontrolne, jak choćby pracownik socjalny. Narodową
wspólnotowość mają z kolei wyprzeć organizacje pożytku publicznego, które pod
pozorem oddolnych inicjatyw będą dławić prawdziwie obywatelski głos narodu.
Wszystko po to, aby odebrać ludziom inicjatywę, pozbawić ich odpowiedzialności, zagłodzić drzemiący w sercach zew obywatelskiej jedności, zniszczyć naturalnie istniejące więzi społeczne. Jednocześnie następuje przekazywanie kompetencji organów władzy państwowej w ręce prywatnych grup, często będących klikami interesów. Bezmienow wyraźnie akcentuje tutaj pozycję mediów, które mimo braku kontroli społecznej mają monopol na kształtowanie
opinii publicznej.
Tak oto przy aktywnym udziale mediów i wprowadzaniu w struktury władzy sztucznych tworów oraz niekompetentnych urzędników następuje powolna erozja państwa. Równocześnie podejmowane są starania, by skompromitować wymiar sprawiedliwości, podważyć zaufanie do instytucji mających
chronić obywateli i stać na straży prawa oraz porządku publicznego. Zniszczeniu mają ulec także tradycyjne relacje pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.
Na etapie demoralizacji ważne jest też tworzenie mechanizmu niezaspokojonych potrzeb. Doskonale pomagają w tym media, agencje reklamowe, grupy
biznesowe, przekonując konsumentów, że wszystko, co proponują, jest absolutnie niezbędne do życia. Mechanizm ten łatwo wykorzystać do szerzenia ideologii
posługującej się wypracowanymi na nowo pojęciami kluczami, wobec których
„nowy obywatel” nie może przejść obojętnie.
Jak rozpoznać, że zainfekowane społeczeństwo osiągnęło stan demoralizacji?
Po tym, że nic nie działa tak, jak powinno. Ludzie nie umieją odróżnić dobra
od zła, właściwego od niewłaściwego, sprawy istotnej od banału. Ich procesy
myślowe przebiegają po torach wyznaczonych przez inżynierów społecznej
manipulacji, a relatywizm staje się nadrzędną kategorią poznawczą i moralną.
Wskazanym przez Bezmienowa papierkiem lakmusowym demoralizacji jest
sytuacja, w której osoba duchowna samodzielnie podważa zasady wiary,
relatywizuje je, wykazuje się niezdrowo pojętą tolerancją, używa eufemizmów, ucieka od zdecydowanych sądów.
ETAP DESTABILIZACJI ma na celu całkowite rozregulowanie relacji społecznych, instytucji i organizacji. Jak tego dokonać? Wystarczy uwolnić działanie aktywnych czynników negatywnych, umiejscowionych w strukturach społecznych. Same zdestabilizują swój kraj. Należy dodatkowo wszcząć strategię
budowania wrogów i podgrzewać atmosferę ustawicznej walki. Następuje radykalizacja stosunków społecznych na wszystkich poziomach życia: gospodarczym, politycznym, społecznym. Podburza się jedne grupy przeciwko dru-

