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Amfiteatr 2.06.1989 spotkanie z Kandydatami Komitetu  

Obywatelskiego Solidarność do Sejmu i Senatu od lewej: S.BoŜek, 
W.Mokry, M.Rusakiewicz,S.śytkowski, S.Hejmanowska ,  

przy mikrofonie -W.Frasyniuk 
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Wybory 4 czerwca 1989 
W wyniku  obrad Okrągłego Stołu ustalono parytet 
35 procent w Sejmie dla opozycji i wolne wybory do 
Senatu. Rozpoczęła się nie mająca precedensu w po-
wojennej Polsce kampania wyborcza. Plakaty, ulot-
ki, informacje nie pokazywały juŜ jedynie uśmiech-
niętych notabli "budujących Polskę Ludową". Poja-
wił się na nich do niedawna największy wróg obo-
wiązującego ustroju - Lech Wałęsa, który osobiście 
prezentował kandydatów na nowych posłów i sena-
torów. A z nim, na wspólnych fotografiach prezento-
wanych w kolejnych numerach załoŜonej wówczas 
"Gazety Wyborczej", znaleźli się równieŜ ci, o któ-
rych jeszcze kilka miesięcy wcześniej mówiono w 
Dzienniku Telewizyjnym uŜywając tylko imienia i 
inicjału nazwiska oraz przydomków "wywrotowy 
działacz", "ukrywający się przed wymiarem sprawie-
dliwości" i podobnych. 
Frekwencja w pierwszej turze  była wysoka - ok. 
62% (we wszystkich późniejszych wyborach par-
lamentarnych, wyborach samorządowych i refe-
rendach ogólnokrajowych była niŜsza). 

 Wynik wyborów był ogromnym sukcesem Solidar-
ności- zaledwie 40% wyborców oddało swój głos na 
kandydatów innych niŜ wystawieni przez Komitet 
Obywatelski Solidarność. Na 161 moŜliwych man-
datów poselskich "S" zdobyła w pierwszej turze 160 

