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-Humor, Archiwum Czesia M. 

 

WydanieWydanieWydanieWydanie    
 Świąteczne Świąteczne Świąteczne Świąteczne  

 

 Jest taka noc, 

na którą czło-

wiek czeka  

i za którą tęsk-

ni. 

Jest taki wyjąt-

kowy wieczór w 

roku, 

gdy wszyscy 

obecni groma-

dzą się przy 

wspólnym sto-

le,  

Jest taki wie-

czór, gdy gasną 

spory, znika 

nienawiść... 

Wieczór, gdy 

łamiemy opła-

tek, składamy 

Ŝyczenia... 

To noc 

 wyjątkowa... Jedyna... Niepowtarzalna... 

Noc BoŜego Narodzenia...W imieniu Komisji Podzakła-

dowej NSZZ `Solidarność ENEA Oddział Gorzów Wlkp-

najlepsze Ŝyczenia składa K.Gonerski 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 
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Polskie Grudnie 

 13 grudzień 1981 Stan Wojenny 

Warszawa –Kino-Moskwa-13.12.1981 
 
W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. na ulicach miast, 
na rogatkach, w większych zakładach pracy stanęły 
wozy bojowe wojska i patrole. Przestały działać tele-
fony i teleksy.  
O godz. 6.00 rano Polskie Radio nadało przemówie-
nie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, który stanął na 
czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego.  
Stan wojenny oficjalnie uzasadniany był załamaniem 
gospodarczym kraju, groźbą zamachu stanu i przeję-
cia władzy przez "Solidarność" oraz groźbą inter-
wencji sowieckiej. Wprowadzając stan wojenny uŜy-
to około 70 tys. Ŝołnierzy, około 30 tys. funkcjona-
riuszy MSW, 1750 czołgów, 1400 pojazdów opance-
rzonych. Wprowadzono Cenzurę 
Na podstawie dekretów Rady Państwa i rozporzą-
dzeń Rady Ministrów ograniczono podstawowe pra-
wa obywatelskie. Wprowadzono godzinę policyjną. 
Pierwszej nocy stanu wojennego internowano około 
5 tys. osób. W sumie aresztowano lub internowano 
ponad 10 tys. osób.  
 

Gorzów Wlkp SkrzyŜowanie przy Katedrze 13.12.1981 

 
Zawieszono, a następnie rozwiązano wszystkie 
związki zawodowe, (w 1983 r. pozwolono złoŜyć tz. 
konstruktywne związki zawodowe ,NSZZ Solidar-
ność czekała na ponowną rejestrację do 1989r) 
Zdelegalizowano część organizacji społecznych (m. 
in. NiezaleŜne Zrzeszenie Studentów, Stowarzysze-
nie Dziennikarzy Polskich, Związek Artystów Scen 
Polskich, Związek Literatów Polskich), zakazano 
strajków, zmilitaryzowano podstawowe dziedziny 
gospodarki :transport, energetyka , przemysł wydo-
bywczy, telekomunikacja  (wprowadzono umundu-
rowanie oraz stopnie energetyczne –Energetyk I, II, 
III stopnia ) 
16 grudnia w czasie pacyfikacji kopalni Wujek zgi-
nęło 9 osób a 21 zostało rannych.  
Podczas rozruchów w Gdańsku 1 osoba zmarła, 163 
odniosło obraŜenia.  
Stan wojenny zniesiono 22 lipca 1983 r.  

