
 
>>64 rocznica wybuchu II 

wojny światowej 
 

1  września obchodziliśmy kolejną, już 
64 rocznicę agresji hitlerowskich Nie-

miec na Polskę.  
Niestety, ze smutkiem należy stwierdzić, że 
ze znajomością historii w naszym społe-
czeństwie nie jest najlepiej. 

Okazało się, że 57% Polaków uważa, że 
Niemcy na równi z Polakami byli takimi 
samymi ofiarami wojny. Przerażające!  
Z tej strony trzeba dramatycznie zaapelo-
wać do nauczycieli historii:  
Uczcie nasze dzieci historii naszego Narodu 
i wymagajcie jej znajomości. Bowiem nie-
długo okaże się, że to Franek Dolas rozpętał 
to piekło, a obozy koncentracyjne zbudowa-
li Polacy!  
Tak dla przypomnienia dla tych 57% 
: 
II Wojnę rozpętali �iemcy a nie 
Polacy. Pamiętajmy o tym i po-
wtarzajmy to naszym dzieciom do 
bólu!!!   
 

 
>>Doroczna Pielgrzymka 

Energetyków do Częstocho-
wy 

 

1 6 sierpnia odbyła się doroczna Piel-
grzymka Energetyków na Jasną Górę. 

Jak zawsze uczestniczyła w niej liczna re-
prezentacja naszego Oddziału oraz nasz 
poczet sztandarowy  
 
 

 
>>Posiedzenie MKK �SZZ 

„S” 
 

1 9 i 20 sierpnia w Sierakowie odbyło się 
posiedzenie MKK naszego związku.  

Jego głównym celem było wypracowanie 
stanowiska wobec kolejnej wersji strategii 
GE Enea S.A..  
MKK zajęło się sprawą spółki „Entur”z 
Oddziału w Szczecinie, finansowaniem 
działań podjętych przez MKK oraz w 
związku z publikacjami o bardzo dobrych 
wynikach finansowych Enei ( zysk netto to 
59,4 mln złotych) wystosowało do Zarządu 
Grupy pismo, w którym zwrócono się o 
wypłacenie w miesiącu sierpniu jednorazo-
wej nagrody pieniężnej w kwocie 500 zł na 

jednego pracownika oraz o rozpoczęcie 
wyrównywania dysproporcji płacowych –
jako realizację wcześniejszych deklaracji 
Zarządu w tej materii.  
 

>> Obrady Prezydium MKK  
 

2 6 sierpnia w Poznaniu odbyło się po-
siedzenie Prezydium MKK.  

Prezydium wystosowało pismo do Zarządu 
Grupy w sprawie bezprawnego przekazania 
w dzierżawę majątku Enei dla spółki 
„Entur”.  
Opracowano projekt Zasad Rozliczania 
Kosztów ponoszonych przez MKK. 
MKK otrzymało odpowiedź z Ministerstwa 
Skarbu Państwa w sprawie czynnego  prawa 
wyborczego pracowników spółek– córek w 
wyborach do Rady Nadzorczej.  
W świetle uzyskanej odpowiedzi  okazało 
się, że cała poprzednia Rada Nadzorcza EP 
S.A. została powołana z naruszeniem pra-
wa, gdyż członkowie wybierani przez zało-
gę zostali wybrani przy udziale pracowni-
ków spółek– córek.  
W związku z taką sytuacją rodzi się pytanie. 
Czy Rada Nadzorcza EP S.A. działała zgod-
nie z literą prawa i czy uchwały przez nią 
podejmowane były prawomocne, skoro jej 
powołanie nastąpiło z jej naruszeniem?   
 

 
>>Kolejna tura negocjacji 

 

2 7 sierpnia odbyła się kolejna tura nego-
cjacji w sprawie zasad współpracy 

Związków Zawodowych i Zarządu Enei.  
 
Niestety w najważniejszych sprawach nie 
doszło do zbliżenia stanowisk. 
Efektem negocjacji było tylko podpisanie 
Protokołu Rozbieżności.  
Tu należy wszystkim przypomnieć, że Za-
rząd Enei w protokóle z rokowań w ramach 
sporu zbiorowego prowadzonego przez So-
lidarność  zobowiązał się podpisać takowe 
porozumienie do dnia 15 lipca. 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Pismo Komisji Międzyzakładowej  

 

Grupa Energetyczna „Enea”  SA- Oddział w Gorzowie  

 
�SZZ „SOLIDAR�OŚĆ” 

stoi na straży twoich praw i in-
teresów–   

nie stój z boku i przyłącz się do 
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W numerze między inny-

mi: 
• Kalendarium wyda-

rzeń w związku 
• Festyn sportowo– re-

kreacyjny 

• 64 rocznica wybuchu II 
wojny światowej 

 
• Stronniczy przegląd  

Prasy 
• Z ostatniej chwil–  

stanowisko MKK wobec 
Strategii Grupy  

 
 



>>Odrzucenie odwołania od 
decyzji PIP w sprawie ZUZP 

 

2 9 sierpnia Sąd Pracy w Poznaniu po raz 
kolejny z powodów proceduralnych 

odrzucił odwołanie w sprawie odmowy 
zarejestrowania przez PIP protokołu dodat-
kowego nr 18. Obecnie oczekujemy na 
przekazanie nam pisemnego uzasadnienia 
wyroku. 

 >>Posiedzenie KM �SZZ  
„Solidarność” naszego Od-

działu 
3 września  odbyło się posiedzenie Komisji 
Międzyzakładowej naszego Oddziału. Spra-
wozdanie z bieżącej działalności naszego 
związku przedstawił Krzysztof Gonerski. 
Zgodnie z zapowiedziami, podczas spotka-
nia z Dyrekcją Oddziału poruszona została 
sprawa talonów. Postawiliśmy żądanie wy-
ciągnięcia konsekwencji wobec osób za to 
odpowiedzialnych. Otrzymaliśmy odpo-
wiedź, że zostały już wyciągnięte. 
Głównym tematem była jednak kolejna 
wersja Strategii GE Enea S.A.  
Stwierdziliśmy, że dokonano w niej tylko 
kosmetycznych zmian, uwzględniających 
postulaty FZZ( ten slajd, tamten slajd). Na-
tomiast to, z czym nie zgadza się NSZZ 
Solidarność, czyli wydzielania spółek zosta-
ło delikatnie ukryte pod sformułowaniami 
typu: „mogą”, „O ile będzie taka potrzeba”, 
„po wnikliwej analizie ekonomicznej” itp.. 
Co groźniejsze, nie tam jakiegokolwiek 
harmonogramu jej wdrażania. Czyli w prak-
tyce oznacza to, że może być realizowana w 
każdej chwili po jej przyjęciu przez Radę 
Nadzorczą!  
W swoim stanowisku KM NSZZ Solidar-
ność zdecydowanej odrzuciła Strategię i 
takie stanowisko naszego MOZ-u zostało 
przedstawione na posiedzeniu MK. 

 
>>Festyn sportowo– rekre-

acyjny. 
 

6  września na boisku przy ulicy Czere-
śniowej odbył się doroczny festyn spor-

towo-rekreacyjny. Organizatorem była 
NSZZ Solidarność oraz TKKF Elektron. 
W jego ramach odbył się 11 turniej piłkar-
ski o Puchar KM NSZZ Solidarność, w któ-
rym udział wzięło 5 drużyn, w tym gościn-
nie ekipa z Oddziału w Zielonej Górze. 
Wyniki poszczególnych spotkań turnieju: 
RE Gorzów- Zielona Góra           1:0  
RE Międzychód- RE Choszczno 2:2 Cen-
trala- RE Gorzów                  2:1  
Zielona Góra- RE Międzychód   1:3  
RE Choszczno- Centrala             1:0  
RE Gorzów- RE Międzychód      0:3   
Zielona Góra- RE Choszczno      0:5  
RE Międzychód- Centrala           2:1  

RE Gorzów- RE Choszczno         0:2  
Zielona Góra- Centrala                0:3 
Końcowa klasyfikacja Turnieju: 

1.     RE Choszczno 

2. RE Międzychód 

3. Centrala 

4. RE Gorzów 

5. Zielona Góra 

Królem strzelców turnieju został Andrzej 
Skrzypiec.  
Podczas festynu odbył się I Turniej siat-
kówki plażowej. 
Zwyciężyła w nim ekipa RE Dębno. Kolej-
ne miejsca zajęły: 
• Energozew,  
• Centrala II,  
• Centrala I,  
• RE Choszczno,  
Oczywiście nie zabrakło konkurencji dla 
naszych milusińskich oraz pozostałych 
uczestników Festynu a także tradycyjnej 
kiełbaski z grilla. 