miejsc, a takŜe 92 mandaty na 100 miejsc w Senacie. 
Poza dwiema osobami przepadła lista krajowa, która 
miała zapewnić działaczom centralnym PZPR miej-
sce w Sejmie. Z listy krajowej dostali się jedyni Mi-
kołaj Kozakiewicz i Adam Zieliński (PZPR). Z okrę-
gowych list partyjnych zostali wybrani tylko Teresa 
Liszcz (ZSL) ,Władysław śabiński (ZSL) i Marian 
Czerwiński (PZPR). Cała trójka swój wybór juŜ w I 
turze zawdzięczała poparciu "S". Tak więc w pierw-
szej turze spośród 460 mandatów sejmowych zajęto 
tylko 165 miejsc. 
W związku z upadkiem listy krajowej obie strony 
uzgodniły, iŜ 33 pozostałe miejsca zostaną obsadzo-
ne w II turze poprzez utworzenie dodatkowych man-
datów w okręgach wyborczych; była to zresztą nie-
zbyt zgodna z prawem decyzja, tym niemniej Rada 
Państwa wydała stosowny dekret, zatwierdzony póź-
niej na 1. posiedzeniu Sejmu. 
W drugiej turze (18 czerwca) frekwencja była juŜ 
znacznie niŜsza - ok. 25%; przyczyny moŜna dopa-
trywać się w tym, iŜ o wakujące 294 spośród 295 nie 
obsadzonych mandatów poselskich konkurowali 
kandydaci strony rządowej, co zmniejszyło zaintere-
sowanie  udziałem w głosowaniu. KO Solidarność w 
wyborach do Sejmu zdobył ostatni wolny mandat 
sejmowy (Andrzej Wybrański) 
W wyborach do Senatu "S" zdobyła 99 mandatów na 
100 (92 w pierwszej i 7 w drugiej turze). Jedynym 
senatorem niezwiązanym z "Solidarnością" został 
wówczas Henryk Stokłosa, który pokonał kandydata 
KO Piotra Baumgarta. Przepadli natomiast m.in. 
Aleksander Kwaśniewski, kandydujący w woje-
wództwie koszalińskim oraz Janusz Korwin Mikre w 
województwie wrocławskim. 
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Klęska obozu rządzącego była ogromna i niecałkiem 
spodziewana: jeszcze parę dni przed wyborami w 
gronie partyjnym martwiono się, jak opinia zachod-
nia przyjmie sytuację, gdy "Solidarność" nie zdobę-
dzie ani jednego mandatu; pocieszano się, iŜ na pew-
no kilka mandatów zdobędzie. Opozycja z kolei za-
stanawiała się, jak powinna się zachowywać w parla-
mencie, w którym spodziewano się zdobyć kilkana-
ście lub trochę więcej mandatów. Obie strony nie 
bardzo były świadome nastrojów społecznych. 
Kandydatów "Solidarności", którzy weszli do parla-
mentu nazywano "druŜyną Lecha", jako Ŝe wszyscy 
oni prezentowali swoje kandydatury na łamach Ga-
zety Wyborczej i na plakatach w formie zdjęcia z 
Lechem Wałęsą (co ciekawe zdjęcia z Lechem Wa-
łęsą nie zrobił sobie tylko jedyny przegrany kandy-
dat KO - Piotr Baumgart). 
W naszym regionie do wyborów 4 czerwca 1989 
wystartowały następujące osoby. 
Do sejmu : 
Kandydaci Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej: 
–Dyrak Ryszard , - Kunicki Bogdan Jan ,-Rapacz 
Kazimierz , 
Kandydaci  Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego: 
-Kołodziej Ryszard –,Pliszka Andrzej, -Wittchen 
Stanisław 
Kandydaci Komitetu Obywatelskiego Solidarność, 
-BoŜek Stanisław , Rusakiewicz Marek , 
Kandydaci bezpartyjni: 
-Maćkowiak Stanisław, -Bachalska Małgorzata, -
Daniszewski Mirosław, -Krawczyk Zofia, -Pielasa 
Wiesław, 
Do senatu: 
Kandydaci Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej: 
-Gramza Janusz ,-Kinecki Wiktor, -Morawski Zdzi-
sław, -Polak Edward, -Ślepowroński Piotr Włady-
sław, 
Kandydaci Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego: 
-Świrepo Jan, -Zielonka Aleksander, 
Kandydaci Stronnictwa Demokratycznego: 
-Aleksandrowicz Rozalia, -Kozikowski Ryszard, -
Kozłowski Bonifacy, 
Kandydaci Komitetu Obywatelskiego Solidarność: 
-Hejmanowska Stefania, -śytkowski Stanisław, 
Kandydat PAX:-Śliwiński Franciszek Józef. 

Mój komentarz 
Chichot Historii. 

ZbliŜa się 20 rocznica wyborów 
4 czerwca 1989 r. Premier Tusk 
przenosi uroczyste obchody z 
Gdańska do Krakowa. Uzasad-
nieniem miała być obawa przed 
„zadymiarzami” z Solidarno-
ści ,którzy mogliby w złym 
świetle przedstawić  wizerunek  