 

Gorzów Wlkp-31.08.1982 r,-2 rocznica podpisania porozumień 

z sierpnia 1980 r. 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 
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W 2006 roku Instytut Pamięci narodowej oszacował 
liczbę ofiar (w okresie od 13 grudnia 1981 do 22 lip-
ca 1983), które poniosły śmierć (głównie śmiertelne 
postrzały i pobicia) podczas strajków i manifestacji 
na 56 osób. Całkowita liczba ofiar stanu wojennego 
w latach 1981-1989 wynosi nie mniej niŜ 91 osób, 
co ustaliła badająca zbrodnie stanu wojennego Nad-
zwyczajna Komisja Sejmowa w latach 1989-1991. 
Jest moŜliwe, Ŝe całkowita liczba ofiar śmiertelnych 
sięga ponad 100 osób (nie wyjaśniono ok. 90. przy-
padków tajemniczych morderstw politycznych doko-
nanych przed i po 1989). 
Do dnia dzisiejszego Ŝadna z osób odpowiedzialnych 
za wprowadzenie stanu wojennego nie została  
skazana !!!!!!! 

Grudzień 1970 
Mianem Grudnia 1970 lub rewolty grudniowej okre-
śla się bunt robotniczy w Polsce w dniach 12-
17grudnia 1970 roku (strajki, wiece demonstracje) 
głównie w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie. 
Bezpośrednią przyczyną strajków i demonstracji by-
ła wprowadzona 12 grudnia podwyŜka cen detalicz-
nych mięsa, przetworów mięsnych oraz innych arty-
kułów spoŜywczych. Decyzję w tej sprawie podjęto 
juŜ 30 listopada 1970na posiedzeniu Biura Politycz-
nego PZPR. Od 8 grudnia w Ministerstwie Obrony 
Narodowej i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
rozpoczęto przygotowania w ramach "ochrony po-
rządku i bezpieczeństwa publicznego" a 11 grudnia 
jednostki MSW zostały postawione w stan pełnej 
gotowości. 12 grudnia wieczorem za pośrednictwem 
radia poinformowano społeczeństwo o podwyŜkach 
cen Ŝywności głównych artykułów, średnio o 17% 
(mąka o 17%, ryby o 16%, dŜemy i powidła o 36%).  

Szczecin –grudzień 1970 . 

13 grudnia komunikaty o podwyŜkach cen podała 
prasa. Społeczeństwo zareagowało protestem, zbie-
rano się na wiecach domagając się od władz cofnię-
cia podwyŜki, uregulowania systemu płac (w szcze-
gólności zasad naliczania premii) i wreszcie odsunię-
cia od władzy odpowiedzialnych za podwyŜkę (m.in. 
Władysława Gomułki, Józefa Cyrankiewicza i Stani-
sława Kociołka) 
Bilans grudniowych represji przyniósł około 39 osób 
zabitych - 1 w Elblągu, 6 w Gdańsku, 13 w Szczeci-
nie i 18 w Gdyni. Rannych zostało 1 164 osób. Za-
trzymano przeszło 3 tysiące osób. Były przypadki 

rozjeŜdŜania ludzi gąsienicami czołgów. W wyniku 
starć oraz wypadków zginęło teŜ kilku funkcjonariu-
szy Milicji Obywatelskiej oraz Ŝołnierzy LWP, a kil-
kudziesięciu zostało rannych. Zniszczeniu uległo 
kilkanaście pojazdów wojskowych, w tym transpor-
tery BTR i czołgi. Podpalono 17 gmachów (w tym 
budynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdań-
sku), rozbito 220 sklepów, podpalono kilkadziesiąt 
samochodów. 
Niektórzy historycy twierdzą Ŝe ze względu na licz-
bę ofiar, wewnątrzpartyjne rozgrywki w PZPR po-
słuŜyły skompromitowaniu Gomułki i w efekcie od-
sunięcia go od władzy (na stanowisku pierwszego 
sekretarza KC PZPR zastąpił go 20 grudnia Edward 
Gierek). Hipotezy te potwierdza do pewnego stopnia 
fakt rozbicia ośrodka decyzyjnego komunistów na 
zwalczające się stronnictwa (Kliszko, Kociołek i 
Pietrzak), uzurpujące sobie prawo do reprezentowa-
nia partii i jej interesów. Brak jasnej strategii działa-
nia i porozumienia między tymi ugrupowaniami był 
prawdopodobnie jedną z głównych przyczyn tragicz-
nych wydarzeń. 
Z dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej wyni-
ka, Ŝe grudniowe zajścia nie ograniczyły się do Wy-
brzeŜa. Do demonstracji i strajków doszło takŜe w 
Krakowie, Wałbrzychu  i innych miastach.  
Według ustaleń historyków w głębi kraju strajkowa-

