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SIERPNIOWE ROCZNICE 

30 rocznica 
śmierci 

Edwarda  
Borowskiego. 

 

31.08.1982 
Gorzów Wlkp. 

 

„Człowiek, a związkowiec tym bardziej ma  

prawo upominać się o swoje prawa i nie wolno z tego prawa rezygnować. 
           Brak upominania się  o swoje  prawa, pociąga za sobą  
                      współodpowiedzialność za zło, które się dzieje.”  JP II 



Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
1.08.2017  73 rocznica wybuchu  

Powstania Warszawskiego 

1 sierpnia 1944 roku, o godzinie 17.00  milion mieszkańców okupo-

wanej 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 wy-

darzeń w dwudziestowiecznej historii Polski. Z perspektywy lat coraz 

lepiej widzimy ponadczasowy wymiar Powstania, coraz głębiej rozu-

miemy wpływ, jaki wywarło ono na dalsze losy naszej Ojczyzny. Po-

wstanie 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 zamordowa-

nych 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 znacznie prze-

wyższały liczebność słynnego Afrikakorps marszałka Rommla. Niem-

cy stracili 10 tysięcy zabitych, 7 tysięcy zaginionych i 9 tysięcy ran-

nych. 

1.08.2017- Protest ws.  
System Oceny Pracowniczej. 

Ogromne zdziwienie i oburzenie wywołuje próba siłowego wpro-
wadzenia w GK Enea Systemu Oceny Pracowniczej (SOP). Nieste-
ty jest to kontynuacja programu przygotowanego w 2014 r. przez 
POprzednią ekipę. Dodatkowo SOP wprowadzany na siłę bez sto-
sownych konsultacji ze stroną związkową. Kolejny przykład, że do-
bra zmiana nie dotarła do Enea. Na ostatnim spotkaniu stron dialo-

gu 3.07.2017 zarząd przeprosił za tryb wprowadzania Programu 
Zmiany Pokoleniowej, teraz robi to samo z SOP. Rekomendowa-
nie przez „mamusię” stosowania SOP w Spółkach GK Enea, to 
kolejne nadużycie. Na w/w spotkaniu strona społeczna złożyła wnio-
sek o wycofanie się z SOP i rozpoczęcie rozmów w tym temacie. 
Zarząd oświadczył, że rozważy wniosek strony związkowej i do końca 
lipca da nam odpowiedź. Niestety odpowiedź jaką otrzymaliśmy 
27.07.2017 jasno wskazuje na kontynuację procesów wprowadza-
jących SOP. Znając negatywne stanowisko strony związkowej 
zarząd zaprosił nas do współpracy w procesie wdrażania SOP!!!
Odpowiedzią strony związkowej na takie działania jest wspólne pi-
smo z 31.07.2017 r. Brak konsultacji i merytorycznego uzasadnie-
nia jest powodem złożenia wniosku o całkowite zaniechanie wdra-
żania SOP. 
25.08.2017 Związki zawodowe skierowały do  zarządów GK Enea  
żądanie w którym domagają się:  
-wstrzymania wprowadzania SOP, 
-rozpoczęcia konsultacji zapisów i procedur zawartych SOP, 
 -podpisanie stosownego uzgodnienia w sprawie SOP.  
Nie wywiązanie się przez   zarządy  ze swoich obowiązków w termi-
nie wskazanym w żądaniu , będzie równoznaczne z wejściem w spór 
zbiorowy.  

2.08.2017 Szacunkowy 
zysk netto Enea  

za 6 m-cy 606 mln zł.  
 
Enea szacuje, że miała w I połowie 
2017 roku 606 mln zł skonsolidowa-
nego zysku netto i 1.341 mln zł EBITDA - podała spółka w komuni-
kacie.  Skonsolidowane przychody wyniosły 5,567 mld zł, a EBIT 
764 mln zł.  Grupa szacuje, że EBITDA w obszarze "Obrót" wynio-
sła w I półroczu 105 mln zł, w "Dystrybucji" 517 mln zł, w 
"Wytwarzaniu" 420 mln zł, a w "Wydobyciu" 321 mln zł.  
Na poziomie jednostkowym Enea miała 2,826 mld zł przychodów, 79 
mln zł EBIT, 80 mln zł EBITDA i 900 mln zł zysku netto.  
Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że szacunkowy zysk netto Enei był o 
ponad 13 % wyższy od oczekiwań rynkowych. 
"  Zaprezentowane wyniki mają charakter szacunkowy, wpływ na 

ostateczne wyniki mogą mieć m.in. trwające obecnie prace nad usta-

leniem wartości godziwych głównych pozycji nabytych aktywów oraz 

przejętych zobowiązań dla spółek Enea Elektrownia Połaniec oraz 

Polimex-Mostostal (alokacja ceny nabycia)"  - napisano w komunika-
cie. 
Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolido-
wanym raporcie półrocznym grupy Enea za I półrocze 2017 roku, 
którego publikację zaplanowano na 7 września 2017 roku.  

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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2.08.2017 Dzień Energetyka –wspólne  
świętowanie w Obszarze Gorzowskim? 

Komisja Podzakaładowa NSZZ Solidarność Enea Gorzów skierowała 
do zarządu Enea Centrum następujące pismo: 
                  „W imieniu Pracowników Enea Centrum zatrudnionych 

na terenie działania Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. zwracamy 

się z prośbą o umożliwienie  Im uczestnictwa w imprezie integracyj-

nej organizowanej cyklicznie od wielu lat w ramach obchodów Dnia 

Energetyka. Tegoroczna impreza organizowana przez Operatora 

(Oddział Gorzów Wlkp.) odbędzie się 15 września 2017 r. w Leśni-

czówce Przyłęsko  . Uważamy, że Święto Energetyków zgodnie z wie-

loletnią  tradycją powinniśmy obchodzić wspólnie. Zmiany organiza-

cyjne doprowadziły do tego, że aktualnie pracujemy w różnych spół-

kach GK Enea, jednak dalej  chcemy raz w roku wspólnie spotkać się 
i świętować Dzień Energetyka. Ze swej strony deklarujemy daleko 

idącą pomoc w celu podtrzymania tradycji spotkań Pracowników 

Obszaru Gorzowskiego .  
Liczymy na pozytywne rozpatrzenie inicjatywy Pracowników Enea 

Centrum”. 

Po początkowych problemach, ostatecznie udało się temat załatwić 
zgodnie z oczekiwaniami Pracowników EC. 40 osób z EC  wyraziło 
wolę wspólnego świętowania.  

Tak świętowaliśmy w latach 2014-2016 

Do zobaczenia 15 września w Przyłęsku. 
 