Polski.Po obaleniu komunizmu Polska jest krajem 
mlekiem i miodem płynącym –taki obraz będzie się 
starał przedstawić zaproszonym na obchody gościom  
Premier Tusk. Jedynym problemem w Polsce są za-
dymiarze ,którzy bez powodu wychodzą na ulice  i 
protestują nie wiedzieć czemu. 
Chcę przypomnieć ,Ŝe to właśnie zadymiarze z Soli-
darności (nazywani w minionym okresie wichrzycie-
lami, ekstremą, warchołami ) doprowadzili do zmia-
ny systemu i wyborów 4 czerwca. Panowie z Rządu 
RP zapomnieli na czyich plecach dorwali się do wła-
dzy. CzyŜby stwierdzenie „ Murzyn zrobił swoje , 
murzyn moŜe  odejść” miało swoje zastosowanie w 
tym przypadku. 
Wielotysięczne manifestacje pokojowe ,które co ja-
kiś czas przetaczają się przez Warszawę i inne mia-
sta oprócz utrudnień komunikacyjnych dla miesz-
kańców nie odnoszą Ŝadnego skutku. 
Rządzący w większości przypadków nawet nie mają 
czasu by wyjść do protestujących a   media jeŜeli nie 
dojdzie do Ŝadnych ekscesów nie uwaŜają za sto-
sowne pokazanie manifestantów  i skomentowanie 
powodów dlaczego chciało im się jechać po kilkaset 
kilometrów by zaprotestować.  Wolne media niestety 
coraz częściej zaczynają uprawiać propagandę suk-
cesu rodem z PRL-lu. KaŜdy kto próbuje pokazać , 
Ŝe w wolnej Polsce są równieŜ problemy od razu jest 
atakowany-przykład związki zawodowe . 
Zlikwidujmy związki zawodowe i juŜ nikt nie będzie  
bronił interesów pracowników. Chcę przypomnieć , 
Ŝe uzwiązkowienie w Polsce wynosi ok.16% czyn-
nych zawodowo i naleŜy do najniŜszych w całej Unii 
Europejskiej. Pracowników ,którzy mają czelność 
domagać się podwyŜek wynagrodzeń uświadamia 
się ,Ŝe przecieŜ mamy kryzys czasami zwany spo-
wolnieniem gospodarczym. Ale kryzys  nie prze-
szkadza podwyŜszeniu wynagrodzeń wybrańcom 
czyli: pracownikom Ministerstw, prezesom Spółek 
Skarbu Państwa (niezaleŜnie od sytuacji tych spółek) 
Panowie Rządzący przestańcie wreszcie prowadzić 
pozorowany dialog i zacznijmy wspólnie rozwiązy-
wać problemy ,których w wolnej Polsce nie brakuje. 
                        Krzysztof Gonerski. 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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Oświadczenie 
Przewodniczącego Komisji Krajowej 
NSZZ "Solidarność" Janusza Śniadka 

w sprawie obchodów rocznicy 4 czerwca. 
 Oświadczam, Ŝe ze strony NSZZ "Solidarność" nig-
dy nie istniało i nie istnieje zagroŜenie dla powagi 
planowanych w dniu 4 czerwca br. obchodów, o któ-
rych dowiadujemy się z mediów, i na które nie jeste-
śmy zaproszeni. 
Władze państwowe podczas partyjnej imprezy w Pa-
łacu Kultury 29 kwietnia br. w Warszawie decydując 
się na niedopuszczalny pokaz siły, skrzywdziły pol-
skich pracowników i dzisiaj lękają się ludzkiego 
gniewu. 
W imię ideałów, z których zrodziła się wolna Polska, 
i do których wszyscy chcemy się odwoływać, apelu-
ję o okazanie szacunku polskim robotnikom i za-
przestanie prowadzonej kampanii insynuacji. 
W obliczu narastających zagroŜeń skutkami kryzysu 
gospodarczego prowadzenie dialogu za pośrednic-
twem mediów stanowi zagroŜenie dla pokoju spo-
łecznego. Władza ma obowiązek okazywać szacunek 
obywatelom. 
                                                 Janusz Śniadek 
 

Kalendarium-czyli:co,gdzie,kiedy? 
 

29.04.2009-MSP Jan Bury w Poznaniu. 

Drugi od lewej J.Bury w towarzystwie Prezesów Enea S.A. i 

Enea Operatora oraz Przewodniczącego RN Enea S.A. 
 

Odpowiedzialny za branŜę energetyczną w Minister-
stwie Skarbu Państwa Jan Bury wizytował siedzibę 
Enea S.A. Podczas pobyty w Poznaniu doszło teŜ do 
spotkania z przedstawicielami załogi w Enea. J.Bury  
poinformował ,Ŝe MSP ma „ambitny” plan Ŝeby w 4 
kwartale tego roku sprywatyzować Enea S.A. Do 15 
maja MSP wybierze doradcę prywatyzacyjnego dla 