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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ło wtedy ponad 20 tysięcy osób. 
Do upadku komunizmu nikt z decydentów nie po-
niósł odpowiedzialności za masakrę robotników w 
wydarzeniach grudniowych 1970 roku. Jedynym ofi-
cjalnym gestem było przeproszenie za błędy i obiet-
nica ludzkich rządów podczas spotkania Gierka z 
robotnikami w Gdańsku po zajściach na WybrzeŜu. 
Zmiana ustroju umoŜliwiła zmianę tego podejścia. 
W 1995 roku ówczesna Prokuratura Wojewódzka w 
Gdańsku wniosła do Sądu Wojewódzkiego akt 
oskarŜenia przeciwko Jaruzelskiemu, Kociołkowi, 
Tuczapskiemu oraz dowódcom wojsk tłumiących 
protesty. 
Do dnia dzisiejszego nikogo nie skazano.!!!!!!!!!!! 

   Mój Komentarz 
Oj wiele się ostatnio działo.., Refe-
rendum strajkowe w Grupie Kapita-
łowej Enea ,Oświadczenie Ministra 
Skarbu Państwa w sprawie akcji 
pracowniczych w Enea, , Debiut 
giełdowy Enea S.A , przyjęcie przez 
Sejm i Senat Ustawy o emeryturach 
pomostowych W kilku słowach po-
staram się przedstawić co udało nam 

się wywalczyć w prowadzonej akcji protestacyjnej. 
1-Prawa do akcji pracowniczych i świadczeń związa-
nych z prywatyzacją.  Przypomnę co w tym temacie 
robiliśmy.8.04 2008 w związku z  anonsami prasowymi 
odnośnie prywatyzacji Enea, oraz braku odzewu MSP na 
pisma kierowane w tej sprawie oflagowaliśmy siedziby 
Enei i powołaliśmy do Ŝycia Komitet protestacyjny . 
26.05.2008-poczatek ogólnopolskiej Akcji protestacyjnej 
do której przyłączyły się wszystkie związki działające w 
Energetyce.27.05 2008- wizyta Komitetu Protestacyjnego 
Enei  w Warszawie. MSP Sekretarz Stanu w MSP J.Bury 
wręczył projekt porozumienia 3 stronnego w sprawie 
gwarancji pracowniczych w procesie prywatyzacji Enea. 
Dwie strony tj. Zarząd Enea S.A. oraz Związki Zawodo-
we Enea podpisały w Zdroisku w dniu 28.05.2008 w/w 
porozumienie i odesłały do MSP celem podpisania. Nie-
stety MSP –A.Grad  nie podpisał swojego projektu poro-
zumienia. 
25.07.2008 Warszawa -12 tysięczna manifestacja energe-
tyków.7.10.2008 Powołanie komitetu Strajkowego.5-
6.11.2008- Referendum strajkowe w GK Enea. Wyniki :-
w referendum wzięło udział 5936 pracowników tj. 85,4% 
uprawnionych,- za strajkiem opowiedziało się 5702 pra-
cowników tj.-96,53 % biorących udział w referendum. 
Efekt –MSP do dnia dzisiejszego ani razu się z nami nie 
spotkał. Sekretarz Stanu w MSP ponownie zaprosił w 