2.08.2017 Władze KSE  
NSZZ Solidarność spotkały się z ME. 

W Warszawie odbyło się spotkanie władz Krajowej Sekcji Energe-
tyki NSZZ „Solidarność” z Ministrem Energii Krzysztofem Tchó-
rzewskim. Spotkanie zostało zorganizowane na wniosek  Sekretaria-
tu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”,  jako cykl spo-
tkań Krajowych Sekcji zrzeszonych w SGiE NSZZ „Solidarność”. 
W spotkaniu udział wzięli Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, 
Wiceminister Energii Andrzej Piotrowski, Wiceminister Energii 
Grzegorz Tobiszewski, oraz Dyrektor Departamentu Energii 
Edward Słoma. Stronę NSZZ „Solidarność” reprezentowało Prezy-
dium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność”.  
Ideą cyklu spotkań z ministrem, jest możliwość omówienia zagadnień  
jakie zdaniem związku stwarzają zagrożenia dla praw pracowni-
czych w nowych procesach restrukturyzacyjnych, które mogą 

spowodować likwidację kolejnych tysięcy miejsc pracy. Prezydium 
KSE NSZZ „Solidarność” zaapelowało do Ministra Energii o zwróce-
nie szczególnej uwagi na kwestię zawierania porozumień miedzy 
zarządami i związkami zawodowymi w procesach restrukturyza-
cyjnych. Minister Energii przekazał informacje dotyczącą skierowania   
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r.  w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energe-
tycznych do analizy między resortowych, żeby zmiany uzgodnione 
przez Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej zostały jak 
najszybciej wdrożone. Strony utwierdziły się w potrzebie organizo-
wania cyklicznych spotkań. Umożliwiają one  bezpośredni przekaz 
w kwestiach spornych, efektem których będą  wspólne mechani-
zmy  do ich rozwiązania.  

Uczestnicy spotkania w Ministerstwie Energii 

                 

4.08.2017 -30 rocznica śmierci  
Edwarda Borowskiego 

Na cmentarzu komunalnym w Gorzowie Wlkp. przy grobie Pierw-
szego Przewodniczącego Gorzowskiego Zarządu Regionu NSZZ 
Solidarność (ZRG) spotkali się sympatycy „Solidarności”, działa-
cze oraz  związkowcy z zakładów pracy ze swoimi pocztami sztanda-
rowymi. Okazją do spotkania była 30 rocznica śmierci E. Borow-
skiego. Uczestników spotkania przywitał  Przewodniczący ZRG –
Waldemar Rusakiewicz. Sylwetkę Edwarda przypomniał Stani-
sław Żytkowski- szef podziemnych struktur związku z czasu stanu 
wojennego. Słowo Boże i krótką modlitwę poprowadził ks. An-
drzej Szkudlarek –Kapelan Gorzowskiej Solidarności. Na zakoń-
czenie tego okolicznościowego spotkania zebrani złożyli wieńce 
zapalili znicze, odśpiewali „Boże Coś Polskę” i udali się na pobliski 
grób byłego Kapelana Gorzowskiej Solidarności-ks. Witolda An-
drzejewskiego. Wspólną modlitwą uczciliśmy pamięć zmarłego 30 
stycznia 2015  Kapelana Solidarności. (zdjęcie poniżej) 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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Edward Borowski -legendarny przy-
wódca gorzowskiej "Solidarności", je-
den z założycieli NSZZ Solidarność w 
Gorzowie Wlkp. i jego pierwszy prze-
wodniczący. Ur. 11 marca 1939 roku – 
Starogard Gdański. Zm. 4 sierpnia 1987 
roku – Gorzów Wlkp.  
Absolwent Liceum dla Pracujących w 
Gorzowie Wlkp. (1958). Pracował w NBP 
(1954-1958), Zakładzie Włókien Che-
micznych Stilon (1958-1962) i w Elek-
trowni Gorzów (1963-1980, później 

Elektrociepłownia Gorzów). We wrześniu 1980 roku został człon-
kiem i zastępcą przewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu 
Założycielskiego  NSZZ "Solidarność". Był też przewodniczącym 
Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy gorzowskiej Elek-
trociepłowni. W 1981 roku został delegatem na I Krajowy Zjazd 
Delegatów NSZZ "Solidarność" w Gdańsku, podczas którego 
wszedł w skład Komisji Krajowej związku.  
W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku, wraz z wprowadzeniem 
stanu wojennego, został aresztowany i internowany. Pierwotnie w 
Strzebielinku (obecnie pow. wejherowski w woj. pomorskim), a póź-
niej w Zakładzie Karnym w Wawrowie koło Gorzowa i w Ostrowie 
Wlkp. W tym czasie brał udział w licznych protestach, m.in. w 14-
dniowej głodówce, której uczestnicy domagali się poszanowania 
praw więźniów politycznych. Wielokrotnie szantażowany i bezsku-
tecznie zmuszany przez Służbę Bezpieczeństwa  do podpisania 
tzw. "deklaracji lojalności". Z internowania został zwolniony 16 
czerwca 1982 roku. Pod koniec roku był jednym z inicjatorów powo-
łania Diecezjalnego Komitetu Pomocy. Brał też udział w organizo-
waniu i działalności Duszpasterstwa Świata Pracy. Nadal działał w 
zdelegalizowanych strukturach NSZZ "Solidarność". Był człon-
kiem podziemnej Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ "S" 
Region Gorzów Wlkp., a także współpracownikiem podziemnego 
pisma „Feniks” W lipcu 1983 roku przeszedł na rentę inwalidzką.  
Na początku 1984 roku za działalność opozycyjną w stanie wojen-
nym został ponownie aresztowany. Ze względu na przebyte dwa 
zawały i zły stan zdrowia (przebywał w areszcie śledczym i szpita-
lu więziennym), o jego uwolnienie bezskutecznie występowali jego 
adwokaci, a u ówczesnych władz PRL interweniowali przedstawiciele 
Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności 
i Ich Rodzinom. Ostatecznie został zwolniony z więzienia na mocy 
amnestii ogłoszonej w sierpniu 1984 roku. W czerwcu 1986 roku 
wystosował apel do członków naszego Związku wydrukowany w set-
nym numerze podziemnego pisma "Feniks". W tym samym roku był 
kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, ponownie areszto-
wany i zwolniony, a także ukarany grzywną.  
Zmarł 4 sierpnia 1987 roku w następstwie kolejnego zawału serca. 
Pochowany został na cmentarzu komunalnym  w Gorzowie. Jego 
pogrzeb z udziałem kilku tysięcy ludzi stał się manifestacją popar-
cia dla NSZZ "Solidarność". W sierpniu 1990 roku na terenie 
Elektrociepłowni Gorzów odsłonięto poświęconą mu pamiątkową 
tablicę, a od 1992 roku jego imię nosi jedna z ulic w Gorzowie, 
przy której mieści się siedziba Zarządu Regionu Gorzów  NSZZ 
"Solidarność". (Poniżej uroczystości pogrzebowe E. Borowskiego). 