Enea S.A.. Plany prywatyzacyjne przewidują sprze-
daŜ inwestorowi branŜowemu całego pakietu akcji 
będącego w posiadaniu MSP .Przedstawiciele 
wszystkich związków obecni na zebraniu wyrazili 
stanowczy protest przeciwko takiej formie prywaty-
zacji. J.Bury stwierdził ,Ŝe Rząd PO i PSL jest zde-
terminowany ,Ŝeby swoje plany prywatyzacyjne na 
2009  zrealizować. Strona związkowa stwierdziła ,Ŝe 
plany MSP spowodują protest pracowników Enea i 
związki zawodowe uŜyją wszystkich przewidzianych 
prawem argumentów w celu zablokowania takiej 
prywatyzacji. W skrajnych przypadkach moŜe dojść 
do strajku generalnego i przerw w dostarczaniu ener-
gii. J.Bury stwierdził ,Ŝe takie jest prawo związków 
zawodowych. 

Spotkanie J.Burego ze strona społeczną 

 

 

2 05.2009 po raz czwarty obchodziliśmy Święto 
Flagi Narodowej. 

 
W Ŝyciu kaŜdego narodu są takie chwile, które kaŜ-
dego zmuszają do zatrzymania się, zastanowienia, do 
odnalezienia w sobie, tych pokładów uczuć, które 
zbliŜają a, z tego naszego zatomizowanego społe-
czeństwa, czynią jeden naród i kaŜą się zastanowić. 
W dniach świąt narodowych, przewaŜnie swój pa-
triotyzm okazujemy, wieszając polskie flagi i czasa-
mi uczestnicząc w okolicznościowych zgromadze-
niach. 
Wreszcie, obok święta Niepodległości i Konstytucji 
3-go Maja, mamy takŜe jeszcze jedno, choć mało 
jeszcze popularne, polskie święto - Dzień Flagi Na-
rodowej - przypadające na dzień  2-go maja, a przy-
jęte w 2004 roku 
. 
3.05.2009 obchodziliśmy Święto Konstytucji - 
pierwszej nowoczesnej Ustawy zasadniczej w Euro-
pie, uchwalonej 3 maja 1791 r. przez Sejm Wielki. 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 



5.05.2009-II tura wyborów do RN Enea S.A. 

Obwodowa Komisja Wyborcza w Centrali OD Gorzów Wlkp. 
 

Uprawnieni pracownicy Enea S.A. oraz Enea Opera-
tor wybierali swoich przedstawicieli do Rady Nad-
zorczej Enea S.A. W I turze wymagane ponad 50 % 
waŜnych głosów uzyskał Tadeusz Dachowski. Do 
obsadzenia były jeszcze 2 miejsca w RN. W drugiej 
turze wystartowało 4 kandydatów ,którzy uzyskali 
największa liczbę waŜnych głosów w 1 turze . 
Wyniki według ilości uzyskanych głosów: 
1-Balcerowski Paweł-1529 tj.-54,26% waŜnych  
głosów -kandydat NSZZ Solidarność, 
2-Pluciński Mieczysław-1438 tj. 51,03 % waŜnych 
głosów-kandydat NSZZ Solidarność, 
3-Statucki Krzysztof-1183 tj.41,98 % waŜnych 
 głosów, 
4-Łopuszko Andrzej-960 tj. 34,07% waŜnych  
głosów. 
Przedstawicielami załogi w Radzie Nadzorczej Enea 
S.A. zostali wybrani : 
-Tadeusz Dachowski, (wszedł w I turze) -Paweł  
Balcerowski, Mieczysław Pluciński . 
Cała trójka  z  NSZZ ,Solidarność” 

DruŜyna NSZZ „S”-M.Pluciński,T.Dachowski,P.Balcerowski 

5.05.2009 Powtórne zgłoszenie Ŝądania płacowego 
w Enea Operator. 

NSZZ Solidarność w związku z brakiem postępu w 
prowadzonych negocjacjach płacowych uszczegóło-
wił swoje Ŝądanie zgłoszone 5 marca 2009 r. Zgło-
szone ponownie Ŝądanie uszczegóławia je o konkret-
ne kwoty i zawierają jednorazową spłatę 1 kwartału. 
Kwoty te wynikają z zawartych porozumień oraz z 
informacji o osobowym funduszu płac przesłanych 
przez pracodawcę . 
 