A że i pogoda w tym dniu dopisała, to i  
humory  również dopisały. 
 

 
Stronniczy  

przegląd prasy 
 

>>Wybierając przyszłość, 
wyprać przeszłość 

W odpowiedzi na sondaż Rzeczpospolitej 
większość Polaków uznała, że Niemcy - tak 
jak Polacy, Żydzi i Cyganie - byli ofiarami 
II wojny światowej.  
Zdumiało to pozostałych Polaków, którzy 
wiedzą, że �iemcy byli przede wszystkim 
sprawcami męczeństwa pozostałych na-
rodów.  
A jeśli później ofiarami, to z własnego 
wyboru.  
 
Ale na wykrzywienie pamięci historycz-
nej Polaków chmary historyków i publi-
cystów mozolnie pracowały przez wiele 
lat.  
Szczególne zasługi położyła w tej materii 
„Gazeta Wyborcza” z jej naczelnym na 
czele! 
 
Znowu społeczeństwo zawiodło elity. Od-
powiedziało niesłusznie na pytanie Rzecz-
pospolitej, czy Niemcy, tak jak Polacy, Ży-
dzi i Cyganie, są ofiarami II wojny świato-
wej. 57 proc. Polaków uznało, że tak.  
 
Politycy i publicyści osłupieli. Rozdzwoniły 
się telefony w redakcjach do "osobistości", 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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by powiedziały, co o tym myślą. 
 
Analizy nieodpowiedzialności Polaków są 
rozbieżne.  
Najwięcej osób uznało, że Polacy jako kato-
licy są miłosiernym narodem, cierpienie 
sprawców i ofiar jest więc dla nich jednako-
we. Inni mówili o źle postawionym pytaniu, 
bo sugerowało pozytywną odpowiedź.  
Naczelny Gazety Wyborczej, któremu wy-
niki sondażu były niemiłe, bo przecież Pola-
cy powinni odpowiedzieć, że krzywd Ży-
dów nie da się z niczym porównać, uznał 
wyniki sondażu za nic nie warte ze wzglę-
dów metodologicznych.  
Przy okazji wyznał, że wystosował apel do 
rządu niemieckiego o zlokalizowanie Cen-
trum Wypędzonych nie w Berlinie, jak chce 
Steinbach, lecz we Wrocławiu, nie dlatego, 
że tak uważa, lecz za namową Adama Krze-
mińskiego (współredaktora niemieckiego 
czasopisma, wydawanego przez niemieckie 
MSW, dziennikarza Polityki). 
Najciekawszy jednak osąd dał Marek Edel-
man.  
Według niego o takim wyniku sondażu za-
decydowali byli polscy robotnicy przymu-
sowi, którym na tych przymusowych robo-
tach w Niemczech nieźle się powodziło. - 
Lepiej im było tam niż tu - orzekł.  
Jak widać, przyjął już za swój pogląd, wyra-
żony przez jednego z polityków niemiec-
kich przy okazji negocjacji z Niemcami o 
odszkodowania, że Polakom się one nie 
należą, ponieważ oni zawsze przyjeżdżali 
do Niemiec na roboty. (Mimo to mam jed-
nak nadzieję, że po takiej ocenie prześlado-
wań Polaków przez Niemców Edelman 
nigdy nie usłyszy, że Żydom najlepiej się 
działo w getcie, bo nie było tam antysemity-
zmu). 
Zostawmy jednak kurioza.  
Wiele wskazuje na to, że tę rzeczywiście 
zaskakującą odpowiedź na sondaż podykto-
wała ankietowanym poprawność polityczna. 
Uznali, że tak wypada odpowiedzieć. Że 
takiej odpowiedzi oczekują elity. 
Pech chce, że te elity nagle zmieniły zdanie. 
W słusznej obawie, że droga, na którą we-
szli Niemcy, pisząc na nowo historię wojny, 
prowadzi do nacjonalizmu. 
Redukcja pamięci 
Wcześniej te polskie elity władzy, a w tym 
mieszczą się media, mozolnie pracowały, 
by Polacy zapomnieli, jak było naprawdę. 
Symboliczny uścisk kanclerza Kohla i pre-
miera Mazowieckiego w Krzyżowej, daw-
nym gnieździe junkrów pruskich, stał się 
sygnałem, by zapomnieć przeszłość.  
Duża część polityków, historyków i publi-
cystów zabrała się do tego z zapałem, w 
imię przyszłości piorąc przeszłość.  
Nie mamy już z czego być dumni, mamy się 
wstydzić za przeszłość.  
Powstają nowe wersje wydarzeń historycz-
nych, z których wynika, że byliśmy kolabo-
rantami niemieckimi.  

Pamięć historyczna została sprowadzona do 
wędrowania drogą hańby Polaków.  
Świadectwa pozytywne stały się niepożąda-
ne.  
Mnożą się publikacje książkowe, gazetowe, 
filmy o krzywdach, jakie uczyniliśmy 
Niemcom.  
Publikacje przesadne i ahistoryczne, abstra-
hujące od uwarunkowań, czasu dziania się 
tych zdarzeń. 
Nową pamięć kształtują przede wszystkim 
media. Redukują pamięć o rocznicach waż-
nych dla Polaków.  
Na przykład o 1 września, rocznicy napaści 
Niemiec na Polskę.  
Zapomnienie zaczęło się parę lat temu, kie-
dy to telewizja publiczna zorganizowała 
żenujący spektakl pojednania obrońców i 
napastników Westerplatte. Z deklaracjami 
ze strony sędziwych polskich obrońców tej 
placówki, że niemieccy żołnierze tak jak 
polscy służyli swojej ojczyźnie, nic więc nie 
powinno ich dzielić.  
Tych westerplatczyków, którzy odmówili 
udziału w tym spektaklu, bo uznali, że nie-
mieccy żołnierze wykazali w tej wojnie 
szczególne okrucieństwo, pewni publicyści 
wykpili jako ksenofobów i wczorajszych. 
Publicznie poniżyli.  
Choć to właśnie oni zachowali się z godno-
ścią. 
Ostatnią rocznicę wrześniową media odno-
towały tylko wzmiankami.  
W żadnej telewizji nie znalazł się program, 
omawiający szerzej początek wojny.  
By nie drażnić Niemców.  
Bo chyba nie z powodu niechęci mediów do 
martyrologii, bo takiej niechęci nie ma prze-
cież przy okazji rocznic ważnych dla Ży-
dów. 
Szczypiorscy sumieniem narodu 
Na największego pisarza polskiego został 
wykreowany w wolnej Polsce Andrzej 
Szczypiorski po napisaniu książki 
("Początek"), w której i Polacy, i Żydzi 
okazali się szmalcownikami, a szlachetny 
tylko oficer niemiecki.  
Wielkość tego autora w Polsce zabłysnęła 
światłem odbitym z Niemiec, gdzie właśnie 
z powodu miłego dla tego narodu przesłania 
książki zrobił on niesłychaną karierę.  
Zachęcony tak znakomitym odbiorem tego 
kierunku myślenia w sprawach polsko-
niemieckich im się poświęcił.  
Trafiał swoimi opiniami w zapotrzebowanie 
polityczne środowisk zainteresowanych 
tworzeniem nowej świadomości historycz-
nej Polaków.  
Miał na to przeogromny wpływ, bo był roz-
rywany przez środki przekazu.  
Troska o to, by nie urazić Niemców pamię-
cią o ich czynach w Polsce w czasie wojny, 
doprowadziła do absurdów.  
Kiedy parę lat temu w senacie dyskutowano 
nad ustawą o ochronie pamięci o obozach 
zagłady, zapisano je w ustawie jako 
"hitlerowskie obozy". Wówczas senator 
Wiesław Chrzanowski zgłosił poprawkę, 