8.08.2017 Obradowała  
KM NSZZ Solidarność Enea. 

W Nowej Soli zebrali się członko-
wie Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ Solidarność Enea (KM). 
Wybór miejsca spotkania nie był 
przypadkowy, wiązał się z pożegna-
niem byłej Sekretarz KM- Dyrektor 
Rejonu Dystrybucji Nowa Sól-
Hanny Wysockiej. Przed oficjalnym 
rozpoczęciem obrad członkowie KM  
pożegnali naszą Koleżankę, która 
odchodzi na zasłużoną emeryturę. 
Były życzenia, prezenty, wspomnie-
nia oraz tradycyjne STO LAT. 
 

 Tematyka obrad KM: 
1.Sprawozdanie z działalności od 21 czerwca 2017 r. Członkowie 
prezydium zdali relację z najważniejszych wydarzeń jakie miały miej-
sce od ostatniego zebrania KM. 
2.Odpraw emerytalna. Powrót  wieku emerytalnego (kobiety 60 lat, 
mężczyźni 65 lat) wiąże się z ryzykiem utraty odprawy emerytalnej 
wynikającej z ZUZP. Zarząd Enea powołując się postępowanie 
sądowe związku Synergia nie chce rozmawiać na temat interpreta-
cji bądź protokołów dodatkowych do ZUZP. Upoważniono prezy-
dium do podjęcia działań w celu zabezpieczenia interesów pracow-
niczych (odprawa emerytalna wynikająca z zapisów Układu Zbio-
rowego Pracy). 
3. System Oceny Pracowniczej (SOP). Próba siłowego wprowadze-
nia SOP-u dalej są kontynuowana. Na spotkaniu stron dialogu w Enea 
S.A.- 3.07.2017 wezwaliśmy zarząd do wycofania się z tego progra-
mu. Zarząd oświadczył, że rozważy wniosek strony związkowej i do 
końca lipca da nam odpowiedź. Niestety odpowiedź jaką otrzymali-
śmy 27.07.2017 jasno wskazuje na kontynuację procesów wprowa-
dzających SOP. Znając negatywne stanowisko strony związkowej 
zarząd zaprosił nas do współpracy w procesie wdrażania SOP!!! 
Wspólne pismo organizacji związkowych z 31.07.2017 r. pozostało 
bez odpowiedzi, wdrażanie programu jest kontynuowane. KM podję-
ła decyzję o zgłoszeniu żądania w tym temacie  i w przypadku 
dalszej kontynuacji prac związanych z SOP wejście w spór zbioro-

wy. Prezydium spróbuje uzgodnić treść żądania z innymi organi-
zacjami związkowymi. 
4.Desygnowanie przedstawiciela do Rady 
Nadzorczej Enea Operatora (RN). W 
związku z rezygnacją  Waldemara Sali 
dotychczasowego naszego przedstawiciela 
w RN, KM dokonała wyboru nowej osoby. 
W tajnych wyborach wybrano Marka 
Michalczyka. (na zdjęciu po prawej) 
5. Ubezpieczenia grupowe, Pracowniczy 
Program Emerytalny (PPE). W paździer-
niku będzie aktualizowana umowa z PZU w 
zakresie ubezpieczenia grupowego. PPE nowe oferty przedstawione 
przez PZU i AVIVĘ są korzystniejsze od aktualnie obowiązujących. 
Prezydium ma doprowadzić do jak najszybszego podpisania no-
wej umowy na prowadzenie PPE.  
6.Gospodarka magazynowa w Operatorze. Zarządy GK Enea pod-

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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jęły działania w celu przejęcia magazynów Operatora przez Enea 
Logistyka. Wcześniejsze przykłady wydzielania służb z Operatora np. 
CUW, nie przyniosły spodziewanych efektów-obniżenie  kosztów. 
Zapewniania ,że żaden przenoszony pracownik na niczym nie 
straci okazały się kłamstwem. Istnieją obawy ,że podobnie może być 
w tym przypadku. Z drugiej strony zależy nam na zapewnieniu środ-
ków na finansowanie wszystkich Spółek w ramach ładu korporacyjne-
go. A może logistykę niech przejmie Operator ? 
7.Szkolenia BHP. Do tej pory są zaległości z płatnościach dla osób 
szkolących w Oddziale Dystrybucji Poznań. Zmusza się też pracowni-
ków do wykonywania funkcji szkoleniowca bez płacenia nadgodzin 
związanych z dojazdem do miejsc szkoleń. Tematyka zostanie prze-
kazana do zarządu Operatora. 
8.Pielgrzymka do Rokitna. Z okazji X-lecia Operatora 2.09.2017 r. 
odbędzie się pielgrzymka do Rokitna. Gerard Falgowski w imieniu 
organizatora Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków 
„Nazaret” zaprosił wszystkich do udziału w pielgrzymce. Zaapelo-
wał też o wsparcie dzieła odbudowy Katedry Gorzowskiej. 
9. Pakiet socjalny. Nasza inicjatywa rozmów na temat nowego pakie-
tu socjalnego na okoliczność konsolidacji GK Enea z Połańcem i 
Bogdanką spotkała się z pozytywnym odzewem wszystkich organiza-
cji związkowych. Wytypowano osoby do prac w zespole do tego po-
wołanym. Niestety kolejny temat wstrzymywany przez zarząd 
Enea S.A. –powoływanie się na postępowanie sądowe związku 
Synergia. 

Członkowie Komisji Międzyzakładowej w Nowej Soli 

 13.08.2017 Ślub Ani Sokołowskiej. 
 

W Kościele p/w Pierwszych Męczenników Polskich w Gorzowie 
Wlkp. odbyła się uroczystość zaślubin  Ania i Sebastiana.  

 
W tak ważnym dla Ani wydarzeniu nie mogło zabraknąć przedsta-
wicieli związku do którego Ania Należy.  
 

14.08.2017 Rocznica śmierci  
Naszego Patrona  M. M. Kolbe  

Dzień Energetyka 
 
Kolbe Maksymilian Maria, właściwie Raj-
mund Kolbe, święty (1894-1941), franciszka-
nin. 1907 wstąpił do seminarium franciszkań-
skiego we Lwowie. 1918 otrzymał święcenia 
kapłańskie. W tymże roku założył główne 
dzieło swego życia - Rycerstwo Niepokalanej, 
stowarzyszenie ludzi świeckich zajmujących 

się apostolstwem pod znakiem Maryi. W 1919 wrócił do kraju, szerząc 
Rycerstwo Niepokalanej. W 1927 utworzył w Teresinie pod War-
szawą nowy ośrodek oraz inicjując Małe Seminarium Misyjne, 
któremu nadał nazwę Niepokalanów. 
W 1930 wyjechał do Japonii tworząc tam japoński Niepokalanów. 
1936 powrócił do Polski. We wrześniu 1939 aresztowany przez 
Niemców. Zwolniony w grudniu 1939. Ponownie aresztowany 
w 1941. Przebywał na Pawiaku, następnie przewieziony do Oświęci-
mia, gdzie dobrowolnie wybrał śmierć głodową za współwięźnia, 
Franciszka Gajowniczka (ojca wielodzietnej rodziny, który prze-
żył obóz oświęcimski), jednego z 10 skazanych na śmierć. Po 
2 tygodniach męczarni, 14 sierpnia 1941 dobity przez Niemców 
zastrzykiem trucizny. Za swój czyn został beatyfikowany 17 paź-
dziernika 1971 r. przez papieża Pawła VI. Kanonizacji dokonał 
Jan Paweł II -10 października 1982 r. 

