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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
1.08.2014      71 rocznica wybuchu  

Powstania Warszawskiego 

1 sierpnia 1944 roku, o godzinie 17.00  milion mieszkańców okupowa-
nej Warszawy oraz 50 tysięcy żołnierzy podziemia znalazło się w ogniu 
najdłuższej i najbardziej krwawej bitwy partyzanckiej podczas II wojny 
światowej. Bitwa ta stała się jednym z najważniejszych wydarzeń w 
dwudziestowiecznej historii Polski. Z perspektywy lat coraz lepiej wi-
dzimy ponadczasowy wymiar Powstania, coraz głębiej rozumiemy 
wpływ, jaki wywarło ono na dalsze losy naszej Ojczyzny. Powstanie 
Warszawskie było największym niepodległościowym zrywem Armii 
Krajowej i  największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez 
hitlerowców Europie. Rozpoczęte 1 sierpnia 1944 roku, na rozkaz 
Komendanta Głównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora”, 
miało w założeniach trwać kilka dni.  

Powstanie zakończyło się kapitulacją po 63 dniach walk. Poległo lub 
zostało zamordowanych przez Niemców 18 tys. powstańców i ok. 180 
tys. cywilów. O zaciętości walk świadczy fakt, że Warszawa walczyła o 
24 dni dłużej niż armie francuska, belgijska, holenderska i brytyjska w 
kampanii 1940 roku. Siły zaangażowane przeciwko Powstaniu znacz-
nie przewyższały liczebność słynnego Afrikakorps marszałka Rommla. 
Niemcy stracili 10 tysięcy zabitych, 7 tysięcy zaginionych i 9 tysięcy 
rannych. 

3.08.2015 Prezydent podpisał ustawę 
 o Radzie Dialogu Społecznego  

Ustawę powołującą Radę Dialogu Społecznego, która zastąpi komisję 
trójstronn ą, podpisał  prezydent Bronisław Komorowski. Kończy to 
ponad dwuletnią batalię partnerów społecznych – związków zawo-
dowych i organizacji pracodawców – o naprawę trójstronnego dia-
logu, który po wyjściu związków zawodowych z Komisji Trójstron-
nej w czerwcu 2013 r. nie funkcjonował.   
Prezydent podkreślił znaczenie autonomicznego porozumienia part-
nerów społecznych, wskazał też rolę związków zawodowych w przy-
gotowaniu projektu. 
Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz za-
znaczył, że nowa ustawa „czyni dialog w Polsce silnym jak nigdy do-

tąd”  i podkreślił, że RDS wzmocnia rolę partnerów społecznych.  
- Choć chcieliśmy więcej, to osiągnęliśmy dobry kompromis. Uważa-
my, że na dziś ta ustawa wyprzedza epokę, nawet jeśli chodzi o ustawy 
w poszczególnych państwach europejskich – wyjaśnił stwierdził Piotr 
Duda przewodniczący NSZZ „S”. Ocenił, że dla przyjęcia nowej usta-
wy duże znaczenie miało wyjście związków z Komisji Trójstronnej 
w 2013 r.  
- Bardzo ważną rolę w tym dialogu będzie odgrywał także prezydent 
RP, który będzie mianował jej członków i którego reprezentant będzie 
brał udział w posiedzeniach RDS – powiedział przewodniczący.  
Projekt ustawy o RDS przygotował NSZZ „Solidarność” , do którego 
przekonał pozostałe centrale związkowe. Następnie strona związkowa 
przez blisko dwa lata w dialogu autonomicznym uzgodnił z organizacja-
mi pracodawców wspólny projekt, który od początku tego roku został 
wynegocjowany z przedstawicielami rządu. Projekt trafił do parlamentu 
jako projekt rządowy w czerwcu tego roku, i jeszcze w tym miesiącu 
został przyjęty przez Sejm. W lipcu zaakceptował go Senat a 3.08.015 
podpisał prezydent. 

Jakie są najważniejsze zmiany? Rada Dialogu Społecznego daje m.in. 
większe kompetencje i możliwości partnerom społecznym, gwaran-
tuje większą niezależność, pośrednią inicjatyw ę ustawodawczą, zno-
si możliwość blokowania uchwał przez jedną ze stron, a także wpro-
wadza kadencyjność przewodniczącego Rady, która to funkcja bę-
dzie rotacyjnie sprawowana przez każdą ze stron. W posiedzeniach 
będą mieli obowiązek brać udział ministrowie konstytucyjni.    
Ustawa wejdzie w życie 14 dni o daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Ustaw.  

6.08.2015 Spór zbiorowy w Enea Logistyka-
zgłoszenie żądania płacowego. 

Dotychczasowy przebieg rozmów płacowych nie rokował zawarcia 
porozumienia płacowego w Enea Logistyka, dlatego przedstawiciele 
Komisji Międzyzakładowej złożyli żądanie podwyższenia płacy zasad-
niczej średnio o 100 zł. na etat. W przypadku nie spełnienia żądania 
dalsze rozmowy płacowe będą kontynuowane już w sporze zbiorowym. 

6.08.2015 Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy. 
6 sierpnia Andrzej Duda został 
zaprzysiężony, wygłosił cztery 
wystąpienia, w tym orędzie 
przed Zgromadzeniem Narodo-
wym, wziął udział w mszy św. za 
Ojczyznę, przejął zwierzchnic-
two nad siłami zbrojnymi, ode-
brał najwy ższe państwowe od-
znaczenia, a na koniec spotkał 
się z przybyłymi przed pałac 
prezydencki zwolennikami i 

rozmawiał z internautami. Aktywność i wspólnota, to słowa klucze 
rozpoczynającej się właśnie prezydentury. 
To co zapamiętamy z tego dnia, to tłumy ludzi, niezwykle radosną at-
mosferę i dwa słowa dominujące w wystąpieniach: aktywność i wspól-
nota. Prezydent apelował o budowanie wspólnoty, która pozwoli osią-
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gać wielkie cele. Nawiązał do wspólnoty z lat 80-tych, tej z czasów 
„Solidarności”. Mówił o wzajemnym szacunku i życzliwości. 
Odnosząc się do swoich przedwyborczych obietnic zadeklarował – i 
to kilkakrotnie – że zamierza się z nich wywiązać. Określił siebie 
człowiekiem niezłomnym, który będzie prowadził politykę aktywną i 
otwartą, wsłuchującą się w głos obywateli.  
Tę aktywność ma być szczególnie widać w polityce zagranicznej. Z 
kolei podczas oficjalnej uroczystości przejęcia zwierzchnictwa nad siła-
mi zbrojnymi prezydent zadeklarował aktywność i wsparcie w moderni-
zacji polskiej armii. 

Orędzie nowego Prezydenta dostępne na naszej stronie- 
Menu-Aktualności. 

6.08.2015 Obradowała  
KM NSZZ Solidarność Enea. 

We Wrześni spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej (KM) 
NSZZ Solidarność Enea.  

Wspólna modlitwa przy grobie Pawła Balcerowskiego 
Przed  rozpoczęciem obrad członkowie KM  uczestniczyli we Mszy 
Świętej w intencji zmarłego 1.08.2011 r. Pawła Balcerowskiego 
(Członka Władz NSZZ „S” Enea)  , oraz  udali się na Cmentarz Komu-
nalny  by  wspólnie  pomodlić się i zapalić znicze na grobie Pawła.  
Po uroczystościach związanych z 4 rocznicą śmierci Pawła, członkowie 
Komisji  przystąpili do realizacji wcześniej przyjętego programu zebra-
nia. 

Członkowie Komisji Międzyzakładowej podczas obrad 

Tematyka poruszana podczas obrad KM: 
1.Protokół  z 28.04.2015 r. Zebrani wysłuchali i przyjęli protokół z 
ostatniego zebrania KM 
2. Sprawozdanie z działalności . Członkowie Prezydium   zdali relację 
z najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w Grupie Enea oraz w 
Kraju od ostatniego posiedzenia KM. 
3.Sprawy płacowe. Podsumowano rozmowy płacowe jakie odbywają 
się w grupie Enea. W większości spółek zawarto porozumienia płacowe. 
W zgodnej ocenie  członków KM wysokość podwyżek jest nie satys-
fakcjonuj ąca. W Enea Serwis i Enea Logistyka trwają płacowe spo-
ry zbiorowe. Omówiono strategię dalszych negocjacji w tych spółkach. 
4.Sytuacja w spółkach grupy Enea. Przedstawiciele spółek zapoznali 
zebranych z sytuacją w tych podmiotach. Tradycyjnie najgorsza sytu-
acja panuje w Enea Centrum.  Pisma kierowane do władz grupy 
Enea ,kontrola PIP i zalecenia SIP nie spowodowały zmiany posta-
wy pracodawcy. Prezydium KM  podejmie działania w celu zmiany tej 
patologicznej sytuacji. 
5.Majątek socjalny. Odpowiedź jaką dostaliśmy w sprawie majątku 
likwidowanej spółki Entur zawiera wiele nieścisłości i nie załatwia kwe-
stii zasilenia ZFŚS środkami pochodzącymi ze sprzedaży majątku 
socjalnego.  
6.Kasa zapomogowo pożyczkowa w grupie Enea. Przedstawiona pro-
pozycja pracodawcy podlega jeszcze stosownym uzgodnieniom. Można 
zgłaszać jeszcze uwagi do tego dokumentu. 
7.Obchody XXXV-lecia związku. Zabrani zapoznali się z harmonogra-
mem obchodów rocznicowych w kraju, regionach oraz grupie Enea. 
8.Rada Dialogu Społecznego. Omówiono ustawę , która ma przywrócić 
dialog społeczny w Polsce. 
9. Blokowanie stron „Solidarności” w grupie Enea. W niektórych 
spółkach występują problemy z otwieraniem stron związkowych. Prezy-
dium sprawdzi i wyjaśni temat. 