zmieniającą zapis na "niemieckie obozy". 
Spotkało się to jednak ze sprzeciwem parla-
mentarzystów Unii Wolności.  
Uznali, że takie brzmienie szkodzi polsko-
niemieckiemu pojednaniu.  
�ie niemieckie, lecz nazistowskie 
Doszło do tego, że już nikt publicznie nie 
odważy się powiedzieć czy napisać o zbrod-
niach niemieckich.  
Są wyłącznie hitlerowskie lub nazistowskie.  
Zgodnym wysiłkiem polskich polityków 
(głównie z Unii Wolności) i dziennikarzy - 
tu już rozpiętość jest szersza, ale pierwszą 
gwiazdą błyszczy Gazeta Wyborcza - usu-
wano ze zbiorowej pamięci Polaków zbrod-
nie niemieckie, zastępując je polskimi.  
W tym obszarze mieszczą się wysiłki, by 
wbrew udostępnionym Polsce świadectwom 
niemieckim wypromować opinie, zdejmują-
ce jakąkolwiek współodpowiedzialność 
Niemców za Jedwabne. 
W takiej atmosferze nie dziwi już, że żaden 
polityk, żaden dziennikarz (z wyjątkiem 
Tygodnika Solidarność) nie reaguje, kiedy 
dochodzi do takich ekscesów antypolskich 
w naszym kraju, jakie miały miejsce w 
ubiegłym roku ze strony opolskiego senato-
ra Gerharda Bartodzieja, śląskiego Niemca, 
prezesa Domu Współpracy Polsko-
Niemieckiej, żeby było ciekawiej.  
Publicznie oświadczył on, że całemu złu, 
jakie miało miejsce w czasie wojny, winni 
są Polacy.  
Zwala się winę na innych tak, jak robiono to 
przez 40 lat, wykorzystując w propagandzie 
komunistycznej elementy <<martyrologii>> 
narodu, ofiar, walki, nienawiści do tłuma-
czenia polskiej biedy, niepowodzeń. A więc 
wieczna rola ofiary i zrzucania odpowie-
dzialności za zło na innych, najwygodniej 
na Niemców, Żydów, Rosjan. To przecież 
oni wywołali wojnę i są winni milionów jej 
ofiar, ograbili Polskę z majątku, dóbr kultu-
ry i pozbawili życia najlepszych synów na-
rodu - kpi Bartodziej. - Wojna nie może być 
usprawiedliwieniem dla zbrodni popełnio-
nych na Żydach i Niemcach" - konkluduje.  
Mówi też, że gdyby nie wojna, której - we-
dle niego - winni są Polacy, to i tak Niemcy 
znaleźliby się w polskich obozach. 
Te pełne nieukrywanej nienawiści do Pola-
ków twierdzenia polski senator opublikował 
jako prezes instytucji rządu niemieckiego, 
powstałej dla pojednania polsko-
niemieckiego. 
Niemcy doszli do wniosku, że Polacy przyj-
mą już bez protestu każde fałszerstwo 
wspólnej historii.  
Nie protestują przecież nie tylko dziennika-
rze, ale i elity władzy.  
Prezydent Kwaśniewski zamiast ostro i zde-
cydowanie odpowiedzieć Niemcom na chęć 
pisania na nowo wspólnej historii przez 
budowę pomnika tzw. wypędzonym, swoim 
zwyczajem kluczy.  
Toczy ponad naszymi głowami tajemne 
rozmowy z kanclerzem Schröderem, prezy-

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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dentem Rauem, powołuje jakieś grupy ro-
bocze do rokowań.  
Ale co tu rokować. - Budowa Centrum w 
połączeniu z forsowanym przez Steinbach 
postulatem przyznania prawa do powrotu do 
ojczyzny przez Niemców byłaby pierwszym 
krokiem do odnowienia niemieckich rosz-
czeń terytorialnych...  
Nie wszyscy Niemcy pogodzili się z niena-
ruszalnością polskich granic - mówi Jan 
Nowak-Jeziorański.  
O historię bez grzeczności 
Wyrosły już całe pokolenia Polaków, które 
nie mają pojęcia o prawdziwej historii II 
wojny światowej, bez tego całego retuszu.  
Za komuny mieliśmy "Czterech pancer-
nych" i "Popiół i diament" oraz podobne 
obrazy, oszczędzające prawdy Związkowi 
Sowieckiemu i NRD.  
Po odzyskaniu niepodległości też nie było 
dobrego czasu na prawdę. Pierwsze lata 
słusznie poświęciliśmy na wypełnianie bia-
łych plam naszej wschodniej historii.  
A później już zaczęła obowiązywać delikat-
ność wobec Niemców, bo byli ponoć naszy-
mi głównymi orędownikami w Unii.  
Telewizję historycznie zdominowały sensa-
cje wojskowości wojennej Wołoszańskiego, 
a inne środki przekazu - odkrywanie zbrod-
ni polskich na Niemcach. 
Pamięć o niemieckich obozach koncentra-
cyjnych przesłoniły rewelacje o polskich 
obozach śmierci dla Niemców po wojnie. 
Mamy pamiętać tylko niemieckie i żydow-
skie ofiary.  
Pisze się więc o zamordowanej dziew-
czynce Annie Frank, nazywane są jej 
imieniem polskie szkoły, ale nie ma w 
pamięci Polaków tego, że obok niej, w 
tym samym obozie Bergen-Belsen, w tym 
samym czasie były mordowane polskie 
dziewczynki, na przykład Hania i Basia, 
wypędzone z powstańczej Warszawy.  
Wszyscy piszą o tragedii zatopienia na 
Bałtyku przez Rosjan w ostatniej fazie 
wojny statku "Gustloff" z niemieckimi 
uchodźcami i żołnierzami. �ikt jednak - 
poza Tygodnikiem Solidarność - nie 
wspomina o zatopieniu w ostatnich 
dniach wojny statków niemieckich "Cap 
Arcona" i innych z dziesięcioma tysiąca-
mi w sumie więźniów obozów koncentra-
cyjnych kilkunastu narodowości, w tym 
Polaków.  
Oddano w Polsce kształtowanie polsko-
niemieckiej historii Niemcom i sprzyjają-
cym bardziej ich potrzebom niż prawdzie 
publicystom.  
A to dziennikarze kształtują dziś potoczną 
świadomość historyczną.  
Wybierając z prac historyków te fakty, któ-
re uważają za stosowne upowszechnić. I tak 
tę świadomość Polaków ukształtowano, że 
większość Polaków nie dostrzegła różnic 
między ofiarami polskimi i niemieckimi. 
Nie oddzieliła przyczyn i skutków.  

Teresa Kuczyńska 

„Tygodnik Solidarność” 
 

>>Ofiary polskiego  
imperializmu  
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�iemcy leczą kompleksy, przerzucając na 