gim, by zniszczyć relacje społeczne, pracownicze, rodzinne, sąsiedzkie. W
efekcie mamy w przekazach medialnych Polskę kroczącą zgodnie za czekoladowym orłem przy boku prezydenta i Polskę „faszystowską”, która maszerując z
biało-czerwonymi sztandarami, podpala tęczowy symbol środowisk homoseksualnych, ustawiony pokojowo w centrum Warszawy. Mamy Polskę podzieloną na
sektę smoleńską i sektę pancernej brzozy oraz Kościół rozdarty pomiędzy część
toruńską a łagiewnicką. Oczywiście każdy z tych podziałów ma swoje głębokie
uzasadnienie w konkretnych faktach. Warto jednak przy okazji zdać sobie sprawę, dlaczego rozłamy te są tak pieczołowicie eksponowane w mediach przez
rozlicznych „ekspertów” i jakim celom owa ekspozycja ma służyć.
Na etapie destabilizacji walka staje się wartością. Istotne jest, by zajęła jak
największe przestrzenie życia, dlatego skutecznie budowane są barykady
pomiędzy dziećmi a rodzicami, między uczniami a nauczycielami, między
wiernymi a duchownymi. Zabieg ten ma służyć zwalczaniu autorytetów.
Kategoria walki wybija się na pierwszy plan także w sferze prawa i porządku
publicznego. Sprawy, które dotąd rozstrzygano pokojowo i zgodnie z prawem,
teraz przekazywane są sądom. Nowy zantagonizowany układ sił przedstawiany
jest przez media jako zjawisko normalne. Na wyższym etapie zaawansowania
działań media stają w opozycji do całego społeczeństwa, dając mu poczucie
wyobcowania.
ETAP KRYZYSU to czas uaktywniania uśpionych agentów. Zostają przywódcami rozmaitych grup, zajmują wpływowe stanowiska, są osobami publicznymi,
celebrytami, ekspertami, a w fazie kryzysu aktywnie włączają się w proces polityczny, często goszcząc w mediach. Ich obecność zostaje wzmożona do tego
stopnia, że otumaniony odbiorca przyjmuje ich przekaz jako jedynie wiarygodny.
Nie wiedzieć skąd, jak na gwizdek, pojawiają się na przykład homoseksualiści. Żyli sobie w spokoju przez naście czy dziesiąt lat, a teraz nagle czują
potrzebę coming outu, opowiedzenia swojej historii publicznie. Kwestia
aktywności seksualnej, która kiedyś była sprawą intymną, teraz staje się
kwestią polityczną
-– wskazuje Schuman. Zwraca przy tym uwagę na metody działań aktywistów
odwołujących się do potrzeby uznania i poszanowania praw człowieka. W realiach demokratycznych podsycają atmosferę walki i rozpętują zamieszki, przewodząc grupom ludzi uczestniczących w starciach z policją. Linia podziału nie ma
najmniejszego znaczenia, ważne, by było starcie grup.
Etap kryzysu to faza, w której legalne organa władzy państwowej przestają
należycie funkcjonować. Do struktur społecznych wpuszczane są wówczas
ciała obce w postaci samozwańczych grup eksperckich. Jak wyjaśnia Bezmienow, to ci sami, którzy na etapie demoralizacji wchodzili w struktury władzy i
sterowali opinią publiczną.
Jeśli trzy poprzednie etapy przewrotu ideologicznego przebiegły zgodnie z
założeniami, zdolność obywateli do samodzielnego myślenia jest już tak
nadwyrężona, że można im wmówić wszystko. Społeczeństwo jest ponadto
zmęczone nieudolnością władzy i życiem w rozmontowanych strukturach.
Jest rozdrażnione i wycieńczone ciągłymi konfliktami i walką. Pragnie silnego przywódcy, który stanie u sterów władzy i zaprowadzi ład. W atmosferze
oczekiwania na cud nagle objawia się polityczny zbawca. Przybywa z zagranicy
lub wyłania się z lokalnego ugrupowania lewicowego i oświadcza, że gotów jest
przejąć władzę. Według strategii zaprezentowanej przez Schumana, na tym etapie pozostają już tylko dwa wyjścia: wojna domowa albo inwazja. Każde z nich
prowadzi do fazy zwanej NORMALIZACJĄ, choć z prawdziwym unormowaniem stosunków społeczno-politycznych niewiele ma wspólnego. Jak przypomina Bezmienow, termin ten został po raz pierwszy użyty przez sowiecką propagandę w 1968 roku w Czechosłowacji.
Tak oto stery kraju przejmuje nowa władza, która wprowadza własne rozwiązania i nadaje społeczeństwu nowe role. Dokładnie takie, jakich wcześniej nigdy by nie chciało przyjąć. Stabilizacja zostaje narzucona siłą. Jak przekonuje Schuman, to czas, w którym wszystkie elementy służące do zdemoralizowania narodu i zdemontowania struktur państwa zostają wyeliminowane. Nie ma
tu już miejsca na dywersję, sianie zamętu, walkę o prawa gejów czy innych
mniejszości. Nowe role wymagają stabilności. Celem jest wykorzystanie narodu i
eksploatacja kraju.
Wszystko wskazuje na to, że strategia przewrotu w Polsce dobiega końca.
Wystarczy spojrzeć w jaki sposób pewne środowiska forsują natychmiastowe,
wcześniejsze wybory. Proponowane przez PiS rozwiązanie przejściowe – powołania rządu technicznego – jest natychmiast torpedowane przez lewicę różnego
formatu. Warto wsłuchać się w te głosy. Skrajnie nieudolna władza rzeczywiście
doprowadziła kraj do kryzysu i należy ją jak najszybciej odsunąć od sterów.
Ważne jest jednak to, w jakim trybie to odsunięcie zostanie dokonane. Obyśmy w pośpiechu nie wybrali politycznego zbawcy, który urządzi nam zupełnie nową, skrajnie lewicową polskość.

Marzena Nykiel
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HUMOR Z INTERNETU

Wraca mąż do domu i zastaje w nim zapłakaną żonę, która
pakuje w pośpiechu walizki. - Co robisz?! - pyta.
- Odchodzę! Zdradziłeś mnie! - odpowiada żona i rzuca w niego
plikiem zdjęć, na których widać jak uprawia on seks z kochanką.
Mąż ze spokojem przegląda zdjęcia Po czym zwraca się do
żony: - Kochanie, uspokój się!
Wszystko się ułoży! Musimy tylko wyjaśnić kto te zdjęcia
zrobił i dlaczego chce zniszczyć nasze małżeństwo

GORZÓW WLKP.
WLKP.--MOJE MIASTO

Lata 70
70--te ul. Sikorskiego dawny „Okraglak”

ZNALEZIONE W INTERNECIE

ARCHIWUM CZESŁAWA M.

2.06.1997 r. wizyta Jana Pawła II w Gorzowie Wlkp.

OKIEM JUJKI

LICZBY MIESIĄCA
-16,00 zł wartość akcji Enea 26.06.2014 godz.17.00
-4,9% zyskały na wartości akcje Enea w ciągu 3 miesięcy.
-3.875,77 zł wyniosło przeciętne wynagrodzenie miesięczne w
sektorze przedsiębiorstw w maju 2014 r.
-73 lata żyje przeciętny Polak (do 59 roku życia nie ma
większych problemów zdrowotnych).
-81 lat żyje przeciętna Polka ( do 63 roku życia nie ma
większych problemów zdrowotnych)
-Ponad 4 tys. stulatków żyje w Polsce.
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