10.08.2015 Spór płacowy w Enea Serwis-mediacje. 

Drugi od lewej  Longin Komołowski– mediator 
W Poznaniu kontynuowano mediacje w ramach sporu płacowego w 
Enea Serwis. Na wstępie spotkania strona pracodawcy przedstawiła 
parametry swoich możliwości  polityki płacowej tz. 33zł średnio do 
płacy zasadniczej . Strona społeczna 50zł średnio do płacy zasadni-
czej jednocześnie z uwagi na zbliżające się święto Dnia Energetyka o 
wypłacenie 1500zł na każdego zatrudnionego. Przy czym strona spo-
łeczna godzi się na możliwość podziału kwoty 1500zł w dwóch eta-
pach , część na Dzień Energetyka a resztę w postaci nagrody jedno-
razowej . W trakcie dalszych negocjacji strony doszły do wstępnego 
porozumienia. Ustalono , że płaca zasadnicza wzrośnie o 45zł śred-
nio na etat od m-ca sierpnia. Każdy Oddział ES otrzyma swój budżet i 
dyrektorzy oddziałów w porozumieniu ze stroną społeczną dokonają 
przeszeregowań w swoich oddziałach. Na dzień 12.08.2015r. zostanie 
wypłacona pracownikom nagroda z ok. Dnia Energetyka w kwocie 
900zł , pozostałe co najmniej 500zł jako nagroda jednorazowa w 
terminie późniejszym . Szczegóły uzgodnień zostaną zapisane w poro-

zumieniu płacowym , którego podpisanie zaplano-
wano na następnym spotkaniu w dniu 26.08.2015r. 
 

11.08.2015 Kryzysowo w energetyce- 
ograniczenia w dostawie prądu.  
Premier Kopacz w Kozienicach  

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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Szefowa rządu przyjechała do Kozienic w związku z sytuacją kryzyso-
wą w energetyce, spowodowaną przez utrzymujące się od wielu dni 
upały. Ewa Kopacz spotkała się z zarządem Enea S.A. i  Enea Wytwa-
rzanie oraz wizytowała nastawnię  w elektrowni w Świerżach Górnych. 
Upały a problemy z prądem? 

                                    Premier Kopacz w Enea Wytwarzaniu. 
Szefowa rządu odniosła się też do najbardziej dziś gorącego - i to w 
sensie dosłownym - tematu, czyli upałów i ograniczeń w dostarczaniu 
energii dla dużych firm. Chodzi o około 1600 przedsiębiorstw w 
całej Polsce. Podkreśliła, że żadne ograniczenia nie będą dotyczyć 
gospodarstw domowych. Zaapelowała jednak, by oszczędzać prąd 
w godzinach między 10 a 17. 
Podczas briefingu prasowego padło między innymi pytanie o strategię 
energetyczną. Polska ma strategię na najbliższe lata, ale wciąż nie 
ma tej na dłuższą perspektywę czasową, do 2050 roku. Na pytanie 
dziennikarki, kiedy będzie gotowa i czy znajdą się w niej założenia, 
dzięki którym uda się przeciwdziałać takim sytuacjom, jakie mamy 
w tej chwili, premier odpowiedziała: - „Mogłaby mnie pani zapytać, 
czy przyjdzie taki moment, kiedy ten czy inny parlament uchwali usta-
wę, w której zakażemy, żeby temperatura powietrza była wyższa niż 30 
stopni” 
11.08.2015  rząd przyjął rozporządzenie stanowiące, iż od 11 sierpnia 
br. do końca miesiąca wprowadzone będą ograniczenia w dostarcza-
niu i poborze energii elektrycznej dla odbiorców o mocy umownej 
powyżej 300 kW (fabryki, huty, duże energochłonne zakłady przemy-
słowe). Przewiduje ono, że ograniczenia nie obejmą odbiorców indywi-
dualnych - szpitali, obiektów wojskowych, lotnisk i tym podobnych 
instytucji. Przyczyną ograniczeń są wysokie temperatury powietrza i 
niskie stany wód w zbiornikach wodnych. Obniżony poziom wody 
uniemożliwia skuteczne chłodzenie bloków energetycznych. 
 Ograniczenie poboru mocy określa się w stopniach zasilania od 11 
do 20. Jedenasty stopień zasilania oznacza, że odbiorca może pobierać 
moc do wysokości mocy umownej, czyli do poziomu mocy zakontrak-
towanej w umowie z dystrybutorem, co w praktyce oznacza brak ogra-
niczeń. Dwudziesty stopień oznacza, że odbiorca może pobierać moc 
do wysokości ustalonego minimum przy zachowaniu bezpieczeń-
stwa ludzi oraz zapobiegnięciu uszkodzeniu lub zniszczeniu obiek-
tów technologicznych. 

14.08.2014 DZIEŃ  
ENERGETYKA 

14.08.1941 w Oświęcimiu został  dobity zastrzy-
kiem fenolu Maksymilian Maria Kolbe. Ojciec 
Kolbe poszedł na śmierć za Franciszka Gajow-
niczka. Za swój czyn został beatyfikowany 17 
października 1971 r. przez papieża Pawła VI. 
Kanonizacji dokonał Jan Paweł II -10 paździer-
nika 1982 r. O.  Kolbe był jednym z pierwszym 

założycieli elektrowni w Polsce. Skonstruo-
wał agregat prądotwórczy, który choć nie-
używany, wciąż jest sprawny i przechowy-
wany w Sanktuarium św. Maksymiliana w 
Niepokalanowie.  
O. Kolbe pasjonował się radiem, intereso-
wał badaniami nad przekazywaniem za 
pomocą fal radiowych obrazu.  
 
Dzień śmierci św. M. M.Kolbe  jest Świę-
tem Energetyków. 
 
 

15.08.2015 Kolejna rocznica CUDU NAD WISŁĄ 

15 sierpnia 1920 roku Wojsko Polskie ruszyło do uderzenia na Armię 
Czerwoną, już wtedy najpotężniejszą, najliczniejszą i najbardziej nie-
ludzką armię świata. Jej dywizje pewne były już pokonania Polaków, 
zdobycia Warszawy oraz dalszego marszu na Berlin, Paryż i inne stoli-
ce Europy, według strategicznych planów podboju i dyrektyw rządu 
Rosji Sowieckiej.  
Bitwa Warszawska 1920 roku, zwana też Cudem nad Wisłą, ocaliła 
nie tylko niedawno odzyskaną polską niepodległość.  
Była to jedna z trzech najważniejszych bitew XX wieku w dziejach 
świata, a zarazem jedna z decydującej w całej historii ludzkości.  
Wojsko Polskie na czele ze zwycięskim wodzem marszałkiem Józefem 
Piłsudskim zatrzymało i zwyciężyło milionową nawałę Armii Czerwonej 
i uratowało nie tylko Polskę, ale całą Europę przed niewolą oraz wpro-
wadzeniem zbrodniczego sowieckiego totalitaryzmu i systemu komuni-
stycznego na bagnetach żołnierzy z czerwoną gwiazdą. Było to nawiąza-
nie do najwspanialszych tradycji Rzeczypospolitej, kiedy to w krajach 
Zachodu powszechnie nazywano Polskę "  przedmurzem chrześcijaństwa" 
albo "   przedmurzem Europy", co było wówczas równoznaczne.  
W sierpniowych dniach 1920 r. na stolicę zwrócone są oczy wszystkich: 
jeśli Warszawa zostanie zajęta przez hordy wschodnich barbarzyńców, 
będzie to koniec niepodległego państwa. "Po trupie Polski"  płomień 
światowej rewolucji ogarnie całą Europę, niszcząc jej chrześcijański 
fundament i zasady życia społecznego. Dlatego tak dramatycznie za-
brzmiało pytanie postawione przed Bitwą Warszawską przez Naczelne-
go Wodza Józefa Piłsudskiego: "Co wybieramy, niewolę czy zwycię-
stwo?". Odpowiedź mogła być tylko jedna: "Zwycięstwo do ostatniej kro-
pli krwi".  
I zwycięstwo przyszło. Uproszone przez gorącą modlitwę zanoszoną 
wspólnie przez władze i społeczeństwo. Okupione wielkim wysiłkiem i 
poświęceniem całego Narodu. Do szeregów obrońców Ojczyzny pospie-
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szyły nawet dzieci - jak 11-letni harcerz Tadeusz Jeziorkowski z Płocka, 
odznaczony za męstwo Krzyżem Walecznych. Symboliczną ofiarą, która 
rozpaliła nadzieję na zwycięstwo, była śmierć ks. Ignacego Skorupki 
pod Ossowem 14 sierpnia. Na następny dzień bolszewicy zaplanowali 
zdobycie Warszawy i przejęcie władzy przez komitet rewolucyjny... Ale 

nie zajęli już ani piędzi polskiej ziemi. W 
uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny żołnierze polscy przełamują 
front pod Radzyminem i przechodzą do 
ataku. Na północy, pod Nasielskiem, ar-
mia gen. Władysława Sikorskiego gromi 
nieprzyjaciela. 16 sierpnia rusza uderze-
nie znad Wieprza. "Niezwyciężona" Armia 
Czerwona ucieka w panice.  
Wygrana wojna z bolszewikami była 
pierwszym tak wielkim zwycięstwem orę-
ża polskiego od czasu bitwy pod  
Wiedniem.  
 