Polaków odpowiedzialność za zbrodnie 

nazizmu  
Co naprawdę myślą Niemcy o nazizmie, 
okupacji Polski, Holocauście?  
Czy powszechny w naszym kraju zachwyt 
słowami Joschki Fischera, szefa niemieckie-
go MSZ, że nie ma znaku równości między 
tragedią ofiar a dramatem sprawców wypę-
dzonych ze stron ojczystych, jest uzasadnio-
ny?  
Uczniowie niemieckich gimnazjów oprócz 
szczegółowej analizy Holocaustu dokonane-
go przez nazistów, czyli grupę ludzi skupio-
nych wokół Adolfa Hitlera, nie mają okazji 
dowiedzieć się zbyt wiele o niemieckich 
zbrodniach popełnionych na Polakach i na 
innych narodach.  
Wiedzą, że wybuchła wojna, Polska była 
okupowana, a potem Niemcy przegrały 
wojnę. W świadomości młodego pokolenia 
powstała osobliwa luka, którą zapełniają 
ludzie pokroju Eriki Steinbach.  
Jej również tłumaczono w szkole, że Niem-
cy nic nie wiedzieli o obozach koncentra-
cyjnych i mordowaniu cywilnej ludności 
napadniętych krajów.  
I mimo tej niewiedzy Niemcy zostali wypę-
dzeni ze swoich ojczystych ziem - w ra-
mach czystek etnicznych.  
�iemiecka lekcja historii  
Moja córka chodziła do przyzwoitej prywat-
nej szkoły katolickiej niedaleko Bonn. We-
dług programu literatury europejskiej, naj-
większym polskim pisarzem wszech czasów 
był nieżyjący już Andrzej Szczypiorski, 
często zapraszany do RFN.  
Krytycy byli nim zachwyceni, bo napisał 
książkę, w której występowali dobrzy 
Niemcy. O polskich laureatach literackiego 
Nobla nie uczono.  
a lekcji historii córka dowiedziała się, że 
Józef Piłsudski był imperialistą i dyktato-
rem, który napadł na młode państwo ra-
dzieckie, odbierając mu odwiecznie rosyj-
skie terytoria, a potem dokonał faszystow-
skiego przewrotu.  
Kiedy cała szkoła poszła na pokaz filmu 
Stevena Spielberga "Lista Schindlera", cór-
ka musiała przeżyć największe w swoim 
życiu upokorzenie.  
Obraz przedstawiający polskie dzieci, które 
pokazują wiezionym do Auschwitz, że cze-
ka ich śmierć (gestem ręki pociąganej po 
szyi), koledzy i nauczyciele zinterpretowali 
jako radość z losu Żydów.  
Gdyby córka nie miała możliwości pozna-
nia historii Polski od własnych rodziców, 
wychowałaby się w pogardzie dla Polaków, 
którzy - jak się dowiedziała w szkole - mieli 
się dobrze pod okupacją niemiecką, bo byli 
antysemitami.  

Polak morderca  
Od wielu lat działa polsko-niemiecka komi-
sja podręcznikowa, której zadaniem jest 
przywrócenie prawdy o stosunkach między 
obu państwami.  
Działa opieszale, więc można się obawiać, 
że prawdę zastąpią stereotypy, publikacje 
działaczy Związku Wypędzonych oraz de-
klaracje polityków - zarówno z lewicy, jak i 
prawicy - przyglądających się ze spokojem, 
jak Erika Steinbach, chadecka posłanka do 
Bundestagu, bez najmniejszego wstydu 
oskarża Polaków o czystki etniczne dokona-
ne na Niemcach.  
Tymczasem w Internecie można przeczytać 
elaborat działacza wypędzonych Rolfa-
Josefa Eibichta o polskim i czeskim impe-
rializmie.  
Eibicht jest politologiem z zawodu, autorem 
książki "Ucisk i prześladowania niemiec-
kich patriotów".  
Z jego tekstu każdy, kto chce, może się do-
wiedzieć, że od zarania dziejów Polacy i 
Czesi mordowali niewinnych Niemców i 
dokonywali czystek etnicznych.  
Eibicht jest z przekonań prawicowym eks-
tremistą - należał kolejno do CDU, CSU, 
dwóch neonazistowskich ugrupowań NPD i 
DVU, a ostatnio poczuł się najwyraźniej 
doceniony przez establishment, więc złożył 
wniosek o przyjęcie do liberalnej FDP.  
Bezgranicznie kłamliwy i bezczelny elabo-
rat Eibichta, którego należałoby ścigać na 
podstawie artykułu o podjudzaniu do niena-
wiści rasowej i narodowej, to jedna z wielu 
podejmowanych ostatnio prób napisania od 
nowa historii Niemiec.  
W tej historii prawdziwym i właściwie je-
dynym wrogiem była i jest Polska.  
Osoby pokroju Eibichta boją się ruszać Ży-
dów, ale mogą - jak widać - bez obawy wy-
żywać się na Polakach.  
Już w 1919 r. - według Eibichta - Polska, 
która uwolniła się od Rosji, zagarnęła wiel-
kie terytoria, które nigdy do niej nie należa-
ły.  
Dowiadujemy się też, że Republika We-
imarska liczyła się wciąż z inwazją polskich 
wojsk, z dążeniem Warszawy do zagarnię-
cia Prus Wschodnich, Gdańska, Pomorza, 
Śląska i części Brandenburgii.  
Więcej - zamierzano rozszerzyć terytorium 
Polski po linię przebiegającą na wschód od 
Bremy, Hanoweru, Kassel i Norymbergi. 
Fałszerze przeszłości  
Zdaniem Eibichta, pierwsze obozy koncen-
tracyjne w Europie Środkowej powstały 
właśnie w Polsce - tu w latach 20. torturo-
wano i mordowano Niemców.  
Między 1919 r. a 1939 r. przed prześlado-
waniami uciekło z Polski 800 tys. Niem-
ców.  
Okrucieństwa wobec Niemców spotęgowa-
ły się latem 1939 r., jeszcze przed wybu-
chem II wojny światowej.  
I to było powodem wypowiedzenia Polsce 
wojny przez III Rzeszę. Orgia mordów osią-
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gnęła swoje apogeum po rozpoczęciu walk. 
Wkraczające oddziały niemieckie napotyka-
ły ciała tysięcy zamordowanych volksdeut-
schów, wielu innych było torturowanych, a 
kobiety brutalnie gwałcone.  
Rolf-Josef Eibicht nie jest starym odwetow-
cem.  
Ma 53 lata, nie pamięta wojny i nie był jej 
bezpośrednim uczestnikiem.  
Urodził się i wychował w bogatej Republice 
Federalnej Niemiec, ale jego nienawiść do 
Polaków przewyższa tę, którą żywią uczest-
nicy wojny, ludzie bezpośrednio dotknięci 
jej skutkami, czyli wypędzeni, a ściśle mó-
wiąc - wysiedleni.  
Jak mogła powstać publikacja Eibichta?  
Jak mogło dojść do wpuszczenia na salony 
polityczne Republiki Federalnej Niemiec 
Eriki Steinbach, która myśli to samo co ów 
politolog, choć wyraża to w zawoalowanej 
formie.  
Niemców uważa się w Europie za chory 
naród i wiele jest w tym prawdy. 
Zakładnik Kwaśniewski  
Niemcy mają trudności z przezwyciężeniem 
przeszłości, ale nie mają prawa leczyć swo-
ich kompleksów kosztem Polaków.  
Co najmniej zdumienie musi budzić fakt 
zaangażowania się polskiej elity rządzącej 
(a zwłaszcza polskiego prezydenta) w ideę 
tzw. Europejskiego Centrum przeciw Wy-
pędzeniom.  
Europa nie pragnie takiej instytucji. Nie 
domagają się jej nawet Polacy wypędzeni z 
kresów wschodnich.  
W jakiej sprawie zatem Aleksander Kwa-
śniewski powołuje grupę roboczą i umawia 
się z prezydentem Rauem?  
Gdziekolwiek powstałoby to centrum - na 
Bałkanach czy w Afryce - będzie naznaczo-
ne moralnymi roszczeniami inicjatorów, 
czyli niemieckich wypędzonych, a na to nie 
możemy pozwolić.  
Jedynym wytłumaczeniem dla osobliwej 
postawy polskiego prezydenta jest próba 
ratowania twarzy rządzącej w Niemczech 
lewicy, która poparła żądania wypędzo-
nych, nie przewidując konsekwencji tego 
kroku na arenie międzynarodowej.  
Ale ofiary niemieckich zbrodni nie mogą 
być narzędziem w rękach jakiejś opcji poli-
tycznej, bo to niemoralne, a wręcz cyniczne.  
                    Krystyna Grzybowska 