dniu 14.11.2008 związkowców z Enei do Warszawy. 
Efekt 26.11.2008 –Oświadczenie –A.Grada  którym MSP 
stwierdził ,Ŝe dołoŜy wszelkich starań aby drugi etap 
prywatyzacji Enea S.A. został przeprowadzony w sposób 
umoŜliwiający nieodpłatne nabycie akcji przez uprawnio-
nych pracowników. Podsumowując za rok dojdzie do 
następnego etapu prywatyzacji Enea to uprawnieni pra-
cownicy otrzymają akcje a po dwóch latach będą mogli 
nimi obracać. Pracownicy nie mający praw do akcji na 
mocy porozumienia dwustronnego ze Zdroiska z dnia 
28.05.2008 maja otrzymać ekwiwalent .Jego wysokość 
uzaleŜniona będzie od wysokości środków przeznaczo-
nych na ekwiwalent-na zbieranie tych środków mamy ok. 
3 lata. 
2-Debiut Giełdowy Enea S.A.- wprowadzenie tylnymi 
drzwiami inwestora BranŜowego tj Państwowej Szwec-
kiej Firmy Energetycznej –WATENFAL. 
17.11.2008 Na Warszawskiej Giełdzie Papierów Warto-
ściowych zadebiutowała Enea S.A. Miała to być prywaty-
zacja w tz ofercie publicznej czyli, Ŝe większość akcji 
miała trafić do drobnych graczy i krajowych instytucji 
finansowych .Stało się inaczej – do zagranicznego inwe-
stora branŜowego trafiło  82.395.573 akcji, co stanowi 
18,67 %. udziału w kapitale zakładowym spółki. Transza 
inwestorów instytucjonalnych krajowych wyniosła 1,44 
%. akcji, a zagranicznych 2,63%-EBOR . Do krajowych  
inwestorów detalicznych trafiło 0,78 %. akcji. 
Cena emisyjna Enei została ustalona na 20,14 zł dla in-
westorów branŜowych i 15,40 zł dla inwestorów instytu-
cjonalnych i detalicznych. Bardziej mi to pasuje do tz 
prywatyzacji bezpośredniej przez Inwestora BranŜowego. 
Ominięto przy okazji podpisanie pakietu inwestycyjnego 
dla Enea, i pakietu socjalnego dla załogi . 
3-Emerytury pomostowe- wcześniejsze emerytury  
Mimo wielu protestów strony związkowej Sejm i Senat 
przyjęli Ustawie z 6.11.2008  o Emeryturach pomosto-
wych. Ustawa ta zabiera uprawnienia do wcześniejszych 
emerytur grupie ok. 800 tys. pracowników, w tym rów-
nieŜ większości energetyków. W załączniku nr 2 do  
Ustawy w wykazie prac o szczególnym charakterze moŜ-
na się dopatrzeć tylko dwóch stanowisk ,które są wyko-
nywane w energetyce:1-Prace elektromonterów bezpo-
średnio przy usuwaniu awarii oraz przy eksploatacji na-
powietrznych sieci elektroenergetycznych w warunkach 
prac pod napięciem.2-Prace przy  bezpośrednim sterowa-
niu procesami technologicznymi mogącymi spowodować 
awarie techniczną z powaŜnymi skutkami dla bezpieczeń-
stwa publicznego .Codziennie odbywają się protesty ale 
władza się nimi nie przejmuje i dalej prowadzi swój po-
zorowany dialog ze społeczeństwem. Ustawa o emerytu-
rach pomostowych 15.12.2008 została zawetowana przez 
Prezydenta Kaczyńskiego. Co będzie obowiązywało od 
nowego roku pokarze czas. 
Przykro mi, Ŝe mimo okresu przedświątecznego muszę 
przekazywać takie wiadomości no ale cóŜ chcieli-
śmy ,Ŝeby Liberałowie rządzili Polska- no to mamy to co 
chcieliśmy. ( no moŜe nie wszyscy) 
Pozdrawiam 
 Krzysztof Gonerski 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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Kalendarium - czyli : 

Co ,Gdzie ,Kiedy? 
 

 

 
26.11.2008-Posiedzenie KP NSZZ Solidarność Enea 
O/Gorzów Wlkp. 
Rejon Dystrybucji Sulęcin był miejscem obrad Ko-
misji Podzakładowej z Gorzowa Wlkp. 