15.08.2015 Ślub Damiana Derewońko. 

Stan kawalerski opuścił elektromonter automatyki i zabezpieczeń z 
Rejonu Dystrybucji Choszczno Damian Derewońko. Wybranką 
Serca okazała się Agnieszka Stasiak. Uroczystość zaślubin odbyła się 
w Kościele  pod wezwaniem  św. Jadwigi Królowej w Choszcznie. W 
tej doniosłej uroczystości uczestniczyła rodzina, przyjaciele, znajomi 
oraz koledzy z NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp., w którym to 
związku Damian pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Wydziałowej 
oraz członka Komisji Podzakładowej i Komisji Międzyzakładowej. 
Agnieszce i Damianowi życzymy wszystkiego najlepszego na nowej 
drodze życia. 

Niechaj szlachetność celów związek Wasz opromieni. 
Niechaj po latach wielu nic szczęścia Waszego nie zmieni. 
Zdrowie, miłość, dostatek niech w domu Waszym panują. 

Wesołe dziecięce uśmiechy niech nad tym wszystkim górują. 
Więcej zdjęć na naszej stronie -Menu –Aktualności 

15.08.2015 Odsłonięcie pomnika  
Anny Walentynowicz w 

Gdańsku. 
W Gdańsku w dniu 86 urodzin Anny 
Walentynowicz odsłonięto pomnik le-
gendarnej działaczki „Solidarności. 
Anna „Solidarność” należała do najod-
ważniejszych działaczy opozycji demo-
kratycznej, których najzacieklej zwalczał 
komunistyczny aparat bezpieczeństwa. 
Odlany z brązu pomnik przedstawiający 
stojącą w zamyśleniu Annę Walentyno-
wicz stanął przy skwerze jej imienia w 
Gdańsku- Wrzeszczu, obok kamienicy, 
gdzie mieszkała przez wiele lat.          

Monument odsłonili syn Anny Walentynowicz Janusz oraz jej wnuko-
wie Piotr i Katarzyna.  
Podczas uroczystości list od prezydenta Andrzeja Dudy przeczytał 
szef jego doradców Maciej Łopiński.  
"Pani Anna Walentynowicz odegrała niezwykle ważną rolę w dziejach 
najnowszych Polski (...) Należała do najodważniejszych działaczy opo-
zycji demokratycznej, których najzacieklej zwalczał komunistyczny 
aparat bezpieczeństwa. Dzięki badaniom historyków dzisiaj wiemy już, 
że jej inwigilacją zajmowało się przeszło 100 funkcjonariuszy i tajnych 
współpracowników SB. Znosiła to wszystko z godną podziwu niezłom-
nością i determinacją, zdecydowana walczyć do samego końca z totali-
tarną władzą o wolność i prawa przynależne każdemu człowiekowi" - 
napisał prezydent.  
Jak podkreślił, Walentynowicz była jednocześnie osobą "szczególnie 
wrażliwą na ludzką krzywdę". „Chocia ż całą swoją publiczną i prywat-
ną działalność poświęciła ojczyźnie i rodakom, to jednak w wolnej 
Polsce przez długie lata jej zasługi nie były należycie doceniane. Wydo-

był je z zapomnienia i najpeł-
niej uhonorował dopiero pan 
prezydent, profesor Lech Ka-
czyński nadając pani Annie 
Walentynowicz najwyższe pol-
skie odznaczenie państwowe – 
Order Orła Białego" - napisał 
Duda.  
L.Kaczyński i A.Walentynowicz 
 

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda pod-
kreślał: - Nie byłoby "Solidarności" i nie byłoby wolności bez Anny 
Walentynowicz.  
Głos podczas uroczystości zabrał przyjaciel Walentynowicz Andrzej 
Gwiazda.  
- Od 1989 r. Anna Walentynowicz była otoczona murem ślepoty 
kamer i niemocy dziennikarzy – ktoś im to nakazał. "Coś" powodo-
wało, że ślepły kamery, a dziennikarzom łamały się pióra (…) Czy 
mamy dziś z czym walczyć? To "coś", co powodowało zmowę mil-
czenia dalej kryje się po kątach, dalej gdzieś stoi za naszymi pleca-
mi. Min ęło pięć lat od bohaterskiej śmierci Anny Walentynowicz. O 
bohaterstwie tej śmierci mówię z całą pewnością, dlatego, że bohate-
rem jest każdy, kto walczy o ojczyznę i ginie na posterunku. Anna 
Walentynowicz poległa na posterunku (...) Anna Walentynowicz i 
prezydent Kaczyński zostali zamordowani z przyczyn politycznych - 
powiedział Gwiazda.  
Inicjatorem budowy pomnika było Stowarzyszenie „Godność”, skupia-
jące więźniów politycznych i osoby represjonowane z lat 1980-1989. 
Pieniądze – blisko 90 tys. zł – na budowę pomnika pochodziły ze zbiór-
ki społecznej, głównie od członków NSZZ „Solidarności”. Autorem 
monumentu jest Stanisław Milewski. Pomnik poświęcił metropolita 
gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. 
Anna Walentynowicz swoją działalność rozpoczęła od Wolnych 
Związków Zawodowych Wybrzeża w 1978 r. 7 sierpnia 1980 r., 
kilka miesięcy przed emeryturą została dyscyplinarnie zwolniona ze 
Stoczni Gdańskiej co było jedną z głównych przyczyn rozpoczętego 
14 sierpnia strajku, zakończonego podpisaniem porozumień sierp-
niowych i powstaniem NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym 
była internowana, kilka razy aresztowana. W 1981 r. inwigilowało 
ją ponad 100 funkcjonariuszy i tajnych współpracowników SB.  
Zginęła 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie smoleńskiej. 
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18.08.2015 Obradował  
ZR Gorzów NSZZ Solidarność. 

Członkowie Zarządu Regionu podczas obrad. 
W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. spotkali się członkowie Zarzą-
du Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG). Po odczytaniu i przyję-
ciu protokołu z ostatniego zebrania, przystąpiono do realizacji głów-
nego punktu wakacyjnego posiedzenia, czyli obchodów 35 rocznicy 
powstania NSZZ Solidarność w Regionie Gorzowskim. Dyskutowano 
o: -tematyce Zebrania Delegatów  oraz festynie „Solidarności” na Dłu-
gim 28.08.2015, -mszy rocznicowej w gorzowskiej katedrze oraz uro-
czystościach w filharmonii 30.08.2015, -balu „Solidarności”4.09.2015, -
biegu „Solidarności”13.09.2015. Region stosowną uchwałą upoważnił 
Organizację Związkową z DPS w Rokitnie do podpisania wynego-
cjowanego Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. 
W sprawach różnych rozmawiano o zbliżających się wyborów parla-
mentarnych oraz podsumowano akcję „Lato 2015”.Ustalono termin 
następnego posiedzenia ZRG- 22.09.2015 r.  

20-23.08.2015 XXX Pielgrzymka  
Energetyków do Częstochowy. 

Pielgrzymowanie do „Ikon Polskości” oraz „Szlakiem Solidarności” 
to cel organizatorów wyjazdu na jubileuszową XXX Pielgrzymkę 
Energetyków do Częstochowy. Rok 2015 śmiało można nazwać ro-
kiem jubileuszowym , oprócz XXX Pielgrzymki obchodzimy jeszcze 70 
lecie Energetyki Gorzowskiej oraz XXXV lecie powstania NSZZ Soli-
darność. Właśnie dlatego ścieżki tegorocznego pielgrzymowania kiero-
wały się do kolebki „ Solidarności” czyli do Gdańska a kończyły się 
w  „Duchowej Stolicy Polski” czyli Częstochowie. 
 Ale po kolei: 
W Drodze do Gdańska zatrzymaliśmy się w Poznaniu. Ostrów Tumski 
z Katedrą ( groby królewskie Mieszka I i Bolesława Chrobrego) 
barokowa Fara, Stare Miasto, pomnik poznańskiego czerwca 1956 
to miejsca , które mogliśmy zobaczyć podczas krótkiego rekonesansu w 
Poznaniu.  