 
>>Kres złudzeń  
 
Dziesięć lat temu zapewniano nas, że lekar-
stwem na socjalistyczną gospodarkę będzie 
wolny rynek i prywatny właściciel.  
Bo wolny rynek jest lepszy od urzędnika, 
który planował wielkość produkcji papieru 
toaletowego.  
Bo prywatny właściciel nie śpi po nocach, 
gdy fabryka ma trudności.  
Natomiast urzędnik po godzinie 16 przesta-
wał się martwić o cokolwiek.  
Dziś już wiemy, że nawet jeśli to prawda, to 

nie cała.  
Dziś znamy ciemne strony wolnego rynku 
oraz prywatnej własności. 
Załoga fabryki produkującej wagony, a 
wraz z nią my wszyscy wiemy już, że sama 
prywatyzacja nie gwarantuje jeszcze po-
myślności.  
Kiedy usłyszałem, że właścicielem Wagonu 
SA są trzy szwajcarskie spółki, odetchną-
łem z ulgą, gdyż Szwajcaria kojarzy mi się 
z Roleksem i Kudelskim.  
Niestety, dziś w Szwajcarii spółkę może 
założyć każdy, na przykład kilku obrotnych 
Słowaków.  
I efekt tej prywatyzacji jest taki, że dobra 
fabryka została posłana na żebry, a 
"szwajcarskich" właścicieli ściga policja, 
podejrzewając ich o kradzież 13 milionów 
złotych.  
Wniosek jest banalny: prywatne jest lepsze, 
ale nie zawsze.  
Bo prywatne może także oszukać pracowni-
ka, urząd podatkowy i klientów.  
Jaka jest na to rada? Upaństwowienie? 
Oczywiście, że nie.  
�auka społeczna Kościoła (czy ktoś jesz-
cze w Polsce jej naucza?) powiada, że na 
właścicielu spoczywają moralne obowiąz-
ki.  
Że wbrew temu, co mówią liberałowie, pry-
watny właściciel nie może ze swą własno-
ścią zrobić, co mu się żywnie podoba.  
Że państwo ma pilnować nie tylko porządku 
na ulicach, ale także porządku w fabrykach. 
I druga refleksja o moralności w naszej wol-
norynkowej rzeczywistości.  
Ogłoszono właśnie, ile wynosi średnia 
płaca w Polsce - brutto 2228 złotych mie-
sięcznie.  
Ogłoszono także, ile wynosi średnia płaca 
w zarządach dużych polskich banków - 
od 150 do 280 tysięcy złotych miesięcznie.  
Te dane pochodzą od spółek notowanych na 
giełdzie, bo reszta spółek nie musi takich 
danych ujawniać. 
I co o tym sądzić?  
Czy refleksja nad strukturą płac w kapitali-
zmie jest nieprzyzwoitym zaglądaniem lu-
dziom do kieszeni?  
Oczywiście, że nie.! 
Mamy prawo o tym dyskutować.  
Mamy prawo pytać, czy członek zarządu 
banku rzeczywiście pracuje sto razy wydaj-
niej niż kierownik liceum.  
Dziennikarze zestawili zarobki prezesów 
największych polskich firm (banków, Orle-
nu, Netii, Telekomunikacji Polskiej) z ich 
wynikami finansowymi. I doszli do wnio-
sku, że nie ma żadnej zależności między 
wynagrodzeniem menedżerów a rezultatami 
ich pracy!!!  
 
Do tego wniosku już dawno doszli Ame-
rykanie. Póki fabryka była własnością 
jednego człowieka, jednej rodziny, póty 
menadżerowie byli trzymani w ryzach. 
Właściciel płacił nawet sute pensje, ale tyl-
ko wówczas, gdy były wyniki.  

Gdy wyników nie było, z dnia na dzień po-
zbywał się marnych menedżerów.  
Dziś, gdy miejsce właściciela zajęły rozpro-
szone akcjonariaty, anonimowe fundusze 
inwestycyjne dysponujące cudzymi pie-
niędzmi i ryzykujące na cudzy rachunek, to 
nadzór nad menedżerami okazał się iluzo-
ryczny.  
Członkowie zarządów określają wynagro-
dzenie członków rad nadzorczych, a człon-
kowie rad nadzorczych - wynagrodzenie 
zarządu.  
Raz puszczona w ruch maszynka do robie-
nia bajecznych pieniędzy kręci się coraz 
szybciej.  
I efekt jest taki, że prezes Orlenu w ciągu 
miesiąca zarabia więcej niż prezydent RP w 
ciągu roku.  
A na cygara wydaje tyle, ile Kowalski na 
utrzymanie swych dzieci.  
Demagogia? Dziś już wiemy, że nie.  
 

>>�iech żyje populizm 
  
Reformy niekoniecznie muszą uderzać w robotni-

ków i małe firmy 

 
Zjawiska, o których alarmował na po-
czątku transformacji ustrojowej Tygo-

dnik Solidarność, uzyskując za to od za-
ciekłych neoliberałów potępienie za rze-
komy populizm, dziś są oficjalną prawdą: 
że postpezetpeerowska nomenklatura 
przestępczo się uwłaszczyła, że kraj zżera 
korupcja, a uczestniczą w niej masowo 
członkowie rządu, że elita władzy prze-
niknięta jest byłymi agentami służb spe-
cjalnych i że w efekcie kraj zmierza ku 
upadkowi. Może zatem należałoby trak-
tować populizm jako system wczesnego 
ostrzegania? 
Politykom i dziennikarzom, alarmującym na 
początku lat 90. o tych groźnych zjawi-
skach, przyklejono etykietkę populistów i 
oszołomów, opanowanych spiskową teorią 
dziejów.  
Informowali oni o tworzeniu kapitalizmu 
nomenklaturowego przez struktury PZPR-
owskie, przejmowaniu przez niedawnych 
działaczy komunistycznych majątku pań-
stwowego za bezcen, o złodziejskiej prywa-
tyzacji przez samorządy i rządy, o przestęp-
czych poczynaniach osobistości byłego apa-
ratu partyjnego i rządowego, tworzących 
system wzajemnego uprzywilejowania w 
gospodarce.  
Pisali o niepokojącej obecności w życiu 
politycznym i gospodarczym państwa wiel-
kiej liczby byłych agentów służb specjal-
nych, którzy metodą haków podporządko-
wują sobie instytucje i polityków.  
Władze i ich rzecznicy w mediach, nazna-
czając ostrzegających o tych zjawiskach 
polityków i dziennikarzy jako oszołomów i 
populistów, chcieli ich w ten sposób izolo-
wać, odebrać im głos, uczynić niewiarygod-
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nymi.  
Dzięki zmasowanym atakom mediów to się 
udawało. Przypomnę, że kiedy podjęliśmy 
temat afery FOZZ, największej przez długie 
lata, inni dziennikarze - rzecznicy pełnej 
tolerancji w imię niewidzialnej ręki rynku, 
bez opamiętania obrzucali nas inwektywa-
mi.  
W ówczesnym Życiu Warszawy, kierowa-
nym przez red. Wóycickiego, najbardziej 
zaangażowani w tym kierunku dziennikarze 
kpili z naszych doniesień o machinacjach 
FOZZ. Relacjonowali, jak to chodząc po 
korytarzach Ministerstwa Finansów, które 
powołało do życia ów Fundusz, nie mogli 
znaleźć tam aferzystów. 
Konkluzja - doniesienia o przekrętach 
FOZZ są fantazją zainfekowanych aferoma-
nią żurnalistów.  
Wkrótce ci dziennikarze zostali przez pew-
ną instytucję finansową, stworzoną przez 
Ministerstwo Finansów, hojnie nagrodzeni.  
Populiści" przestrzegali 
 