Członkowie KP NSZZ Solidarność O/Gorzów Wlkp. 

 

Tematyka jaką zajmowali się członkowie Komisji: 
-przyjęto protokół z ostatniego zebrania tj z  
23.10.2008r.,-wysłuchali sprawozdania z działalno-
ści od ostatniego zebrania złoŜonego przez przew., 
-przyjęto kolejne trzy osoby w szeregi naszej organi-
zacji,-ustalono propozycję podziału „resztówki” po-
chodzącej  z pełnego wykonania budŜetu Oddziału 
  na 2008 r.-przekazano sposób ulokowania funduszy 
związkowych,-omówiono tematykę związaną z pro-
wadzoną akcją protestacyjną- wyniki referendum 
  strajkowego, moŜliwe scenariusze dalszego prowa-
dzenia akcji protestacyjnej i strajkowej, 
-debiut giełdowy 17.11.2008 Enea, 
-zaopiniowano propozycje zmian Struktury organi-
zacyjnej Operatora-negatywna opinia 
  dotycząca wydzielenia słuŜb BHP ze Struktury Od-
działów Dystrybucji ,-udzielono jednej zapomogi 
losowej,-upominek dla członków związku z okazji 
Świąt BoŜego Narodzenia, 
Po spotkaniu Komisji członkowie Prezydium KP 
spotkali się z załogą Rejonu Dystrybucji Sulęcin.  
Podczas spotkania poruszono następująca tematykę: -
prywatyzacja-akcje pracownicze ,akcja protestacyjna- 
ewentualna akcja strajkowa, sprawy płacowe, emerytury 
pomostowe. 

 

Spotkanie z załogą RD Sulęcin 

 
11.2008 Obradował ZTBE- Oświadczenie MSP w spra-
wie akcji pracowniczych w Enea. 
W siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie 
obradował Zespół Trójstronny ds. BranŜy Energetycznej. 
Jednym z punktów posiedzenia była sytuacja w Grupie 
Enea. 
Strona społeczna ZTBE wyraziła stanowczy protest co 
do formy zbycia majątku Enea z pominięciem zabezpie-
czenia interesów pracowniczych a w szczególności nie  
przyznania ustawowego prawa do akcji uprawnionym 
osobom. Kontynuacja takiej formy prywatyzacji spotka 
się z ostrym sprzeciwem do strajku generalnego na tere-
nie całego kraju włącznie. 
Strona społeczna zaŜądała równieŜ do czasu zakończenia 
procesu konwersji akcji (konwersja nie dotyczy Enea) 
zaprzestania dalszych zmian struktury właścicielskiej w 
energetyce. 
Strona społeczna zaproponowała równieŜ utworzenie 
Grup Dialogu Społecznego w Grupach: PGE, ENEA, 
TAURON i ENERGA. 
Sekretarz Stanu w MSP- Jan Bury przekazał stronie 
społecznej Oświadczenie MSP -A.Grada z 26.11.2008 r.  

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
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12.2008 Spotkanie z Zarządem 
Enea Operator. 
W Baranowie doszło do spotkania 
stron dialogu społecznego w Enea-
Operator. 
1.Uzgodniono aktualizację Proce-

dury ZL-1-dotyczacą zasad Rekrutacji wewnętrznej 
w Operatorze. 
2.Ustalono terminy dodatkowych dni wolnych za 
święta ,które wypadają w soboty w 2009 r. 
 I tak za 15 sierpnia 2009 wolnym dniem będzie 13 
sierpień 2009,za 26 grudnia 2009 wolnym będzie 
dzień 24 grudnia 2009.Średnioroczny czas nominal-
ny w 2009 roku wyniesie 168 godzin na miesiąc tj 
21 dni. 
3.Ustalono zasadę budowy oraz tabelę wynagrodzeń 
na rok 2009 oraz lata 2010-2012. 
4.Dyskusję na temat zmian w Regulaminach Organi-
zacyjnych  Operatora przesunięto na 
   dzień  10.12.2008 r. 
5.Na pismo Komisji Międzyzakładowej NSZZ Soli-
darność Enea w sprawie złamania 
Porozumienia z dnia 7.04.2008 w sprawie Polityki 
Zatrudnieniowo płacowej-Zarząd Operatora wypo-
wie się po zasięgnięciu  opinii u prawników. 
6.Na zarzut o zakazie przeszeregowań w 4 kwartale 
Zarząd Operatora stwierdził ,Ŝe takiego 
   zakazu nie było. KaŜdy wniosek o przeszeregowa-
nie powinien być tylko umotywowany. 