Uczestnicy Pielgrzymki pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 r. 

Kolejne etapy pielgrzymowania: 
Kościerzyna : Sanktuarium Matki Bo żej Królowej Rodzin (XVII-
wieczny obraz - kopia słynnego obrazu Matki Bożej Śnieżnej z rzym-
skiej Bazyliki Santa Maria Maggiore).  
Wielka Piaśnica: „Pomorskie Palmiry”  (miejsce kaźni 12 tys. Pola-
ków).  
Kalwaria Wejherowska: „Kaszubska Jerozolima” z XVII wieku 
(najstarsze sanktuarium Męki Pańskiej w Polsce).  
Gdańsk: Westerplatte, Odsłonięty 15.08.2015 pomnik Anny Walen-
tynowicz, Europejskie Centrum Solidarności, Stocznia Gdańska z 
historyczną „ Salą BHP”, kościół Św. Brygidy, Stare Miasto, kościół 
Mariacki  Długi Targ.  
Górsk k/ Torunia  :Pomnik upamiętniaj ący porwanie ks. Jerzego 
Popiełuszki, Centrum Edukacji Młodzieży im ks. J. Popiełuszki z 
Muzeum ks. Jerzego.  

Górsk –miejsce porwania bł. ks. Jerzego Popiełuszki 

Częstochowa udział w XXX Pielgrzymce Ener-
getyków na Jasną Górę: Droga Krzyżowa, Apel 
Jasnogórski, nocne czuwanie w Kaplicy Matki 
Boskiej. zbiórka pod  Archikatedrą, przemarsz 
Alejami Najświętszej Maryi Panny na Jasną górę. 
Uroczysta Suma prowadzona przez arcybiskupa 
metropolitę częstochowskiego Stanisława Nowa-
ka. Tegoroczna Pielgrzymka odbyła się  pod ha-
słem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. 
W uroczystościach na Jasnej Górze uczestni-
czyło kilka  tysięcy pielgrzymów.  ( w tym 47 z 
OD Gorzów Wlkp.).  

(Ciąg dalszy ze strony 5) 

(Ciąg dalszy na stronie 7) 

str. 6  / Pod Napięciem 158 / 8 / 2015 



Energetyków reprezentowały 
poczty sztandarowe , wśród 
których nie mogło zabraknąć 
Naszego.  
Modlono się w wielu  
intencjach miedzy innymi za 
Energetyków Gorzowskich w 
roku ich jubileuszu.  
 
Jubileuszowa Pielgrzymka  
przeszła do historii , pozostały 
wspomnienia ,zdjęcia oraz 
oczekiwanie na kolejną XXXI 
Pielgrzymkę. 
 

Poczet Sztandarowy Organizacji 
Podzakładowej NSZZ Solidarność 

Enea Gorzów Wlkp. 
 
 
Więcej zdjęć z tej i  
wcześniejszych pielgrzymek 
dostępne na naszej  
stronie-Menu-Aktualności. 
 
 
 
 

25.08.2015 Centralne obchody Dnia Energetyka. 

Przedstawiciele pracodawców w GK Enea. 
W Baranowie odbyły się centralne obchody Dnia Energetyka dla Grupy 
Kapitałowej Enea. Przedstawiciele zarządów: Enea S.A., Enea Operator, 
Enea Wytwarzanie oraz Enea Centrum w krótkich wystąpieniach podsu-
mowali okres od ostatniego Dnia Energetyka. Można było zauważyć 
„zmianę wizerunkową” w Zarz ądzie Enea S.A. ( K. Zamasz, G. 
Kinelski  i P. Orlof zapuścili brody). 

Prezes K. Zamasz wręcza   odznaczenia „Zasłużony dla GK Enea” 
 

Wyróżniających  Pracowników uhonorowano odznaką „ Zasłużony dla 
Grupy Kapitałowej Enea”. Miło nam poinformować że wśród odzna-
czonych znaleźli się : Anna Sieńkowska, Patryk Jarosz,  Grażyna 
Czyżyk, Ewa Pastuszko, Małgorzata Strączek, Jacek Pracownik, 
Bożena Faltynowska, Marek Cichoń, Jan Kacprzak, Andrzej  
Grabianowski, Marek Grabianowski, Mariusz Łobójewski,  
Grzegorz Chałupka, Wiesław Karnicki, Ewa Leszkiewicz, Tomasz 
Król, Robert Czaiński, Jarosław Janas, Marcin Włodarczyk,  
Marcin Fabiańczyk.  
Wszystkim Odznaczonym serdecznie gratulujemy. 

Prezes K. Zamasz i były Prezes J. Gruszka. 
W części oficjalnej pożegnano „Ojca Założyciela Enea” –Jerzego 
Gruszkę. W krótkim wyst ąpieniu były Prezes między innymi podał 
swoje motto życiowe  wynikające z wieloletniego pełnienia funkcji 
kierowniczych:  

„ nie ważne są SAIDI, SAIFI i inne  
wskaźniki, najważniejszy jest człowiek”.  

Mamy nadzieję ,że tą radę kadra menadżerska weźmie sobie do 
serca. 
W części artystycznej wystąpiła Grupa MoCarta.( zdjęcie poniżej) 

26.08.2015 Koniec sporu zbiorowego  
w Enea Serwis. 

W Poznaniu po przerwie od dnia 10.08.2015r.  wznowiono rozmowy 
płacowe w ramach sporu płacowego w ENEA Serwis. Na wstępie strona 
społeczna podtrzymała swoje stanowisko ustalone z zarządem w dnia 
10.08.2015r. – 45zł średnio do płacy zasadniczej na etat , 1400 na 
Dzień Energetyka w dwóch ratach  (900zł  już zostało zrealizowane)  
500zł w terminie późniejszym  i termin ten winien być na tym spotkaniu 
ustalony w pierwszej kolejności . 
Zarząd również podtrzymał swoje stanowisko z ustaleń z dnia 
10.08.2015r. dotyczące podwyżek płac zasadniczych przy nagrodzie 
na dzień energetyka proponuje pozostać przy zrealizowanej już 
kwocie 900zł  , a kwotę 500zł poddać dalszym negocjacją.  
 Strona związkowa ponownie zapytała zarząd czy kwota 500zł jest kwo-
tą ustaloną , a skoro tak to winna ona być wypłacona we wrześniu . Po 
dyskusji zarząd zaproponował ostatecznie wypłatę tej kwoty w grudniu 
w formie  nagrody z Okazji Świąt Bożego Narodzenia . Przy tak dużej 
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rozbieżności zdań strony postanowiły przejść do uzgodnień szczegółów 
dotyczących podwyżek płac zasadniczych i spisania porozumienia koń-
czącego spór zbiorowy , a temat 500zł pozostawić jako kolejny. Stro-
nom po długiej dyskusji udało się uzgodnić i podpisać Porozumienie 
Płacowe Kończące Spór Zbiorowy w ENEA Serwis , które między 
innymi określa budżety na podwyżki dla poszczególnych oddziałów Sp. 
– 45zł na etat , widełki minimum 20zł i maximum 200zł oraz odstęp-
stwa w szczególnych przypadkach . Proces przeszeregowań w Od-
działach Sp. ma nastąpić w uzgodnieniu Dyrekcji Oddziału z orga-
nizacjami związkowymi działającymi w danym Oddziale.  

Negocjacje  płacowe w Enea Serwis 
Następnie strony wróciły do sprawy wypłaty 500zł. Chyba zadziała-
ło zmęczenie materiału i po kilku godzinach negocjacji udało się 
stroną osiągnąć kompromis . 500zł zostanie wypłacone na podsta-
wie spisanego Porozumienia Stron Dialogu Społecznego w 
ENEA Serwis. Wypłata w formie  jednorazowej kwoty okolicz-
nościowej  do końca 2015r. Osobami uprawnionymi będą pracow-
nicy zatrudnieni na umowę o pracę na dzień zawarcia porozumienia 
tz. 26.08.2015r.  oraz zatrudnieni na dzień wypłaty kwoty okolicz-
nościowej. 

26.05.2015 Koniec sporu zbiorowego  
w Enea Logistyka. 

W Poznaniu kontynuowano rokowania w ramach toczącego się 
sporu płacowego w Enea Logistyka. Zawarto porozumienie płaco-
we, kończące spór zbiorowy. Porozumienia zakłada podwyżkę wy-
nagrodzenia zasadniczego w wysokości 40 zł brutto na etat od 1 
sierpnia 2015 roku dla Pracowników zatrudnionych w Spółce na 
dzień 2 sierpnia 2015 roku. Dodatkowo Pracodawca wypłaci 110 zł 
brutto jednorazowej nagrody na etat dla Pracowników zatrudnio-
nych w Spółce na dzień 31 grudnia 2014 roku. 