Podobnie osamotnieni byli dziennikarze, 
którzy nagłaśniali masowe tworzenie przez 
osobistości postkomunistyczne, w tym takie 
jak Aleksander Kwaśniewski, czerwonych 
spółek nomenklaturowych z majątku pu-
blicznego. Pisali o przekazywaniu przez 
niego, jako ministra sportu, ogromnych 
dotacji z budżetu dla tych spółek. Dzienni-
karze związani z ówczesną Unią Demokra-
tyczną, późniejszą Unią Wolności, posia-
daczką jedynej prawdy na drodze reform, 
organizowali publiczne dyskusje, na któ-
rych niszczono wyznawców odmiennych 
poglądów. Populistycznych, oczywiście. 
Nazywano ich radykalną prawicą. Czoło-
wych działaczy tej rzekomej radykalnej, 
populistycznej prawicy nazwano ludźmi o 
spoconych rękach. Nie wiadomo, co by to 
miało znaczyć, ale brzmiało wówczas pro-
kuratorsko.  
Te same koncepcje, które wtedy określane 
były przez pewne gremia jako wytwory 
umysłów owładniętych spiskową teorią 
dziejów, dziś są oczywistością. Stanowią 
oficjalną prawdę, nagłaśnianą przez wszyst-
kie media i tych samych dziennikarzy, któ-
rzy wcześniej się na nie oburzali. Dziś na 
przykład podnosi się szum w mediach, że 
wysocy urzędnicy Ministerstwa Finansów 
uchylili po cichu decyzje pilskich urzędni-
ków skarbowych sprzed paru lat nakazujące 
senatorowi Stokłosie zapłacenie 8 milionów 
złotych podatku.  
Odsetki podniosły tę sumę na dzisiaj do 43 
milionów złotych.  
Gdyby słuchano "populistów" przed kilko-
ma laty, to UOP może zająłby się sprawą 
nie dwa lata temu, lecz dużo wcześniej. 
"Populiści" pisali o utajnionych zwolnie-
niach z podatku wielkich firm przez Mini-
sterstwo Finansów, ale wówczas minister-
stwo odmawiało odtajnienia beneficjentów. 
Wielkie i silne media sprawy nie pomogły 
drążyć. Być może dlatego, że ten resort jest 

jednym z największych zleceniodawców 
reklam dla tych mediów.  
"Populiści" krytykowali na początku lat 90. 
import do Polski za ogromne honoraria tzw. 
brygad Marriotta, czyli ekspertów Banku 
Światowego i innych międzynarodowych 
instytucji finansowych, podając w wątpli-
wość ich przydatność przy tak wysokich 
kosztach.  
Za to zebrali szczególnie dużo inwektyw od 
polityków i innych dziennikarzy.  
Tymczasem niedawno sam Jeffrey Sachs, 
główny amerykański doradca Banku Świa-
towego i jednocześnie główny doradca Bal-
cerowicza na drodze reform, przyznał ofi-
cjalnie, że niczego dobrego on i jego kole-
dzy Polsce nie dali, natomiast wyciągnęli 
niesamowite pieniądze.  
Przestrzegał on inne kraje reformujące swo-
je gospodarki przed korzystaniem z podob-
nej współpracy z nimi. 
Późna refleksja 
Ciągnąc tę listę przewinień "populistów" i 
"oszołomów": krytykowaliśmy niekontrolo-
wany najazd na Polskę hipermarketów, sa-
dowiących się w centrach miast, co jest w 
świecie niedopuszczalne.  
No i teraz prasa ekonomiczna alarmuje, że 
Polska jest krajem, w którym ten rodzaj 
handlu przybrał największe rozmiary, uni-
cestwiając handel detaliczny w centrach 
miast. Doprowadzając - najlepiej widać to 
po Warszawie - do martwoty ulic śródmiej-
skich. 
Pisząc o tym wszystkim, słyszę właśnie 
Tomasza Lisa, który we wspólnym radiu 
TVN, "Polityki" i "Agory" utyskuje emfa-
tycznie, że gdzie nie zajrzy, w wielki biznes 
czy sfery polityczne, to ukazuje mu się 
wielkie śmierdzące gówno. Słusznie, ale 
przecież przez lata brał udział w telewizji w 
tropieniu rzekomych populistów i oszoło-
mów za ich "spiskowe" doniesienia. Prze-
cież to, co go dzisiaj tak mierzi, nie stało się 
nagle. Może by do tego nie doszło, gdyby 
wcześniej nie nakładano na tych, co alarmo-
wali, wędzideł. 
Mętlik pojęciowy 
Tak się dziwnie złożyło, że rzekomych po-
pulistów i oszołomów nazywano przemien-
nie radykalną prawicą. I to już dowodziło 
kompletnego zamętu pojęciowego.  
Wynik chyba prania mózgów w czasach 
komunizmu, kiedy to po 1948 roku prze-
ciwników jedynie słusznej polityki prze-
zwano odchyleniem prawicowo-
nacjonalistycz-nym, uznając je za zbrodnię. 
I tak pozostało - jak widać. Wszystko, co 
wykraczało poza linię wytyczoną przez 
neoliberałów i ich rzeczników w mediach, 
było złe, potępione. Naród został tak zainfe-
kowany tym sposobem myślenia, że po-
strzega często prawicowość jako coś podej-
rzanego. Że pomieszano przy okazji lewico-
wość z prawicowością? A kto dzisiaj wie, 
gdzie się jedno kończy, a drugie zaczyna. 
Dziś to prawica, nazywana najczęściej w 
nowomowie epoki transformacji, ukutej 
przez zaciekłych neoliberałów, prawicą 

radykalną, myśli jeszcze o sprawiedliwości. 
Co ją ostatecznie w oczach neoliberałów - 
jakże często przebranych w te nowe szaty 
byłych rewizjonistów pezetpeerowskich, 
dążących za komuny do jej uczłowieczenia, 
ale przecież nie unicestwienia - kompromi-
tuje. 
Cała władza w ręce rynku? 
Kiedy to piszę, słyszę także głos znanego 
ekonomisty z Centrum im. Smitha Roberta 
Gwiazdowskiego, który komentuje w tele-
wizji przybierające na ostrości protesty gór-
ników i hutników. - Zrobiliśmy błąd, że nie 
sprywatyzowaliśmy całego tego przemysłu 
na początku lat 90. - mówi. 
Czy ten nonsens, wypowiadany przez eko-
nomistę, jest wynikiem jego niedouczenia 
czy braku wyobraźni, trudno powiedzieć. 
Ale jest przecież bzdurą. Niemcy na przy-
kład reformują swój przemysł hutniczy i 
górniczy od 20 lat, przy potężnych odszko-
dowaniach dla zwalnianych pracowników.  
Ciągle jeszcze mają 14 pracujących kopalni, 
które oczywiście dotują. To jest dziś nor-
malne w świecie.  
Obecnie już nawet nobliści nauk ekono-
micznych mówią o sprawiedliwości w ryn-
kowej ekonomii. - W ekonomii jest na ogół 
wybór mniejszego zła - mówi Joseph Sti-
glitz, laureat nagrody Nobla sprzed dwóch 
lat, główny ekonomista i wiceprezes Banku 
Światowego. - Lub większego dobra...  
Decyzje o wyborze polityki gospodarczej 
wymagają opowiedzenia się za pewnymi 
wartościami, a nie tylko kwestiami tech-
nicznymi.  
Te wybory są natury politycznej i nie mogą 
pozostawać w gestii technokratów... Bywają 
takie sytuacje, że polityka gospodarcza 
sprzyja zarówno wzrostowi, jak sprawiedli-
wości społecznej. Zadaniem dobrego eko-
nomisty jest znalezienie takiej opcji - pisze 
Stiglitz w "Project Syndicate" (lipiec 2003 
r.). 
Ekonomia technokratów 
Noblistów nauk ekonomicznych mówiących 
o sprawiedliwości w ekonomii rynkowej 
jest dziś więcej. Nie chodzi tutaj oczywi-
ście, jak wulgaryzują sprawę niedouczeni 
lub interesowni publicyści, o urawniłowkę, 
czyli wszystkim po równo, bo mają jedna-
kowe żołądki.  
Wspomniani ekonomiści mówią o tym, że 
reformy w krajach rozwijających się gospo-
darek i w krajach postkomunistycznych 
niekoniecznie muszą uderzać głównie w 
robotników i małe firmy, przynosząc nie-
spotykane dotąd zyski wielkiemu bizneso-
wi, jak to się właśnie dzieje.  
Rzeczą rządów i ekonomistów jest znaleźć 
równowagę w korzyściach.  
Inaczej mogą stracić na tych transforma-
cjach ustrojowych procesy demokratyczne 
tych krajów. 
- Dlatego - konkluduje noblista Joseph Sti-
glitz - zastanówcie się dobrze, nim uznacie, 
że wątpliwości czy protesty wobec propozy-

(Ciąg dalszy ze strony 5) 

(Ciąg dalszy na stronie 7) 
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cji decydentów ekonomicznych to popu-
lizm.  
Bo może populiści są popularni dlatego, że 
dysponują wiedzą, której brak technokra-
tom.  
Niektóre opinie krytyczne wobec posunięć 
proponowanych przez technokratów rzeczy-
wiście trącą populizmem, ale często zawie-
rają wiedzę, niedostępną dla zamkniętych w 
wieżach z kości słoniowej technokratów.  
 