 
 
14 sierpnia - dzień 
śmierci świętego 
Maksymiliana jest 
Jego świętem, a  
od 1991 r. jest też  
Świętem Energe-
tyków, jako dzień 
wolny od pracy, 
ustanowiony po-
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stanowieniami Ponad Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w 
1993 r. O.  Kolbe był jednym z pierwszych założycieli elektrowni w 
Polsce. Skonstruował agregat prądotwórczy, który choć nieużywa-
ny, wciąż jest sprawny i przechowywany w Sanktuarium św. Mak-
symiliana w Niepokalanowie. O. Kolbe pasjonował się radiem, 
interesował badaniami nad przekazywaniem za pomocą fal radio-
wych obrazu.  

15.08.2017 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 sto-

lice 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 Czerwo-

nej i uratowało nie tylko Polskę, ale całą Europę przed niewolą oraz 

wprowadzeniem zbrodniczego sowieckiego totalitaryzmu i systemu 

komunistycznego na bagnetach żołnierzy z czerwoną gwiazdą. Było to 

nawiązanie do najwspanialszych tradycji Rzeczypospolitej, kiedy to w 

krajach Zachodu powszechnie nazywano Polskę "  przedmurzem chrze-

ścijaństwa" albo "   przedmurzem Europy", co było wówczas  

równoznaczne.  

W sierpniowych dniach 1920 r. na stolicę zwrócone są oczy wszyst-

kich: jeśli Warszawa zostanie zajęta przez hordy wschodnich barba-

rzyńców, będzie to koniec niepodległego państwa. "  Po trupie Polski"  

płomień światowej rewolucji ogarnie całą Europę, niszcząc jej chrze-

ścijański fundament i zasady życia społecznego. Dlatego tak drama-

tycznie zabrzmiało pytanie postawione przed Bitwą Warszawską przez 

Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego: "Co wybieramy, niewolę czy 

zwycięstwo?". Odpowiedź mogła być tylko jedna: "  Zwycięstwo do 

ostatniej kropli 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 po-

spieszyły 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. Ignace-

go Skorupki pod Ossowem 14 sierpnia. Na następny dzień bolszewicy 

zaplanowali zdobycie Warszawy i przejęcie władzy przez komitet re-

wolucyjny... 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 Nasiel-

skiem, armia gen. Władysława Sikorskiego gromi nieprzyjaciela. 16 

sierpnia rusza uderzenie znad Wieprza. "  Niezwyciężona" Armia  

Czerwona ucieka w panice.  

        Wygrana wojna z bolszewikami była pierwszym tak wielkim  

zwycięstwem oręża polskiego od czasu bitwy pod Wiedniem.  
17-20.08.2017 Pielgrzymka Energetyków  

do Częstochowy. 
Naszą tegoroczną pielgrzymkę rozpoczęliśmy 17.08.2017 od wizyty w  
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej w Kałko-
wie-Godowie. Na terenie sanktuarium mieliśmy okazję zobaczyć mie-
dzy innymi: Kościół Bolesnej Królowej Polski, Grotę Lourdzką , 
Drogę krzyżową, Dęby Pamięci, Pomnik katastrofy smoleńskiej, 
„Misterium Męki Pańskiej” (udźwiękowione widowisko przedsta-
wiające ostatnie dni z życia Chrystusa), „Panoramę Świętokrzy-
ską” (szopka historyczna przedstawiająca w skrócie dzieje ziemi świę-
tokrzyskiej i powstanie Sanktuarium), monumentalną  33 metrowa 
XII stacja Drogi Krzyżowej -Golgota (kilkadziesiąt oratoriów po-
święconych Polakom, którzy oddali życie za wiarę, prawdę i Ojczy-
znę, od czasów powstania styczniowego po okres komunizmu oraz 
upamiętniających tragiczne wydarzenia z najnowszej historii Polski -
33 kaplice). Po tej uczcie duchowej udaliśmy się do Sandomierza. 
Wieczorny rekonesans po urokliwym miasteczku zakończył pierwszy 
dzień naszej pielgrzymki.  

Starówka i Ratusz w Sandomierzu 

18.08.2017 - zwiedzanie Sandomierza z przewodnikiem: -spacer 
śladami ojca Mateusza po starówce, panorama miasta z Bramy 
Opatowskiej, zbrojownia rycerska,  starówka z okazałym Ratu-
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szem, Bazylika katedralna Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 
Kościół św. Jakuba, wąwóz lessowy, Zamek, „Świat Ojca Mateu-
sza” –( kultowe wnętrza, znane z serialu Ojciec Mateusz -plebania, 
pokój biskupa, posterunek policji, cela. Niecodzienną atrakcja by-
ły  również naturalnych rozmiarów postacie woskowe aktorów: księ-
dza Mateusza Żmigrodzkiego, gospodynię Natalię Borowik oraz 
policjantów – Oresta Możejkę i Mieczysława Nocula. Wszystkie 
pomieszczenia zostały zaaranżowane na wzór pomieszczeń serialo-
wych w użyciem oryginalnych elementów scenografii).   
Dowiedzieliśmy się też, że Sandomierz wpisany jest do rejestru za-
bytków jako zespół urbanistyczno-architektoniczno-krajobrazowy 
o światowej randze. 
Baranów Sandomierski: XVI-wieczny, renesansowy zamek Lesz-
czyńskich, nazywany ,,Małym Wawelem’’, spacer po przypałaco-
wym ogrodzie. Zamek Krzyżtopór- najwspanialsze, nie mające sobie 
równych pod względem rozmiarów i dawnej świetności ruiny zamko-
we w Polsce-była posiadłość Ossolińskich. Powtórna wizyta na sta-
rówce Sandomierskiej  zakończył drugi dzień pielgrzymowania. 
19.08.2017 Kielce- Wzgórze Zamkowe: Pałac Biskupów Krakow-
skich, Muzeum Narodowe, Bazylika katedralna Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, rynek, ul. H. Sienkiewicza, Aleja Sław 
oraz Rezerwat Przyrody Kadzielnia (największe skupisko jaskiń na 
Kielecczyźnie, amfiteatr)- to atrakcje Kielc, które dane nam było  
poznać.  