27.08.2015 Zmiany w Radzie Nadzorczej Enei  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enei podjęło uchwały w sprawie 
zamian w radzie nadzorczej spółki. Wybrano przewodniczącą rady i 
powołano jednego nowego członka RN spółki .NWZ podjęło uchwałę w 
sprawie wyboru na przewodniczącą RN Enei dotychczasowej członki-
ni rady Małgorzaty Niezgody. 
Stanowisko szefa rady nadzorczej Enei pozostawało nieobsadzone od 22 
lipca, po tym jak przewodnicy oraz członek rady nadzorczej spółki 
Wojciech Chmielewski złożył rezygnację z zajmowanych funkcji w 
związku z objęciem stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Skarbu Państwa.  
Jeszcze w lipcu resort skarbu korzystając z zapisanych w statucie spółki 
uprawnień uzupełnił skład rady powołując na stanowisko członka RN 
Monikę Macewicz.  Natomiast podczas NWZ Enei do składu rady nad-
zorczej spółki IX wspólnej kadencji został powołany Radosław Wi-
niarski. 
R. Winiarski jest naczelnikiem Wydziału Analiz Przedprywatyza-
cyjnych w Departamencie Analiz Ministerstwa Skarbu Państwa. Z 
MSP związany jest od 2007 roku. Jednocześnie od 2001 jest pracowni-
kiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Zarządzania 
(Katedra Systemów Finansowych Gospodarki, Zakład Bankowości i 
Rynków Pieniężnych). W 2007 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekono-
micznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Uniwersytecie Warszawski. 
Nowy członek RN Enei od marca 2014 zasiada też w radzie nadzorczej 
spółki H. Cegielski-Poznań. 
Po zmianach RN Enei pracuje w składzie: Małgorzata Niezgoda - 

przewodnicząca RN oraz członkowie: Sławomir Brzeziński, Marian 
Gorynia, Wojciech Klimowicz, Monika Macewicz, Sandra Malinow-
ska, Tadeusz Mikłosz, Rafał Szymański i Radosław Winiarski.  
Źródło CIRE.PL 

28-30.08.2015 Obchody jubileuszu „Solidarności’ 
w Regionie Gorzowskim 

 
31sierpniu 2015 roku mija 35 lat od powstania NSZZ „Solidarność”. 
Godnie uczciliśmy  tą rocznicę, podkreślając rolę i znaczenie 
„Solidarności” dla Polski, a także Regionu Gorzowskiego, będącego 
znaczącym ośrodkiem działalności związkowej, a także opozycyjnej w 
latach 80-tych XX w. 
28 sierpnia 2015 SOLIDARNOŚĆ Z SOLIDARNOŚCIĄ – DZIEŃ 
ZWI ĄZKOWY 
 Sesja IX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Gorzowskiego NSZZ 
„Solidarność” odbyła się w Ośrodku Stowarzyszenia im. Brata Krystyna 
w m. Długie k / Strzelec Krajeńskich.  
Podczas sesji  odsłonięto  obelisk upamiętniający 35-lecie Solidarności 
o treści: "W 35. rocznicę powstania w Polsce 
NSZZ  „SOLIDARNOŚĆ” w Ośrodku Kolonijnym Orła Białego    w 
m. Długie dnia 28 sierpnia 2015 roku odbyła się Sesja IX. Walnego 
Zebrania Delegatów Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność” z 
udziałem  zasłużonych dla Rzeczypospolitej  prześladowanych patrio-
tów i uczestników historycznych wydarzeń niepodległościowych 
„SIERPNIA--’ 80”. 

Zebrani minutą ciszy oddali hołd zmarłym Działaczom i Przyjaciołom 
„Solidarności”. Dr D. Rymar zapoznał zebranych z historią NSZZ Soli-
darność w Regionie Gorzowskim, a Anna Forstner-Kluj przekazała  
informacje prawne. Przedstawiciele  Firmy Open Finanse przedstawili 
ofertę skierowaną do członków NSZZ Solidarność. 

                              Drużyna Solidarności Enea Gorzów Wlkp. 
W części rekreacyjnej odbył się turniej szóstek piłkarskich  (XXIII 
edycja turnieju Enea Gorzów Wlkp. o Puchar XXXV lecia NSZZ 
Solidarność. Końcowa klasyfikacja Turnieju 1. Solidarność POM 
Strzelce Krajeńskie, 2.Solidarność Auto CREW  Kostrzyn  3. Solidar-
ność Enea Gorzów Wlkp., 4.Solidarność Oświata Drezdenko, 5. Soli-
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darność Dobiegniew, 6.Solidarność Poczta Polska. Najlepszym zawod-
nikiem Turnieju sędziowie wybrali Dariusza Kalinowskiego. 

                                Drużyna Solidarności Enea Gorzów Wlkp. 
Odbył się również  turniej siatkówki pla żowej drużyn 3-osobowych  
zorganizowany przez  NSZZ „S” MKOiW Drezdenko. Końcowa 
klasyfikacja1.Solidarność Oświata Drezdenko, 2. Solidarność Enea 
Gorzów Wlkp. 3. Solidarność Dobiegniew, 4.Amber Gold,5. Solidar-
ność MZK Kostrzyn,6. Solidarność Poczta Polska,7. IPS Dobiegniew. 
Zwariowane gry i zabawy na świeżym powietrzu uzupełniły dzień 
związkowy na Długim. Można było  też skosztować specjałów przygo-
towanych przez organizatorów, oraz spróbować swoich sił na parkiecie. 
30 sierpnia 2015. 

Msza Święta w gorzowskiej Katedrze koncelebrowana przez Księ-
dza Biskupa Tadeusza Lityńskiego. W kazaniu Ks. Bp. przypomniał 
21 postulatów z „Sierpnia 80”, i podkreślił, że większość z nich jest 
nadal aktualna. Po mszy „Ludzie Solidarności” złożyli kwiaty i zapalili 
znicze  przy „Białym Krzy żu Solidarności” Następnie poczty sztanda-
rowe oraz uczestnicy  mszy  przemaszerowali do Filharmonii Gorzow-
skiej , gdzie odbyła się GALA SOLIDARNOŚCI. Podczas gali  uhono-

rowano Zasłużonych dla NSZZ 
„Solidarność” (odznaczenia 
państwowe, miejskie i związ-
kowe).Wśród odznaczonych 
było wielu działaczy z NSZZ 
Solidarność Enea Gorzów 
Wlkp. Czesław Szablewski 
( na zdjęciu obok) otrzymał  
„Honorow ą Odznakę Miasta 
Gorzowa Wlkp.  
 
 
 
 

Medale „Zasłużony dla Regionu Gorzowskiego NSZZ Solidarność” 
otrzymali: Piotr Bogusławski, Adam Garczyński, Mieczysław Ga-
rus, Zbigniew Kosiński, Jan Kosicki, Ireneusz Krajnik,  

Janusz Król, Ryszard Król,  
Andrzej Miszczyk ( na zdjęciu obok),  
Waldemar Szemitko, Wiesław Szydełko, 
Waldemar Ziółkowski. 
W części artystycznej wystąpił Kwartet 
„ProForma”, który wykonał utwory 
„Bardów Solidarności”  J. Kaczmar-
skiego i P. Gintrowskiego 
W ramach obchodów jubileuszowych 
planowany jest jeszcze „BAL SOLIDAR-
NOŚCI” -4.09.2015  oraz XVII Bieg Soli-
darności w Gorzowie Wlkp. na dystansie 
3,5 km-13.09.2015 r.  

29.08.2015 GP Polski w Gorzowie Wlkp. 

Zwycięstwem Mateja Zagara zakończyło się rozegrane na torze w 
Gorzowie Grand Prix Polski.  
Turnieje Speedway Grand Prix gościły w Gorzowie Wielkopolskim 
nieprzerwanie od 2011 roku. Umowa gorzowskiego klubu z Benfield 
Sports International wygasa po tym sezonie i wiele wskazuje na to, że 
współpraca ta nie zostanie przedłużona.  
 Jedynym Polakiem, który w Gorzowie awansował do decydującej 
fazy zawodów był Bartosz Zmarzlik. Młodzieżowiec  Stali w pięciu 
biegach zdobył 11 punktów. Zmarzlik wygrał pierwszy półfinał, na 
drugim miejscu premiującym wejście do finału uplasował się niepo-
konany do tej fazy zawodów Tai Woffinden. W wyścigu finałowym  
Zmarzlik niesiony dopingiem publiczności  na drugim wirażu popeł-
nił błąd i z drugiego miejsca spadł na koniec stawki. Był to jego trze-
ci występ w finale w czwartym w karierze starcie w Grand Prix. 
W trakcie Grand Prix Polski w Gorzowie Wielkopolski wszyscy kibice 
znajdujący się na stadionie skandowali nazwisko  ciężko kontuzjowa-
nego Darcy'ego Warda, co spotkało się z entuzjazmem w całym 
żużlowym świecie. Ponadto kilku żużlowców w poruszający sposób 
solidaryzowało się ze swoim kolegą z toru. Aktualny mistrz świata 
Greg Hancock wystąpił w replice kevlaru Darcy'ego Warda, Chris 
Holder zainstalował w swoich motocyklach siodełka z logo Darcy'e-
go Warda, zaś Tai Woffinden podczas rundy honorowej na zakoń-
czenie GP w Gorzowie założył koszulkę, ze sprzedaży której, dochód 
przeznaczony będzie na pokrycie kosztów leczenia kontuzjowanego 
żużlowca. 
 