Zarząd Enea-Operatora. 

8 grudnia 2008 r  obradowała Komisja Międzyza-
kładowa NSZZ Solidarność ENEA. 
Gorzów Wlkp gościł przedstawicieli Solidarności z 
Enea na ostatnim w tym roku posiedzeniu Komisji 
Międzyzakładowej. 
Zajmowano się następującymi tematami: 
• Spór zbiorowy- naleŜy doprowadzić do przyjaz-
du ministra Burego, w obecności którego mają być 
omówione wszystkie kwestie sporne w ENEI, 
• Łączenie spółek w ramach programu „Fortuna”. 
Zebrani zwrócili uwagę, Ŝe istnieje realne zagroŜenie 
wydzielenie obszaru wykonawstwa do spółki zaleŜ-
nej, 

Członkowie KM NSZZ Solidarność Enea 

 
• Zapoznano się z przebiegiem rozmów z Zarzą 
dem ENEA Operator Sp. Z o.o, które odbyło się 2 
grudnia 2008 r. oraz z uzgodnieniami, jakie zostały 
podjęte. Dotyczą czasu pracy, procedury ZL-1 oraz 
treść Protokółu Dodatkowego nr 1 (Tabela Płac i za-
sady jej budowy na lata 2009- 2012, Tabela stano-
wisk i specyfikacji kodów resortowych pracy w wa-
runkach szczególnych), 
•  Ubezpieczenia pracownicze- wytyczne dla 
członków zespołu. NaleŜy zapewnić udział naszego 
przedstawiciela w Komisji Przetargowej, 
Propozycja zmian Schematów Organizacyjnych. Ko-
misja w tej sprawie zajęła następujące stanowisko: 
Zgodnie z zapisami Porozumienia Zbiorowego z dnia 16 listo-

pada 2005 r., zawartego w Baranowie(§3) oraz Trójstronnego 

Porozumienia Zbiorowego z dnia 29 czerwca 2007 r. (§ 4.3)

zmiany Struktury Organizacyjnej ENEA Operator wymagają 

uzgodnienia, a nie opiniowania.W obecnej chwili z uwagi na 

zakres tematyczny Regulaminów Organizacyjnych, jak i zrozu-

mienie w celu uzgodnienia wymagane jest dokładne omówienie 

proponowanych zmian.W związku z powyŜszym przedstawione 

propozycje odrzucamy w całości, jako przedstawione z naru-

szeniem prawa.  

Po oficjalnej części odbyło się spotkanie opłatkowe . 
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9 12.2008-W Sierakowie o 
Ubezpieczeniach typu P w 
Sierakowie odbyła się pre-
zentacja wyników badania 
ankietowego dotyczącego 
ubezpieczeń pracowniczych. 
Na podstawie tego badania 
określono następujące oczeki-

wania ankietowanych: 
- W zakresie  ochrony ubezpieczenia- dominuje ubezpie-
czenie rodzinne; rozszerzone o powaŜne zachorowanie 
pracownika i członka rodziny 
- W zakresie ubezpieczenia zdrowotnego: większość an-
kietowanych deklaruje dodatkowe ubezpieczenie zdro-
wotne za dodatkową składką. Priorytetem jest szybki do-
stęp do lekarzy specjalistów. Dla ankietowanych istotnym 
jest moŜliwość rozliczania się za świadczenia medyczne 
zarówno bezgotówkowo ( bezpośrednio poprzez ubezpie-
czyciela), jak i  gotówkowe rozliczanie (na podstawie 
rachunków), 
JeŜeli chodzi o zakres ubezpieczenia zdrowotnego( za 
dodatkową składkę): większość ankietowanych wybrała 
opiekę podstawową połączoną z dostępem do lekarzy 
specjalistów, rozszerzoną na członków rodziny. 
Na podstawie tych wyników zostaną przesłane zapytania 
do firm ubezpieczeniowych, które posiadają produkty 
mieszczące się w wynikach badania ankietowego. 
 