 
Wieczorem dotarliśmy szczęśliwie do Częstochowy i nasz udział w 
XXXII Pielgrzymce Energetyków  rozpoczęliśmy od Mszy świętej 
oraz energetycznej Drodze Krzyżowej. Apel Jasnogórski i nocne 
czuwanie przy obrazie Czarnej Madonny to kolejny etap naszej 
pielgrzymki. Krótki nocleg w Domu św. Kaspra oraz pozytywna 
energia płynąca z całej Jasnej Góry pozwoliła nam nabrać sił na 
kolejny dzień naszego pielgrzymowania.  
20.08.2017  po przywitaniu przed Archikatedrą barwny korowód 
około 6 tysięcy energetyków udał się Alejami Najświętszej Maryi 
Panny na Jasną Górę, gdzie zaplanowano uroczystą Sumę. Eucharystii 
przewodniczył bp Krzysztof Zadarko- biskup pomocniczy diecezji 
koszalińsko-kołobrzeskiej a  koncelebrowali jej  księża duszpasterze 

branży energetycznej, wśród nich krajowy duszpasterz Energetyków, 
Elektryków i Elektroników ks. kan. Sławomir Zyga. W uroczysto-
ściach uczestniczyli: minister Grzegorz Tobiszowski, sekretarz stanu 
w Ministerstwie Energetyki, przedstawiciele parlamentu oraz władz 
samorządowych, przedstawiciele Krajowej Sekcji Energetyków 
NSZZ Solidarność, prezesi i dyrektorzy zakładów, przedstawiciele 
zarządów spółek, a także sami pracownicy, w tym związkowcy oraz 
emeryci i renciści.  Grupę Enea reprezentowali Prezesi  Enea Operato-
ra Andrzej Kojro i Tadeusz Dachowski. Energetyków reprezentowa-
ły też poczty sztandarowe -wśród których nie mogło zabraknąć 
Naszego. W ramach pielgrzymki na Jasną Górę przybyły dwie grupy 
rowerowe (z Kozienic i Szczecina) oraz pierwszy raz w historii piel-
grzymek grupa motorowa (z Bełchatowa, Turowa i Opola). 
 
Rozpoczynając Mszę św. o. Mieczysław Polak, podprzeor Jasnej 
Góry, zwrócił się do wiernych słowami: „Niech św. Maksymilian, 

wasz patron, wspiera was w codziennej waszej trudnej i odpowie-

dzialnej pracy. Drodzy pielgrzymi, serdecznie wam życzę, by spojrze-

nie Matki z jasnogórskiego wizerunku udzieliło każdemu z was po-

trzebnych łask i duchowych mocy do dawania wśród świata świadec-

twa wiary”.  

 
W homilii bp Zadarko odniósł się do aktualnych wydarzeń w Na-
szym Kraju –„Panie dopomóż nam zrozumieć, co się stało przed ty-

godniem na polskiej ziemi, Panie, dopomóż nam zrozumieć, co po-

wiedzieć rodzicom i rodzinie, kolegom, koleżankom dwóch harcerek, 

co się stało i dlaczego, dopomóż nam, bo jesteśmy bezradni wobec 

szalejącego terroryzmu i coraz trudniejszych adekwatnych rozwią-
zań, wobec fali dopływających do Europy ludzi uciekających przed 

śmiercią i prześladowaniami, przed biedą i bezsensem życia w zruj-

nowanych krajach Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji. Co zrobić? 

Panie dopomóż nam zrozumieć co się dzieje w Polsce chrześcijań-

skiej, katolickiej, która tak niepostrzeżenie, ale niezwykle głęboko, 

podzieliła się, i wydaje się, jakby nie chciała i nie szukała pojedna-

nia, naprawienia krzywd przeszłości, wspólnego dobra na przyszłość, 
chociaż wszyscy mówią o dobru wspólnym”.  

Na zakończenie Eucharystii głos zabrał Andrzej Kojro, prezes Enea 
Operator (na zdjęciu powyżej): „Jesteśmy tutaj, bo łączą nas te same 

wartości i te same cele - wiara, bezpieczeństwo energetyczne Polski i 

patriotyzm gospodarczy. Wielu z naszych kolegów i koleżanek w tej 

chwili pełni służbę usuwając skutki wichury sprzed tygodnia. Ja sam 

przywiozłem kawałek tego, co pozostało z sieci 110 kV, i jedną sym-

boliczną gałąź z lasów pod Rytlem. Nasze 72 słupy 110 kV zostały 

zniszczone, powalone do samej ziemi. Słupy nie dały rady, cóż ludzie. 

Byliśmy tam wielokrotnie, był pan minister energii, rozumiemy roz-

miar katastrofy. Okres nawałnic i czas usuwania awarii to próba 

solidarności i jedności polskiej energetyki. Egzamin ten zdajemy na 

polach, przy naszej sieci, w lasach przy powalonych słupach oraz w 

sztabach kryzysowych. Czujemy się jedną wielką polską energetyczną 
drużyną”.  
„Pragniemy Tobie, Maryjo złożyć słowa podziękowania za cały mi-

niony rok tak trudnej i odpowiedzialnej pracy, za każdy dzień i każdą 
noc, za każdego z nas i ludzi, do których codziennie w słońcu czy w 

deszczu, upale czy mrozie posyłasz nas w służbie drugiemu człowie-
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kowi. Z pokorą ośmielamy się prosić Maryjo o potrzebne łaski”. 
Energetycy okazali solidarność z Regionem Lubuskim- wiele  
darów ołtarza dedykowanych było na odbudowę Gorzowskiej 

Katedry-DZIĘKUJEMY. 
Tegoroczna XXXII Pielgrzymka Energetyków odbyła się pod ha-
słem  „ Idźcie i głoście". Kapryśne  lato dało się we znaki także pod-
czas naszego pielgrzymowania. Dwóm pierwszym dniom towarzyszy-
ło upalne lato (temperatura przekraczała 30 * C), a  podczas uroczy-
stości  na Jasnej Górze temperatura spadła do 17 * C  i prawie przez 
cały czas padał deszcz. 
Kolejna pielgrzymka przeszła do historii , pozostały wspomnie-
nia ,zdjęcia oraz oczekiwanie na kolejną XXXIII Pielgrzymkę 
Energetyków do Częstochowy. 

Homilia bp Zadarko, wystąpienie A.Kojro oraz więcej zdjęć  
dostępnych jest na naszej stronie: Menu-Aktualności. 