 

>>Posiedzenie MKK �SZZ 
Solidarność GE Enea S.A. 

 
9,10 września w Szczecinie obradowało 
MKK .  
Podczas obrad wypracowano następujący 
dokument: 

Stanowisko Międzyzakładowej 
Komisji Koordynacyjnej �SZZ 

Solidarność GE E�EA S.A. 
w sprawie 

Projektu Strategii GE E�EA S.A. i 
zmian organizacyjnych zawartych w Pro-
jekcie Regulaminu Organizacyjnego 
Przedsiębiorstwa Spółki GE E�EA S.A. 

 
Szczecin 9 września 2003r. 
Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna 
GE ENEA S.A. po zapoznaniu się z kolej-
nym Projektem Strategii GE ENEA S.A. z 
dnia 29 sierpnia 2003r. oraz projektem Re-
gulaminu Organizacyjnego Przedsiębior-
stwa Spółki GE ENEA S.A. będącym kon-
sekwencją powyższej strategii stwierdza, że 
nadal nie zostały spełnione przez Zarząd 
podstawowe warunki społeczne do przepro-
wadzenia jakichkolwiek zmian restruktury-
zacyjnych i organizacyjnych w GE ENEA 
S.A..  
Warunki te zostały określone w poprzed-
nich stanowiskach MKK NSZZ Solidarność 
z dnia 23 maja 2003r. i 20 sierpnia 2003r. 
dotyczących powyższego tematu oraz żąda-
niach zgłoszonych w ramach toczącego się 
obecnie sporu zbiorowego.  
Przypominamy, zatem, że NSZZ Solidar-
ność uważa za niemożliwe ze społecznego 
punktu widzenia przeprowadzenie zmian 
organizacyjnych i restrukturyzacyjnych 
przed spełnieniem następujących warun-
ków: 
1. Zarejestrowanie jednolitego Zakłado-

wego Układu Zbiorowego Pracy dla 
Pracowników GE ENEA uwzględniają-
cego w swej treści zapisy wszystkich 
ZUZP spółek przed konsolidacją 

2. Spełnienie wszystkich żądań wynikają-
cych ze sporu zbiorowego, czyli: 

• natychmiastowego wstrzymania 
wszelkich procesów restrukturyza-
cyjnych prowadzonych bez stosow-
nych analiz ekonomiczno – finanso-
wych, społecznych i rynkowych oraz 
uzgodnień wynikających 

z zawartych porozumień zbioro-
wych. 

• odstąpienia od realizacji uchwały 
Zarządu GE ENEA S.A. w sprawie 
przyjęcia projektu strategii GE ENE-
A S.A. i nie wnoszenia jej do zaopi-
niowania przez Radę Nadzorczą. 

• natychmiastowego zaprzestania szy-
kanowania NSZZ „Solidarność” oraz 
prób ograniczania swobód związko-
wych, w tym prawa wyrażania opinii 
w sprawach dotyczących interesów 
pracowniczych. 

• natychmiastowego przywrócenia 
nabytego czynnego prawa wyborcze-
go dla pracowników spółek zależ-
nych Grupy Energetycznej ENEA w 
wyborach do Rady Nadzorczej i Za-
rządu GE ENEA 

3. Uzyskania przez Zarząd akceptacji 
społecznej dla zamierzeń Zarządu doty-
czącej misji i wizji firmy będącymi 
podstawą strategii 

Poza tym przedstawiony Regulamin organi-
zacyjny jako dokument wynikający ze stra-
tegii w opinii NSZZ Solidarność nie zawie-
ra podstawowych przedstawionych poniżej 
danych będących konsekwencją planowa-
nych zmian, a brak, których nie pozwala na 
pełną ocenę materiału ze społecznego punk-
tu widzenia: 

• w materiale brak etatyzacji - podczas 
rozmów nt. poprzednich projektów 
Strategii żądaliśmy przedstawienia 
szczegółowej etatyzacji i skutków jej 
wprowadzenia po zmianach organi-
zacyjnych – brak takiej analizy także 
w tych projektach 

• brak określenia jakie nowe stanowi-
ska pracy powstaną na skutek zmian 
organizacyjnych. 

• brak w materiale określenia w jaki 
sposób zmianie ulegną zakresy obo-
wiązków, według naszej oceny za-
chodzi obawa o dublowanie zakre-
sów obowiązków – stanowisk, na 
różnych poziomach zarządzania przy 
rozdziale działalności operacyjnej i 
strategicznej 

• schemat organizacyjny jest nieczy-
telny. Struktura organizacyjna winna 
być określona do samego dołu (rejon 
posterunek) z podziałem na poszcze-
gólne jednostki organizacyjne 

• brak określenia rozpiętości struktury 
organizacyjnej w poszczególnych 
obszarach (usługi a inne) 

• brak zasad budżetowania poszcze-
gólnych rodzajów działalności GE 
ENEA S.A. oraz zasad samofinanso-
wania oddziałów 

 
Projekt Regulaminu Organizacyjnego 
Przedsiębiorstwa Spółki został opatrzony 
komentarzem pn. Ogólny opis podstawowe-
go zakresu zmian w Regulaminie Organiza-
cyjnym Przedsiębiorstwa spółki, w którym 

Zarząd powołuje się na następujące doku-
menty: 
• dwa pisma, zalecenia MSP z 

dnia13.05.2003r. i pismo MSP z dnia 
26.08.2003r. 

• treść Uchwały Zarządu nr 542/2003 
· program realizacji polityki właści-

cielskiej MSP w odniesieniu do 
sektora elektroenergetycznego 

Dokumenty te będące podstawą planowa-
nych zmian nie są znane stronie społecznej. 
Przedstawienie powyższych dokumentów 
jest niezbędne dla pełnej oceny projektów. 
 
Strategia w opinii NSZZ Solidarność zawie-
ra podstawowe błędy merytoryczne: 
• w strategii brak argumentów na re-

alizację celu nadrzędnego tj. stabil-
nego rozwoju firmy, czyli wzrostu 
jej wartości poprzez ekspansję po-
wyższego w zakresie działalności 
multiusługowej. Inwestycje w tele-
komunikację stacjonarną w ciepłow-
nictwo nie kojarzą się, bowiem ze 
stabilnym rozwojem, a raczej z kapi-
tałochłonnością  i z dużym ryzy-
kiem.  
Branże te nie są także rozwiązaniem 
w zakresie zapewnienia miejsc pra-
cy, gdyż same borykają się z przero-
stem zatrudnienia brakiem płynności 
i koniecznością restrukturyzacji. 
Taki kierunek rozwoju oznacza, za-
tem odejście od faktycznej restruktu-
ryzacji elektroenergetyki i nie-
uchronnie oznacza kumulację pro-
blemów efektywności działalności. 
Według słownika wyrazów obcych 
słowo stabilny oznacza – stały, trwa-
ły, niezmienny, nieruchomy. 

• działania reorganizacyjne, zmierzają-
ce do utworzenia piątego 
(poznańskiego) oddziału, co miałoby 
uzdrowić atmosferę i wyrównać 
szansę, są raczej pozorne, a utworze-
nie tzw. Centrali ma charakter zmian 
personalnych w obrębie Zakładu 
Głównego i nie ma przełożenia na 
całą organizację GE ENEA. 

• strategia została być może celowo 
opracowana chaotycznie. Brak omó-
wień celów, sposobów realizacji, 
określenia środków za pomocą, któ-
rych wyznaczone cele będą realizo-
wane oraz opisania efektów powyż-
szych działań. 