Wyniki GP Polski w Gorzowie Wlkp. 
1. Matej Zagar (Słowenia) - 16 (1,2,3,2,3,2,3) + 1. miejsce w finale 
2. Greg Hancock (USA) - 17 (3,3,3,0,3,3,2) + 2. miejsce w finale 
3. Tai Woffinden (Wielka Brytania) - 18 (3,3,3,3,3,2,1) + 3. miejsce w 
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finale 
4. Bartosz Zmarzlik (Polska) - 14 (2,1,2,3,3,3,0) + 4. miejsce w finale 
5. Niels Kristian Iversen (Dania) - 10 (d,3,2,3,1,1) 
6. Michael Jepsen Jensen (Dania) - 10 (3,2,2,2,0,1) 
7. Peter Kildemand (Dania) - 9 (1,2,2,2,2,0) 
8. Chris Holder (Australia) - 8 (2,1,1,2,2,0) 
9. Nicki Pedersen (Dania) - 7 (3,0,1,3,u/-) 
10. Jason Doyle (Australia) - 6 (1,3,1,1,w) 
11. Andreas Jonsson (Szwecja) - 6 (2,1,1,1,1) 
12. Maciej Janowski 
(Polska) - 5 (0,0,3,0,2) 
13. Chris Harris (Wielka 
Brytania) - 5 (2,2,0,1,0) 
14. Troy Batchelor 
(Australia) - 4 (0,1,0,1,2) 
15. Krzysztof Kasprzak 
(Polska) - 1 (0,0,0,0,1) 
16. Tomas H. Jonasson 
(Szwecja) - 1 (1,0,0,0,0) 
17. Adrian Cyfer (Polska) 
- 1 (1) 
18. Rafał Karczmarz 
(Polska) - NS  
 

31.08.2015 Dzień Solidarności i Wolności-
Centralne obchody w Gdańsku. 

Dzień Solidarności i Wolności jest obchodzony corocznie w rocznicę 
porozumień sierpniowych zawartych pomiędzy władzami komunistycz-
nymi a przedstawicielami robotniczych komitetów strajkowych. Poro-

zumienia sierpniowe były podpisane w Szczecinie (30 sierpnia), w 
Gdańsku (31 sierpnia) oraz w Jastrzębiu-Zdroju (3 września). Święto 
było obchodzone po raz pierwszy w Gdańsku 2005 r. w 25 rocznicę 

porozumień sierpniowych. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy wysu-
nął listę 21 postulatów, na których czele umieszczono żądanie utworze-
nia wolnych związków zawodowych. Pozostałe dotyczyły przestrzega-
nia praw i wolności konstytucyjnych, zniesienia przywilejów partyj-

nych, a także poprawy warunków bytowych społeczeństwa.  
Dzień Solidarności i Wolności został ustanowiony przez Sejm RP w 
dniu 27 lipca 2005 roku świętem państwowym w celu upamiętnienia 
historycznego zrywu Polaków do wolności i niepodległości z 1980 ro-
ku, który zainicjował proces upadku komunizmu i wyzwolenia naro-

dów Europy Środkowej i Wschodniej.  

Tegoroczne obchody święta Solidarności i Wolności w Gdańsku rozpo-
częły się od mszy świętej w bazylice Św. Brygidy.” Droga "Solidarności" 
trwa, nie ustaje, nie zwalnia swojego tempa. Wasz związek, choć wielu 
by tego chciało, nie zszedł na margines polskiego społecznego życia i 
nie zakończył swej służebnej misji wobec środowiska polskiego” - mó-
wił abp Głódź podczas uroczystej mszy z okazji 35 rocznicy powstania 
NSZZ "Solidarność". 
We mszy św. oprócz Prezydenta RP uczestniczyli przewodniczący 
"Solidarno ści" Piotr Duda i poprzedni szefowie Związku - Marian 

Krzaklewski oraz Janusz Śniadek. Pojawili się również m.in. prezes 
PiS Jarosław Kaczyński, posłanka Beata Szydło, były premier i 
europoseł PO Jerzy Buzek, były premier i poseł PSL Waldemar 
Pawlak, senator PO Jerzy Rulewski. 
Abp Głódź podkreślał, że nadal nie zostały zrealizowane wszystkie 
postulaty z 1980 roku, takie jak poprawa warunków służby zdrowia, 
tanie budownictwo społeczne czy obniżenie wieku emerytalnego. - 
Tamte postulaty to dla Solidarności wciąż niezamknięta karta, której 
nie sposób zdeponować w muzealnym zaciszu. Solidarność dzisiejszego 
czasu pamięta o tym. Ma świadomość, że jest depozytariuszem testa-
mentu sierpnia 1980 roku. A więc także tamtych postulatów, tylko po 
części zrealizowanych - podkreślił hierarcha. 

Kapłan życzył Prezydentowi, aby "posługa na najwyższym urzędzie 
Rzeczypospolitej była posługą w służbie wartości, tych nieprzemienia-
jących, trwałych, które tworzą duchową siłę i wielkość naszego naro-
du, w życie polskiej wspólnoty wnoszą ład i harmonię, potwierdzają 
godność obywateli wolnej ojczyzny". 

Po mszy  wszyscy jej uczestnicy procesyjnie udali się pod „bramę nr 2” 
Stoczni Gdańskiej. Prezydent, delegacje związkowe i inne złożyły wią-
zanki kwiatów pod historyczną bramą. Następnie Prezydent A. Duda 
oraz zaproszeni goście udali się do sali BHP. „Jesteśmy w stanie odbu-
dować Polskę razem w ramach solidarności”  - powiedział A.Duda 
podczas wystąpienia w historycznej Sali.  
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Podczas uroczystości wzruszony prezydent gratulował Związkowi zwy-
cięstwa nad komunizmem. - To niezwykle wzruszające, gdy patrzy się 
na dzieje i na wielkie zwycięstwo "Solidarności", zwycięstwo, w którym 
nie podniesiono broni przeciwko władzy, a jednak zwyciężono. Jakiej 
to wymagało odwagi i determinacji - mówił. Ocenił, że to m.in. wielka 
zasługa Jana Pawła II, kapelanów Solidarności, ks. Jerzego Popie-
łuszki, ks. Kazimierza Jancarza, prymasów Stefana Wyszyńskiego i 
Józefa Glempa oraz wielu kapłanów stojących za Solidarnością. Prezy-
dent recytował tekst „Piosenki dla córki” Macieja Pietrzyka, napisanej 
podczas sierpniowego strajku w 1980 roku. Nie mam teraz czasu dla 
ciebie/ Nie widziała cię długo matka/ Jeszcze trochę poczekaj, doro-
śnij/ Opowiemy ci o tych wypadkach. - To piosenka śpiewana do mnie i 
do mojego pokolenia. My musieliśmy poczekać i dorosnąć, by dowie-
dzieć się o tych wypadkach, bo patrzyliśmy na to dziecięcymi oczyma – 
wspominał Andrzej Duda. Jak powiedział, odniesiono zwycięstwo, po-
nieważ ludzie stanęli ponad pokoleniami. - Byłem niezwykle wzruszo-
ny, gdy zobaczyłem napis na budynku: „Solidarność pokoleń”. Jest 
dzisiaj na sali pan Andrzej Gwiazda z małżonką, którzy mogliby być 
moimi rodzicami. Jestem ja, jest Julcia, Zosia, młodzi stypendyści. 
Trzy pokolenia przesiąkniętych ideami Solidarności. To dla mnie jest 
niezwykle wzruszające - podkreślał Prezydent RP. 
Wystąpienie Prezydenta RP kilkakrotnie przerywano brawami. 

   Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda. 
Podczas uroczystości zasłużeni działacze opozycji solidarnościowej - 
Paweł Glanert, uczestnik strajku z 1970 roku, fotograf przemian w 
Polsce, współpracownik Magazynu Solidarność, Andrzej Malinow-
ski, związkowiec w firmie Hydroster, który dwa i pół roku spędził w 
więzieniu z czasie stanu wojennego, ks. Jarosław Wąsowicz, koordy-
nator pielgrzymek kibiców Lechii Gdańsk, Jarzy Zacharow, związ-
kowiec z Zamościa i nastoletnia Marysia Kołakowska otrzymali 
odznaczenia państwowe. Następnie 35 uczniom wręczono stypendia 
Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”. (zdjęcie poniżej) 

Uroczystości przed Stocznią Gdańską. 
Mój komentarz 
Niektórzy działacze „Solidarności” zapomnieli o ideałach jakie im 
przyświecały gdy walczyli o Wolną Polskę. Niestety potwierdzili 
starą prawdę ,że władza deprawuje. Dawni rewolucjoniści „będący 
przy władzy” wiedzą lepiej co jest dobre dla ludzi pracy. Zachowują się 
dokładnie tak samo jak przedstawiciele systemu z którym kiedyś 
wspólnie walczyliśmy.  Były Prezydent i Pierwszy Przewodniczący 
NSZZ Solidarność  Lech Wałęsa pałowałby działaczy Solidarności 
dlatego ,że protestowali przeciwko podniesieniu wieku emerytalne-
go. Nie przyjmuje zaproszenia na wspólne uroczyste obchody 
(wyjeżdża w tym czasie za granicę). Marszałek Senatu Bogdan Bo-
rusewicz nie wpuszcza swoich byłych kolegów ze Związku do Sena-
tu, głosuje za wydłużaniem wieku emerytalnego oraz likwidacją 8 
godzinnego dnia pracy i również nie pojawia się na wspólnych ob-
chodach. Woli złożyć kwiaty pod pomnikiem Stoczniowców w towa-
rzystwie premier Kopacz. Dowody  zdeprawowania można by jeszcze 
mnożyć. Z racji Naszego Jubileuszu nie będę się pastwił nad tymi oso-
bami. Krótko podsumuję – niektórzy koledzy zbłądzili. Może kiedy 
przestaną obracać się w kręgu ludzi władzy i powrócą do  ideałów które 

kiedyś im przyświeca-
ły.  
Zdecydowana więk-
szość „ludzi Solidar-

ności” pozostała wier-
na ideałom z 1980 r. i 
tym osobom składam 
serdeczne podzięko-

wanie- 
 DZIĘKUJĘ  

ZA 
„SOLIDARNO ŚĆ”.  
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W 35 rocznicę sierpnia 1980 r. przypominamy postulaty z 1980 r.  
Wiele z nich jest nadal aktualnych. 

21 postulatów z sierpnia 1980 r.  
1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związ-
ków zawodowych wynikających z ratyfikowanych przez PRL Kon-
wencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczących 
wolności związków zawodowych. 
2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajku-
jącym i osobom wspomagającym. 
3. Przestrzegać zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności sło-
wa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależ-
nych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla 
przedstawicieli wszystkich wyznań. 
4. Przywrócić do poprzednich praw: 
a) ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976 r., studentów 
wydalonych z uczelni za przekonania, 
b) zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadro-
żyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego), 
c) znieść represje za przekonania. 
5. Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu Mię-
dzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz publikować jego żądania. 
6. Podać realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z 
sytuacji kryzysowej poprzez: 
a) podanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji 
społeczno-gospodarczej, 
b) umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym 
uczestniczenie w dyskusji nad programem reform. 
7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wyna-
grodzenie za okres strajku - jak za urlop wypoczynkowy, z funduszu 
CRZZ. 
8. Podnieść zasadnicze uposażenie każdego pracownika o 2000 zł na 
miesiąc, jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen. 
9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu 
cen i spadku wartości pieniądza. 

10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły 
żywnościowe, a eksportować tylko nadwyżki. 
11. Znieść ceny komercyjne oraz sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie 
wewnętrznym. 
12. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach 
kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz znieść przywileje 
MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie zasiłków rodzin-
nych, zlikwidowanie specjalnych sprzedaży itp.                                                                                                                             
13. Wprowadzić na mięso i jego przetwory kartki - bony żywnościowe 
(do czasu opanowania sytuacji na rynku). 
14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 55 lat, a dla mężczyzn do 
lat 60 lub przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla męż-
czyzn bez względu na wiek. 
15. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie 
wypłacanych. 
16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opie-
kę medyczną osobom pracującym. 
17. Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach 
dla dzieci kobiet pracujących. 
18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat 
na wychowanie dziecka. 
19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkania. 
20. Podnieść diety z 40 zł na 100 złotych i dodatek za rozłąkę. 
21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w 
ruchu ciągłym i systemie czterobrygadowym brak wolnych sobót 
zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego 
lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy.  

 
POZNAJ SWOJE PRAWA 

ZUZP ROZDZIAŁ  III  CZAS PRACY 
Art. 8 
Czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji 
pracodawcy w jego siedzibie lub w innym miejscu wyznaczonym dla 
wykonywania pracy. 
Czas pracy dla pracowników ENEA wynosi 8 godzin na dobę i 40 go-
dzin w pięciodniowym tygodniu pracy od godz. 7.00 do godz. 15.00, 
przy zachowaniu wszystkich sobót wolnych, w jedno miesięcznym 
okresie rozliczeniowym.  
Czas pracy dla pracowników pracujących na zmiany wynosi 8 godzin na 
dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu 
pracy, w jedno miesięcznym okresie rozliczeniowym. 
Czas pracy pracowników zatrudnionych w systemie zmianowym we-
dług harmonogramu wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w 
przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Harmonogramy opracowane 
w oparciu o obowiązujące normy czasu pracy przedstawiane są zaintere-
sowanym nie później niż 2 tygodnie a zatwierdzane nie później niż 3 dni 
przed rozpoczęciem pracy wyznaczonej w tym harmonogramie. 
Czas pracy dla pracowników wymienionych w ust. 4 może być przedłu-
żony do 43 godzin przeciętnie na tydzień w przyjętym okresie rozlicze-
niowym, trwającym nie dłużej niż 4 tygodnie. W granicach tej normy 
czas pracy może być przedłużony jednego dnia w niektórych tygodniach 
do 12 godzin. Praca ponad 8 godzin na dobę i przeciętne ponad 40 go-
dzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym jest pracą w godzi-
nach nadliczbowych. 
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W przypadku zmiany pory wykonywania pracy przez pracownika w 
związku z jego przejściem na inną zmianę, zgodnie z ustalonym rozkła-
dem czasu pracy, tygodniowy nieprzerwany odpoczynek może obejmo-
wać mniejszą liczbę godzin, nie może być jednak krótszy niż 24 godzi-
ny. 
Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy poszczególnych zmian ustala się 
następująco: 

 
Wykaz stanowisk pracy, na których występuje praca zmianowa zawiera 
Załącznik nr 22 do Układu. 
Pracownik ma prawo, do co najmniej 11-godzinnego dobowego nieprze-
rwanego odpoczynku oraz do co najmniej 35-godzinnego nieprzerwane-
go odpoczynku tygodniowego z zastrzeżeniami wynikającymi z Kodek-
su pracy. 
Indywidualne rozkłady czasu pracy dla poszczególnych pracowników, 
ustala kierownik jednostki organizacyjnej spółki na wniosek pracowni-
ka. 
Rozkłady czasu pracy dla zespołów pracowników, komórek i jednostek 
organizacyjnych w razie konieczności podyktowanej wyjątkowymi 
przypadkami, ustala kierownik jednostki organizacyjnej spółki w poro-
zumieniu z jednostką organizacyjną związku w Regulaminie Pracy. 
Do czasu pracy wlicza się przerwę w pracy trwającą 15 minut. 
Obecność w pracy potwierdza pracownik przez podpisanie listy obecno-
ści lub odbicie karty identyfikacyjnej w miejscu pracy, lub w miejscu 
wykonywania pracy. 
 
Art. 9 
Do pracowników, których czas pracy z uwagi na rodzaj wykonywanej 
pracy może być określony tylko wymiarem ich zadań, przepisy art. 8 
stosuje się tylko w tym zakresie, na jaki pozwala rodzaj wykonywanej 
przez nich pracy. 
W stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu 
pracy nie prowadzi się ewidencji godzin pracy. 
Wykaz stanowisk pracy objętych zadaniowym systemem czasu pracy 
stanowi Załącznik nr 24 do Układu. 

PRZEGLAD PRASY 
Gigantyczny wzrost zadłużenia Polski w 2014 roku.  
Rząd zadłużył nas na kolejne 72 miliardy złotych! 
Wygląda na to, że dokonana w ubiegłym roku grabież oszczędności 
Polaków zgromadzonych w OFE tylko rozzuchwaliła rządzących nami 
polityków Platformy i PSL. Okazuje się, że po wyłączeniu efektu umo-
rzenia obligacji skarbowych związanych z grabieżą OFE zadłużenie 
naszego państwa wzrosło aż o 72 miliardy złotych! By żyło się le-
piej... zagranicznym wierzycielom Polski! 
 