24.08.2017 O tabeli  
płac zasadniczych  w Enea Centrum. 

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Centrum. 
Głównym tematem spotkania było ustalenie obowiązującej tabel płac 
zasadniczych w Spółce. Prezes K.Kierzkowski w kilku słowach wstę-
pu określił stanowisko Zarządu dotyczące Tabeli płac. Po pierwsze, 
Zarząd stoi na stanowisku iż pomimo uwag PIP nie było zaleceń 
wydanych przez inspektorów PIP które należałoby w tej mierze 
wykonać. W związku z czym dla zarządu punktem odniesienia jest 
tabela z 2012 r. Po drugie pracodawca boryka się już w tej chwili z 
pozyskaniem pracowników na niektóre stanowiska, w związku ze 
zbyt niska płacą jaką w ramach obowiązującej tabeli  może zaofe-
rować wysoko wykwalifikowanym pracownikom. Po trzecie zarząd 
postuluje opracowanie nowych zasad budowy  tabeli płac- bar-
dziej dostosowanych do dzisiejszych realiów rynkowych. Po czwar-
te istnieje problem ze stanowiskami które nie mają  odniesienia w 
ZUZP. 

Przedstawiciele pracodawcy w Enea Centrum  
Strona społeczna przychyla się w zasadzie do tych postulatów z tym 
warunkiem, że NSZZ „S” określiła jasno swoje stanowisko doty-
czące takiego sposobu budowy tabeli że w ZUZP są określone za-
sady  budowy tabeli natomiast sama tabela płac musi być uzgad-
niana corocznie podczas negocjacji płacowych. 
Ustalono, że w ciągu tygodnia zostanie powołany zespół do przygo-
towania zarówno zasad budowy tabeli jaki i jej waloryzacji. Strony 
mają wytypować swoich przedstawicieli. 

 

 
24.08.2017  
Odwołano 

dwóch  
członków  
zarządu  

Enea S.A. 
Rada nadzorcza Enei  

podjęła decyzję o odwołaniu ze składu zarządu dwóch wicepreze-
sów spółki. Z zarządu Enei zostali odwołani Wiesław Piosik (na zdję-
ciu po lewej),który pełnił funkcję wiceprezesa ds. korporacyjnych 
oraz Mikołaj Franzkowiak  (na zdjęciu po prawej),wiceprezes ds. 

finansowych. Rada nadzorcza nie podała przyczyn odwołania wice-
prezesów.  
Równocześnie rada nadzorcza delegowała do pracy w zarządzie 
swojego członka, Rafała Szymańskiego. Obejmie on tymczasowo 
funkcję wiceprezesa ds. korporacyjnych. Zdecydowano także o roz-
poczęciu postępowania kwalifikacyjnego: na stanowiska członka 
zarządu ds. Korporacyjnych oraz członka zarządu  
ds. Finansowych.  
Rafał Szymański jest zatrudniony w Departamencie Nadzoru Mini-
sterstwa Energii. W ramach obowiązków zawodowych odpowiada 
m.in. za nadzór właścicielski wobec spółek z udziałem Skarbu Pań-
stwa. Wcześniej był związany z Ministerstwem Skarbu Państwa, gdzie 
m.in. pełnił funkcję Naczelnika Wydziału nadzorującego spółki sekto-
ra elektroenergetycznego z udziałem Skarbu Państwa. Rafał Szymań-
ski ukończył studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w za-
kresie Inżynierii ekologicznej oraz Podyplomowe Studia Funkcjono-
wanie Rynku Energii w Szkole Głównej Handlowej. Do rady nadzor-
czej Enei został powołany z dniem 2 lipca 2015 r. Obecnie pełni funk-
cję jej sekretarza oraz przewodniczącego komitetu nominacji i wyna-
grodzeń.  

25.08.2017 „Konstytucja dla obywateli,  
nie dla elit"  

W Gdańsku w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyła się 
konferencja organizowana przez "Solidarność”. Hasłem konferencji 
inaugurującej kampanię przed referendum ogólnokrajowym w sprawie 
zmian w Konstytucji RP było „Konstytucja dla obywateli, nie dla 
elit ”. W pierwszej części wystąpili: Przewodniczący Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, Marszałek Senatu Stanisław 
Karczewski, Prezydent RP Andrzej Duda. (na zdjęciu poniżej) 

W drugiej części odbył się panel dyskusyjny, który poprowadził prof. 
Uniwersytetu Gdańskiego Jakub Stelin, a wzięli w nim udział: mini-
ster z kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha, dr Marian Krzaklew-
ski i Henryk Nakonieczny z “Solidarności”, prof. Piotr Uziębło, 
prof. Piotr Dudek.  

26.08.2017 SGP w Gorzowie. 

Już po raz siódmy Gorzów gościł najlepszych żużlowców świata, 
którzy rywalizowali w ramach cyklu Grand Prix o zwycięstwo w tych 
prestiżowych zawodach. Interesującym zawodom  przyglądał się nad-
komplet ponad 17 tysięcy kibiców „czarnego sportu”. Polacy zali-
czani byli do faworytów tych zawodów.  Niestety nie sprostali presji 
i nie poprawili swoich pozycji w klasyfikacji generalnej cyklu 
Grand Prix. Faworyt  gospodarzy Bartosz Zmarzlik dostał się do 
finału,  niestety w decydującym momencie zdefektował motocykl 
gorzowskiego zawodnika. 
Zawody w Gorzowie wygrał Tai Woffinden, który w klasyfikacji 
generalnej przesunął się na czwartą pozycję. Awansował w niej 
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także Jason Doyle. W sobotę Australijczyk zdobył 14 punktów i 
zepchnął z pierwszego miejsca Macieja Jankowskiego, który zdo-
był ledwie sześć punktów.  

Do finału oprócz Zmarzlika awansował też Patryk Dudek. Zajął w 
nim drugie miejsce, ale we wcześniejszych biegach uzbierał ledwie 
osiem punktów. Piotr Pawlicki zgromadził dziewięć punktów i nie 
dostał się do finału, startujący z dziką kartą Krzysztof Kasprzak zdo-
był 6 punktów. 

Wyniki Grand Prix w Gorzowie: 
1. Tai Woffinden (Wielka Brytania) 18 (3,2,2,3,3,2,3), 2. Patryk 
Dudek (POLSKA) 13 (0,3,1,2,2,3,2), 3. Jason Doyle (Australia) 
14 (1,3,2,3,1,3,1), 4. Bartosz Zmarzlik (Polska) 10 (3,1,1,2,1,2,d), 
5. Emil Sajfutdinow (Rosja) 11 (2,3,3,0,3,0), 6. Fredrik Lindgren 
(Szwecja) 11 (1,1,3,2,3,1), 7. Piotr Pawlicki (POLSKA) 
9 (w,3,1,1,3,1), 8. Michael Jepsen Jensen (Dania) - 8 (3,1,2,0,2,0), 9. 
Matej Žagar (Słowenia) 7 (1, 0, 3, 3, 0), 10. Vaclav Milik (Czechy) 7 
(2, 0, 3, 1, 1), 11. Martin Vaculik (Słowacja) 7 (2, 2, 0, 2, 1), 12. 
Krzysztof Kasprzak (POLSKA) 6 (3, 0, 0, 3, 0), 13. Maciej Janow-
ski (POLSKA) 6 (2, 2, 0, 0, 2), 14. Antonio Lindbäck (Szwecja) 5 (0, 
2, 2, 1, 0), 15. Martin Smolinski (Niemcy) 4 (1, 0, 1, w, 2), 16. Chris 
Holder (Australia) 2 (0, 1, 0, 1, 0). 
KLASYFIKACJA GENERALNA GP 2017: 
 1. Doyle – 97 pkt, 2. Janowski – 94, 3. Dudek – 93, 4. Woffinden – 
89, 5. Lindgren – 87, 6. Zmarzlik – 80, 7. Sajfutdinow – 79, 8. Vacu-
lik – 66, 9. Lindback – 60, 10. Pawlicki – 59, 11. Zagar – 58, 12. 
Holder – 52, 13. Hancock – 45, 14. Iversen – 44, 15. Kildemand – 26, 
16. Milik – 20, 17. Pedersen – 8. 