• rozdrobnienie w ramach proponowa-
nej architektury marki przeczy idei 
wprowadzonej konsolidacji „duży 
może więcej”.  

Jeżeli natomiast natychmiast po połączeniu 
planuje się tak duże rozdrobnienie to od 
razu nasuwa się pytanie: PO CO KONSO-
LIDACJA?  
Jak również kolejne pytanie w jakie środki 
te tworzone podmioty zostaną wyposażone i 
czy będą mogły samodzielnie się utrzymać i 
wypracować zyski? 
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• w strategii jest napisane, że GE 
ENEA jest grupą kapitałową skupia-
jącą podmioty prowadzące działal-
ność gospodarczą pozwalającą wy-
korzystać efekt synergii, a jednocze-
śnie po konsolidacji w bardzo szyb-
kim tempie przewiduje się dzielenie 
firmy na szereg różnych spółek. Czy 
duży może więcej, a mały mniej czy 
może odwrotnie? Już teraz w rejo-
nach energetycznych widać, że mogą 
być duże problemy z wydzieleniem 
działalności ze względu na szczupłą 
liczbę kadry. Szereg pracowników w 
rejonach energetycznych obecnie 
wykonuje obowiązki dla różnych 
obszarach działalności. Rozdział 
tych działalności spowoduje wzrost 
kosztów. 

• W przypadku zagrożenia realizacji 
strategii w poszczególnych obsza-
rach nie ma sposobów wyjścia z tych 
zagrożeń. 

• Strategia uwzględnia tylko sytuację, 
gdy zostaje znowelizowana ustawa o 
zamówieniach publicznych tak by 
było dopuszczalne zlecanie przez 
spółkę matkę usług, dostaw i prac 
budowlanych spółkom córkom z 
pominięciem procedur zamówienia 
publicznego.  
Brak jest alternatywy dla innej sytu-
acji zwłaszcza w świetle zapowiada-
nych zmian w Unii Europejskiej. 

• Strategia jest zbiorem opracowań 
różnych autorów bez konsultacji 
między poszczególnymi obszarami. 

• W strategii brak rachunku ekono-
micznego. 

• Strategia bazuje na rachunku praw-
dopodobieństwa. 

· Prawo Energetyczne nakłada obowią-
zek utrzymania infrastruktury w nale-
żytym stanie technicznym. Koszty jej 
utrzymania są odzwierciedlone w tary-
fie, więc zasadne jest nazywanie obec-
nego pionu usług pionem utrzymania 
majątku. Brak definicji, co to są usługi. 
Wobec powyższego można domniemy-
wać, że pion usług to pion utrzymania 
majątku, a zatem niezasadne jest wy-
dzielanie usług. 

• W całości strategii i w poszczegól-
nych obszarach jest więcej zagrożeń 
niż szans dla realizacji celów strate-
gicznych, co rodzi bezpośrednie za-
grożenia dla bezpieczeństwa pracow-
ników. 

 
Zauważamy, że kolejne wersje strategii 

pomimo protestów wyrażanych w stanowi-
skach NSZZ Solidarność nie zmieniają isto-
ty rzeczywistego celu, jakim jest wydziela-
nie większości pracowników do spółek.  
 
Kolejne wersje strategii pisane są w coraz 
bardziej „miękki” sposób bez używania 
zapisów dotyczących spółek i ich powoły-
wania oraz pokazywania precyzyjnych dat 
dotyczących tworzenia spółek serwisowych. 
Jeśli już poruszają tematykę związaną z 
przenoszeniem pracowników, to używa się 
słów „rozważenie wydzielenia po pewnym 
okresie” by nie drażnić strony społecznej.  
Takie zamydlanie oczu i ukrywanie rzeczy-
wistych intencji jest przez NSZZ Solidar-
ność jednoznacznie odczytywane jako dzia-
łanie w złej wierze, a tym samym sprzeczne 
z ideą dialogu społecznego. 
MKK NSZZ Solidarność GE ENEA stwier-
dza jednoznacznie, że po raz kolejny Zarząd 
przedstawia do opiniowania niekompletne 
dokumenty i uporczywie zbywa milczeniem 
przedstawione w poprzednich stanowiskach 
NSZZ Solidarność postulaty i podstawowe 
warunki budowania strategii, co w opinii 
NSZZ Solidarność jest próbą omijania przez 
Zarząd zapisów Porozumień społecznych 
zawartych przed konsolidacją i wprowadza-
nia na siłę, wbrew negatywnym opiniom 
strony społecznej, zmian organizacyjnych i 
restrukturyzacyjnych skierowanych prze-
ciwko pracownikom GE ENEA i zakładają-
cych podnoszenie wartości Grupy kosztem 
większości pracowników. 
 
Wobec powyższego oraz wobec faktów 
łamania przez Zarząd zapisów Porozu-
mień społecznych, a także faktów, z któ-
rych wynikają podejrzenia o łamaniu 
obowiązujących przepisów prawa, MKK 
�SZZ Solidarność zwraca się do Mini-
stra Skarbu Państwa, zgodnie z zapisami 
Porozumień społecznych z dnia 17 paź-
dziernika 2002r. a w szczególności par 3 i 
z dnia 18 grudnia 2002r., o przystąpienie 
w roli mediatora do prowadzonego obec-
nie przez �SZZ Solidarność z Zarządem 
GE E�EA S.A. sporu zbiorowego. 
 

 
Z prac ZARZĄDU REGIO-

�U GORZOWSKIEJ 
”SOLIDAR�OŚCI” 

 
W dniu 9 września było omawianie 
przygotowań do ogólnopolskiej akcji 
protestacyjnej NSZZ ”Solidarność” oraz 

różnych działań Związku – zarówno na 
szczeblu krajowym jak i w Regionie Go-
rzowskim - wobec obecnych zagrożeń 
dla świata pracy.  
Jednomyślnie podjęto dwie uchwały, 
których treść publikujemy poniżej:  UCHWAŁA ZRG nr 50/VI/03 

 
Zarząd Regionu postanawia zorgani-
zować w dniu 23 września 2003 r. 
manifestację w Strzelcach Krajeń-
skich – w siedzibie powiatu zagrożo-
nego bezrobociem strukturalnym.  
Nasza demonstracja będzie wyrazem 
protestu wobec nieustannego proce-
su ubożenia społeczeństwa oraz żą-
dań: skutecznej walki z bezrobociem, 
prawa do pracy i prawa do wynagro-
dzenia. 
Zarząd Regionu postanawia zwołać na 
dzień 23 września 2003 r. nadzwyczaj-
ne posiedzenie ZRG, poszerzone o 
przewodniczących „dużych” organizacji 
zakładowych /międzyzakładowych/ 
NSZZ ”Solidarność” Regionu Gorzow-
skiego. 

  UCHWAŁA ZRG nr 51/VI/03 
 

Zarząd Regionu w ramach przygotowań 
do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej 
NSZZ ”Solidarność” (zgodnie z uchwałą 
Komisji Krajowej nr 171/03 z 20.08.03), 
powołuje Andrzeja Andrzejczaka na 
regionalnego koordynatora w/w akcji. 
Ustalono ponadto, że reprezentacja 
Regionu Gorzowskiego NSZZ ”S” weź-
mie udział w solidarnościowych manife-
stacjach: 

• z pracownikami zakładu HET-
MAN (16 września w Elblągu) 

 

•  27 września z Hutą Stalowa Wo-
la podczas najbliższego XVI Kra-
jowego Zjazdu Delegatów.  

 
 Dyskutowano także o dotychczaso-
wych oraz dalszych działaniach ZRG 
ws. nie wypłacania pracownikom należ-
nych im wynagrodzeń, w kontekście 
dotychczasowych reakcji na oświadcze-
nie i apel Zarządu Regionu Gorzowskie-
go NSZZ ”S” w tej sprawie.  
Postanowiono nadal intensywnie pro-
wadzić akcję propagandowo-
informacyjną oraz różnymi środkami 
rozpowszechniać apel o przekazywanie 
informacji o przypadkach nie wypłaca-
nia bądź zaległości w wypłatach pra-
cownikom wynagrodzeń za pracę. 
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