Jeśli nie uwzględnimy skutków rządowego "skoku na OFE", to zgodnie 
z oficjalnymi statystykami Ministerstwa Finansów zadłużenie Polski w 
ubiegłym roku wzrosło aż o 72,09 mld zł, czyli o 8,6 proc. w stosunku 
do 2013 r. Wynikało to głównie z finansowania potrzeb pożyczko-
wych budżetu państwa i rolowania zadłużenia (+43,3 mld zł), osła-
bienia kursu złotego w stosunku do walut, w których rząd zaciągał 
pożyczki (+13,8 mld zł) oraz prefinansowania potrzeb pożyczko-
wych na 2015 r. (+12,7 mld zł).  
Co ciekawe - w tym roku zapadalność (czyli moment, kiedy dług należy 
oddać) osiągnie aż 78,1 mld zł pożyczek i obligacji zaciągniętych w 
latach poprzednich. Uwzględniając dotychczasową politykę rządu 
polegającą na ciągłym rolowaniu zapadalnego długu (tj. zaciąganiu 
nowych pożyczek na poczet spłaty starych) niewykluczone, że ekipa 
Platformy pobije rekord pod względem wysokości zaciągniętych dłu-
gów w ciągu jednego roku. Nie byłoby w tym może nic nadzwyczajne-
go, gdyby to rządzący odpowiadali za spłatę tych zobowiązań. Niestety 
za regulowanie długów odpowiadają własnym majątkiem wszyscy Pola-
cy. To ich ciężko zarobione pieniądze, uprzednio zabrane w podatkach, 
są przekazywane przez rząd na konta zagranicznych wierzycieli tytułem 
spłaty zadłużenia. To zwykli Polacy, a nie rządzący krajem politycy 

Platformy i PSL, są również najbardziej narażeni na niekorzystne konse-
kwencje gigantycznego długu, który nie dość, że wpływa to na wyso-
kość płaconych przez nich podatków, to jeszcze determinuje sposób 
wydatkowania pieniędzy przez państwo. Zamiast na infrastrukturę, in-
nowacyjność, służbę zdrowia czy bezpieczeństwo - rząd najwięcej 
środków zabranych podatnikom kieruje na konta wierzycieli nasze-
go kraju. By żyło im się lepiej… 
=================================================== 

SKRAJNE UBÓSTWO 

Jakość państwa poznajemy m.in. po tym, jak traktuje swoich najsłab-
szych obywateli - dzieci i niepełnosprawnych. Okazuje się, że aż 2,8 
mln Polaków żyło w 2014 r. w skrajnym ubóstwie, a ich wydatki nie 
przekraczały minimum egzystencji. Rodziny wielodzietne stanowiły 
grupę najbardziej zagrożoną ubóstwem skrajnym, a obecność osób nie-
pełnosprawnych w gospodarstwie domowym od lat zwiększa zagrożenie 
ubóstwem, wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego. 
 
Rodziny wielodzietne stanowiły grupę najbardziej zagrożoną ubóstwem 
skrajnym (oznacza to wydatki poniżej 540 zł miesięcznie dla osoby 
samotnie gospodarującej lub 1 458 zł dla gospodarstwa czteroosobowe-
go: dwie osoby dorosłe plus dwoje dzieci). Poniżej tego minimum egzy-
stencji żyło ok. 11 proc. osób w gospodarstwach małżeństw z 3 dzieci 
oraz ok. 27 proc. osób w gospodarstwach małżeństw z 4 lub większą 
liczbą dzieci na utrzymaniu. 
 
Zasięg ubóstwa skrajnego wśród dzieci i młodzieży poniżej 18. roku 
życia wyniósł ok. 10 proc, a osoby w tym wieku stanowiły prawie jedną 
trzecią populacji zagrożonej ubóstwem skrajnym. 
 
Z danych GUS wynika, że bezrobocie, niskie wykształcenie, miejsce 
zamieszkania na wsi, wreszcie obecność w gospodarstwie domowym 
osoby niepełnosprawnej, zwiększa zagrożenie ubóstwem. Wśród gospo-
darstw domowych, w skład których wchodziła przynajmniej jedna osoba 
bezrobotna, stopa ubóstwa skrajnego wynosiła prawie 15 proc. i była 
dwa razy wyższa niż średnia w Polsce. Większa liczba osób bezrobot-
nych w gospodarstwie domowym znacząco zwiększa ryzyko ubóstwa 
skrajnego. W gospodarstwach domowych, w których bezrobotne były 
przynajmniej dwie osoby stopa ubóstwa skrajnego wynosiła ok. 33 
 
Im wyższe wykształcenie, tym mniejsze jest ryzyko życia poniżej mini-
mum egzystencji. Jak wyliczył GUS wśród gospodarstw domowych, w 
których głowa gospodarstwa domowego uzyskała wykształcenie co 
najwyżej gimnazjalne, odsetek osób skrajnie ubogich wyniósł w 2014 r. 
ok.18 proc.; natomiast w gospodarstwach domowych, w których głowa 
gospodarstwa posiadała wykształcenie wyższe - niecały jeden procent. 
 
Podobnie jak w latach ubiegłych zagrożenie ubóstwem zwiększa obec-
ność osoby niepełnosprawnej w gospodarstwie domowym. Stopa ubó-
stwa skrajnego wśród osób w gospodarstwach domowych z co najmniej 
jedną osobą niepełnosprawną wyniosła ok. 11 proc., a w gospodar-
stwach domowych z przynajmniej jednym dzieckiem do lat 16 posiada-
jącym orzeczenie o niepełnosprawności - ok. 15 proc.Tymczasem odse-
tek osób zagrożonych ubóstwem w gospodarstwach domowych bez 
osób niepełnosprawnych wynosił 6,5 proc. 
 
Według GUS zasięg ubóstwa skrajnego na wsi był  ponad dwukrotnie 
wyższy niż w miastach. W skrajnym ubóstwie żyło ok. 5 proc. miesz-
kańców miast i ok.12 proc. mieszkańców wsi. Ci ostatni stanowili ponad 
60 proc. osób żyjących poniżej granicy ubóstwa skrajnego, podczas gdy 
udział ludności wiejskiej wśród ogółu ludności Polski wynosił prawie 
40 proc. 
Stopa ubóstwa skrajnego pozostała na tym samym poziomie (7,4 proc.). 
"Solidarność" od dawna alarmuje, że wykluczenie społeczne jest zjawi-
skiem narastającym, związanym z niskimi płacami i niestabilnymi wa-
runkami pracy i domaga się od rządu wprowadzenia skutecznego pro-
gramu walki z ubóstwem. Zgodnie z "Umową programową" podpisaną 
przez Związek z Andrzejem Dudą przed wyborami prezydenckimi, kan-
dydat na prezydenta, obecnie prezydent elekt, zobowiązał się o walki z 
ubóstwem, również poprzez zwiększenie progów dochodowych upraw-
niających do świadczeń socjalnych, a także wycofania antypracowni-
czych zmian w kodeksie pracy i wyeliminowania śmieciowych umów o 
pracę. 

(Ciąg dalszy ze strony 12) 

pierwsza zmiana: od godz. 6.00 do godz. 14.00 

druga zmiana: od godz. 14.00 do godz. 22.00 

trzecia zmiana: od godz. 22.00 do godz. 6.00 dnia następnego. 
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HUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETU    

Polityk siedząc w restauracji zauważył za innym stolikiem sa-
motnie siedzącą atrakcyjną młodą kobietę więc zdecydował po-
dejść do niej: 
- Cześć. Mam na imię Marcin, mam 40 lat, zajmuję się polityką 
i jestem uczciwym człowiekiem. 
- Cześć skarbie. Mam na imię Sara, mam 35 lat, zajmuję się 
prostytucją i nadal jestem dziewicą.   

ARCHIWUM CZESŁAWA M.ARCHIWUM CZESŁAWA M.ARCHIWUM CZESŁAWA M.    

31.08.1982 Gorzów Wlkp.31.08.1982 Gorzów Wlkp.31.08.1982 Gorzów Wlkp.   
OKIEM JUJKIOKIEM JUJKIOKIEM JUJKI    

GORZÓW WLKP.GORZÓW WLKP.GORZÓW WLKP. ---MOJE MIASTOMOJE MIASTOMOJE MIASTO    

Lata 80 Lata 80 Lata 80 –––te Otwarty basen przy ul Energetykówte Otwarty basen przy ul Energetykówte Otwarty basen przy ul Energetyków   

ZNALEZIONE W INTERNECIEZNALEZIONE W INTERNECIEZNALEZIONE W INTERNECIE    
   

ZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLI    

LICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCA   
-14,20 zł.  wartość akcji Enea 31.08.2015 r.  godz.17.00 
- 7,4 % Polaków żyło w skrajnym ubóstwie w 2014 r. 
Więcej skrajnego ubóstwa niż w 2013 r. odnotowano w 
województwach: dolnośląskim, lubuskim, małopolskim, 
opolskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielko-
polskim i zachodniopomorskim.  
-1,4 mln. dzieci w Polsce żyje w biedzie i niedostatku. 
-800 tys. dzieci w Polsce głoduje i nie dojada 
-17 % zatrudnionych na umowę o pracę  należy w Polsce   
      do związków zawodowych. W górnictwie ten odsetek  
      sięga 72 %. 
 - o 72.09 mld. zł ubiegłym roku wzrosło zadłużenie Pol-
ski w 2014 r. Wzrost o 8,6 % w stosunku do 2013 r. 
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„Polak miłuj ący Boga i Ojczyznę powstanie z 
każdego poniżenia, bo zwykł klękać tylko  
przed Bogiem”           Jerzy Popiełuszko 