30.08.2017 -35 rocznica największej  
manifestacji w historii Gorzowa Wlkp. 

31 sierpnia 1982 r. w Gorzowie odbyła się kilkutysięczna demonstra-

cja przeciwko stanowi wojennemu. Demonstracja, która miała miej-

sce w centrum Gorzowa, odbyła się w drugą rocznicę podpisania 

Porozumień Sierpniowych. Według szacunków  podziemnej Solidar-

ności brało w niej udział 6-7 tys. osób. Na wezwanie  Solidarności 

mieszkańcy zaczęli przychodzić na plac przy katedrze. Najwięcej osób 

zgromadziło się po 15.00, a więc w porze powrotów z pracy . Demon-

stranci domagali się zniesienia stanu wojennego oraz wypuszczenia 

na wolność uwięzionych działaczy związkowych, chcieli też uczcić 
drugą rocznicę Porozumień Sierpniowych. Gdy  demonstracja dobie-

gała powoli do końca, zebranych przy katedrze zaatakowała milicja 

oraz ZOMO, ludzie rozbiegli się po ulicach. Budowano barykady 

rozpoczęły się walki uliczne. Regularne starcia z milicją trwały do 

późnej nocy. W trakcie manifestacji i po niej aresztowano ponad 200 

osób, 26 z nich Sądy skazały na wyroki pozbawienia wolności nawet 

do 4 lat. 94 osoby kolegia ds. wykroczeń ukarały karami pieniężnymi. 

W Podobnych manifestacjach w kraju, od kul ZOMO-wców i milicji 

obywatelskiej zginęło 8 osób. 

O tamtych wydarzeniach opowiadali uczestnicy konferencji„ Przeciw-
ko stanowi wojennemu: wspomnienia i perspektywy. W 35. rocz-
nicę największej demonstracji politycznej w historii Ziemi Lubu-
skiej” Konferencję zorganizowali: Archiwum Państwowe w Gorzo-
wie Wlkp., Zarząd Regionu Gorzów NSZZ „Solidarność” i portal 
„Gorzów Wczoraj” ,a poprowadził ją dr hab. Dariusz A. Rymar. 
W konferencji wzięli udział: Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki, 
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak,  zaproszeni paneliści:  -
 Piotr Matczuk, skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń za udział w 
demonstracji 31 sierpnia 1982 r. - Jarosław Porwich, działacz Ruchu 
Młodzieży Niezależnej, uczestnik demonstracji z 31 sierpnia 1982 r. -

(Ciąg dalszy ze strony 8) 
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 Jarosław Romański, internowany, działacz NSZZ „Solidarność”, 
skazany za udział w demonstracji z 31 sierpnia 1982 r.- Mariusz Zba-
nyszek, twórca i moderator portalu „Gorzów Wczoraj”.- Stanisław 
Żytkowski, internowany, przewodniczący Regionalnej Komisji Wy-
konawczej NSZZ „Solidarność (1983-1989), Senator RP (1989-1991). 
- Ireneusz Grzegolec, autor zdjęć z demonstracji z 31 sierpnia 1982 r. 
(członek naszej organizacji), oraz inni uczestnicy wydarzeń z 1982 r. 
Wnioski płynące z dyskusji panelowych jasno wskazują  na koniecz-
ność upamiętnienia tego historycznego wydarzenia.   

Uczestnicy konferencji w Archiwum Państwowym 

  

 31.08.2016 Dzień Solidarności i Wolności. 
Dzień Solidarności i Wolności – polskie święto państwowe, obcho-
dzone co roku 31 sierpnia w rocznicę porozumień sierpniowych, usta-
nowione w celu upamiętnienia historycznego zrywu Polaków do wol-
ności i niepodległości z 1980 roku, który zapoczątkował proces upad-
ku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschod-
niej. . Punktem kulminacyjnym Sierpnia 1980 było podpisanie 
porozumień kolejno - w Szczecinie (30 sierpnia), w Gdańsku (31 
sierpnia) i w Jastrzębiu-Zdroju (3 września). Za symboliczną datę 
święta przyjmuje się dzień 31 sierpnia - podpisanie porozumienia 
w Gdańsku. 
Dzień 31 sierpnia został ustanowiony świętem państwowym przez 
Sejm RP w dniu 27 lipca 2005. Święto było obchodzone po raz 
pierwszy w 25 rocznicę porozumień sierpniowych w dniu 31 sierpnia 
2005. Święto Solidarności i Wolności  nie jest dniem wolnym od pra-
cy (mamy nadzieję, że to się niedługo zmieni). 
 

W 37 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 
związków zawodowych wynikających z ratyfikowanych przez 
PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy, doty-
czących wolności związków zawodowych. 
2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa straj-
kującym i osobom wspomagającym. 
3. Przestrzegać zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności 
słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować nieza-
leżnych 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 Za-
drożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego), 
c) znieść represje za przekonania. 
5. Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu 
Międzyzakładowego 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 wy-
nagrodzenie 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 wzro-
stu 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 ro-
dzinnych, 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 
mężczyzn bez względu na wiek. 
15. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie 
wypłacanych. 
16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną 
opiekę 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 so-
bót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczyn-
kowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy. 
 

Obchody święta w Gorzowie i w Kraju. 
W 37. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, na terenie 
PGE Elektrociepłownia  Gorzów (EC G) odbył się Zjazd Delega-
tów Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność. Zjazd rozpoczął 
się od złożenia wieńców i kwiatów pod Pomnikiem Solidarności, 
który znajduje się na terenie EC G. ( zdjęcie poniżej). 