10.12.2008-O strukturze Organizacyjnej z Zarządem 
Operatora. 
Pomimo negatywnych Opinii Komisji Podzakładowych 
NSZZ Solidarność z Gorzowa Wlkp. ,Bydgoszczy, 
Szczecina i Zielonej Góry doszło do podpisania porozu-
mienia w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego 
Enea Operator sp z.o.o. 
Nowy regulamin zakłada między innymi centralizację 
kolejnej działalności. Tym razem z Oddziałów wycią-
gnięto słuŜbę BHP i podporządkowano bezpośrednio pod 
Poznań. 
 
15.12.2008 Posiedzenie Rady SKE NSZZ `Solidarność. 
W Baranowie obradowała Rada Sekcji Krajowej Energe-
tyki NSZZ Solidarność.  

Członkowie rady SKE NSZZ Solidarność 

Wybrano nowego Sekretarza Rady-Marka Szaratę ze 
Szczecina. Dotychczasowy sekretarz Jarosław Kordus 
złoŜył rezygnację. Przewodnicząca B.Stefaniak-Gnyp 
złoŜyła relacje z prac zespołu 3-stronnego branŜy energe-
tycznej, oraz z propozycjami zmian do Ponadzakładowe-
go Układu Zbiorowego Pracy.  Członkowie czterech grup 
energetycznych zdali relację z sytuacji w swoich grupach 
oraz przedstawili aktualny stan prowadzonej akcji prote-
stacyjnej. Omówiono dalszy scenariusz protestu. 

Po ofi-
cjalnych 
obradach 
członko-
wie SKE 
zgodnie 
ze staro-
polska 
tradycją 
przeła-
mali się 
opłat-
kiem i 
złoŜyli 

sobie Ŝyczenia z okazji zbliŜających się Świat BoŜego 
Narodzenia. 
 

 
16.12.2008-Nowy emeryt 
Bronisław Parzygnat 
 
Dyrekcja koledzy oraz 
współpracownicy z Rejonu 
Dystrybucji Choszczno  po-
Ŝegnali odchodzącego na 
zasłuŜona emeryturę kolegę 
Bronisława Parzygnata. Było 
ciasto, kawa oraz miła at-
mosfera. Koledze Bronkowi 
Ŝyczymy wszystkiego najlep-
szego na nowej drodze Ŝycia 
tzn. na emeryturze. 
 

Emeryt Bronisław Parzygnat z kolegami z pracy 



               Czar PRL-u 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              Okiem JUJKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Z Archiwum Czesława M. 
Zakładowa Grupa Samoobrony: 

Od lewej:L.Poniatowski,M.Ogrodnik,L.KaŜmierczak,A.Łojko, 

B.DŜumak,Cz.Surma, Z.Szymkowicz, Cz.Jabłoński. 

 

    Propagandowa Wojna  PRL. 

Ŝyczy red. Wiesław Szydełko i Mieczysław Pluciński 
Nieoficjalna zwrotka kolędy – „Bóg się rodzi”  

z 1981 r. 

Pociesz BoŜe kraj płaczący, 

Posiej w sercach prawdy ziarno. 

Siłę swoją daj walczącym, 

Pobłogosław Solidarność. 

Więźniom wszystkim daj wytrwałość, 

Pieczę miej nad rodzinami, 

A Słowo Ciałem się stało, 

I mieszkało między nami. 
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