Delegaci wysłuchali kilku wystąpień zaproszonych gości: Kapelana 
Gorzowskiej Solidarności ks. Andrzeja Szkudlarka, Mirosława 
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Rawy –Dyrektora  EC G, Jarosława Porwicha –Posła na Sejm z 
Kukiz 15.   Następnie delegaci wysłuchali okolicznościowego wystą-
pienie przygotowanego przez  Dyrektora Archiwum Państwowego dr. 
hab. Dariusza Rymara, dotyczącego powstania i działalności NSZZ 
Solidarność w kraju i regionie. D.Rymar  przedstawił też fakty związa-
ne z wydarzeniami z 31.08.1982 r. (największej w historii Gorzowa 
manifestacji).  Podczas Zjazdu wręczono  dwa wyróżnienia  „Feniks 
za 2016 r.”. 1.Henrykowi Jarmołowiczowi -za wkład w rozwój 
związku ( drukarzowi prasy podziemnej i „fotografowi Solidarno-
ści” ). 2.Wojciechowi Kusce- za popularyzację wiedzy o związku 
(realizatorowi filmów "Niezależni" oraz "Miasto w stanie"). 

Od lewej W. Kuska, W. Rusakiewicz, G. Czerepowicka, H. Jarmołowicz 

Przewodniczący Regionu Waldemar Rusakiewicz przedstawił infor-
mację z działalności Związku w 2017 r. Delegaci dyskutowali  też o : - 
sytuacji w zakładach pracy regionu, - wyborach na nową kaden-
cję, -kadencyjności w związku, -konieczności spotkań władz związ-
kowych z Komisjami Zakładowymi. Uczestnicy spotkania w EC G 
mieli też  okazję powspominać lata 80-te i podyskutować o aktualnych 
wydarzeniach w kraju.  

Uczestnicy Zjazdu w Elektrociepłowni. 

Uroczystości rocznicowe kontynuowano o godz.16.00  na Placu Kate-
dralnym przy Białym Krzyżu Solidarności, gdzie odbyła się polo-
wa Msza święta. Liturgii przewodniczyli Kapelan Gorzowskiej Soli-
darności ks. Andrzej Szkudlarek i Proboszcz Gorzowskiej Kate-
dry ks. Zbigniew Kobus.  

Pożar Katedry uniemożliwił świętowania Dnia Solidarności i Wol-
ności wewnątrz świątyni, dlatego zbudowano na placu ołtarz polo-
wy i tam modlono się w intencji  Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego Solidarność w 37 rocznicę jego narodzin, 

oraz za uczestników największej w historii Gorzowa Wlkp. mani-
festacji jaka odbyła się w stanie wojennym 31.08. 1982 r. Podczas 
Mszy poświęcono imitację katedralnej kopuły zwieńczonej iglicą 
zdjętą po pożarze z wieży katedralnej, której konstrukcja nawiązuje 
do spalonej kopuły wieży katedralnej. Od dziś imitacja kopuły bę-
dzie przypominała wszystkim, którzy odwiedzą Plac Katedralny o 
wydarzeniach z 1.07.2017 r. (pożar Katedry).  

Na zakończenie uroczystości  złożono wieńce, kwiaty, zapalono zni-
cze przy Krzyżu Solidarności, oraz odśpiewano  Hymn oraz „Boże 
Coś Polskę”. 
Święto Solidarności i Wolności obchodzono w większości miast 

Polskich.  
Centralne obchody 
Święta odbyły się w Lu-
binie w 35 rocznicę 
Zbrodni Lubińskiej. 
Dzień Solidarności w 
Lubinie rozpoczęła  
Msza św. sprawowana w 
kościele pw. Matki Bo-
żej Częstochowskiej. 
Przewodniczył jej ks. bp 
Zbigniew Kierzkowski. 
Po Eucharystii przema-
szerowano ulicami mia-

sta oddając w ten sposób cześć zamordowanym robotnikom Lubi-
na. Główne uroczystości odbyły się pod Pomnikiem Solidarności.  
Uczestniczyły 
w nich  rodziny 
zamordowa-
nych, Lubinia-
nie  oraz 
przedstawiciele 
najwyższych 
władz państwo-
wych prezy-
dent Andrzeja 
Duda i premier 
Beata Szydło. 
W uroczystościach brała też udział Komisja Krajowa NSZZ Soli-
darność z Przewodniczącym Piotrem Duda na czele. 
 31 sierpnia 1982 r. w Lubinie odbyła się pokojowa manifestacja, 
zorganizowana z okazji porozumień sierpniowych. Wtedy też ZO-
MO zastrzeliło trzech uczestników manifestacji. 

(Ciąg dalszy ze strony 10) 

str. 11  Pod Napięciem 182 / 8 / 2017 



HUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETU   

Rozmowa w sprawie pracy:  
– A jak wygląda u pana sprawa języków obcych?  
– Znakomicie. Poza polskim wszystkie języki są mi obce.  

*** 
Istota BHP jest taka: kask na głowie chroni nie łeb budowlańca, a 
dupę kierownika budowy. 

*** 
Na religii:– Jasiu, ile jest Przykazań Bożych? – Dziesięć. 
A kościelnych? – Dwóch. Pan Marek i pan Józek. 

*** 
Jak się nazywa lekarz, który leczy pandy?– Pandoktor. 

*** 
Jak się nazywa koreański singiel?– Sam Sung. 
 

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

13.09.1981r. Poświęcenie Pomnika „Solidarności” w EC Gorzów13.09.1981r. Poświęcenie Pomnika „Solidarności” w EC Gorzów13.09.1981r. Poświęcenie Pomnika „Solidarności” w EC Gorzów   

OKIEM JUJKIOKIEM JUJKIOKIEM JUJKI   

GORZÓW MOJE MIASTOGORZÓW MOJE MIASTOGORZÓW MOJE MIASTO   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

31.08.2017 imitacja katedralnej kopuły z iglicą zdjętą po pożarze z wieży katedralnej.    
ZARZĄDY ENEA OPERATORZARZĄDY ENEA OPERATORZARZĄDY ENEA OPERATOR   

   

LICZBY MIESIĄCALICZBY MIESIĄCALICZBY MIESIĄCA   
15,15 zł.  wartość akcji Enea  1.09.2017 r.  godz.10.30 
-606 mln. zł.- szacunkowy zysk netto Enea za 6 m-cy 2017 r.  
 -4220,69 zł -przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2017 r.,  
-10 tys. odbiorców zdecydowało się na zmianę sprzedawcy ener-
gii elektrycznej w czerwcu 2017 r. To prawie dwukrotnie więcej niż 
analogicznym okresie roku ubiegłego i ponad 14-procentowy wzrost w 
porównaniu do maja br. 
-5 miejsce w rankingu FIFA zajmuje Reprezentacja Polski w 
piłce nożnej.  
-O 119 osób więcej osób zameldowało się  niż wymeldowało  w 
Gorzowie Wlkp. w 2016 r. 
-120 tys. osób jest zameldowanych w Gorzowie (z uwagi na 
porody i zgony liczba zmienia się praktycznie codziennie).  
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