6-7.05.2009 Obradował  zespół ds. ubezpieczeń 
dodatkowych w GK Enea S.A. 

Pierwszego dnia, tj. 6 maja cztery najlepsze firmy 
prezentowały swoje produkty w zakresie ochrony 
ubezpieczeniowej( PZU, ING, Generali i Ergo He-
stia), 
7 maja odbyła się prezentacja najlepszych ofert w 
zakresie ochrony zdrowia (PZU, INTER Polska, Me-
dicover oraz Lux Med). 
Członkowie zespołu zadawali szczegółowe pytania 
do przedstawicieli firm oraz przedstawili nasze ocze-
kiwania w zakresie poprawy oferty. 
Na następnym spotkaniu, po przeanalizowaniu po-
prawionych ofert zostaną wyłonione do ostatecznych 
rozmów  dwie najlepsze firmy zarówno oferujące 
ochronę ubezpieczeniową, jak i  ochronę zdrowotną. 

Członkowie zespołu ds. ubezpieczeń 

 
12.05.2009 minęło 74 lata od śmierci marszałka 
Józefa Piłsudzkiego, wielkiego Polaka i patrioty. 
 
12.05.2009 Posiedzenie Zarządu Regionu Gorzów 

NSZZ Solidarność. 
Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania  człon-
kowie ZRG przystąpili do realizacji przyjętego 
wcześniej programu zebrania: 
-ustalono porządek i tematykę obrad III sesji Walne-
go Zebrania Delegatów ,które odbędzie się 22 maja 
w Hotelu Mieszko, 
-przyjęto informację na temat odbytych i planowa-
nych szkoleń, 
- informacja na temat projektów  „Dialog społeczny  

(Ciąg dalszy ze strony 4) 

(Ciąg dalszy na stronie 6) 
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(ciąg dalszy z 5 strony) 
filarem porozumienia” i „Wsparcie kompleksowe 
dla restrukturyzowanego Stilonu” 
- 16.05.2009-demonstracja w Berlinie organizowana 
przez Europejską Konfederację Związków Zawodo-
wych –wysłanie 20 osobowej delegacji z ZRG. 
-obchody 20 rocznicy wyborów 4 czerwca –plan ob-
chodów w Gorzowie-1.06.2009-Wojewódzka Bi-
blioteka –wystawa „narodziny wolności wybory 19-
89 w Gorzowie Wlkp”, debata „Gorzowska droga do 
wolności” z udziałem parlamentarzystów ,uroczysta 
sesja Rady miejskiej, 
-przygotowania do obchodów 30 rocznicy powstania 
związku-ewentualne wydanie pamiątkowych medali, 
-przyjęto uchwałę zobowiązującą prezydium ZRG 
do podjęcia skutecznych działań celem przywrócenia 
do pracy zwolnionego Przew. Komisji Zakładowej w 
Szpitalu Wojewódzkim –Andrzeja Andrzejczaka, 
-spotkanie z posłanką ElŜbietą Rafalską, 
-20 rocznica koronacji obrazu Matki Boskiej Cierpli-
wie Słuchającej w Rokitnie- 12-13 czerwca –udział 
przedstawicieli ZRG, 
-sytuacja w Gorzowskich zakładach pracy – 
Stilon ,Enea, Szpital Wojewódzki, TPV, 

Prezydium ZR G NSZZ „S” + E.Rafalska 

 

14-15.05.2009 Posiedzenie MK NSZZ „S” Enea. 

Przedstawiciele Gorzowa w MK NSZZ „S” Enea 

W Gronowie obradowała Międzyzakładowa  Komi-
sja NSZZ Solidarność Enea. 

Przedstawiciele Szczecina w MK NSZZ „S” Enea 

Członkowie MK przyjęli protokoły z dwóch ostat-
nich zebrań oraz obradowali nad następującymi  
tematami: 
1- wybory do Rady Nadzorczej Enea S.A.- przeana-
lizowano  wyniki I i II tury oraz podziękowano za 
skuteczną kampanię -trzech wystawionych przez nas 
kandydatów weszło do RN Enea, 
2-prywatyzacja Enea S.A.- podsumowano wyniki 
wizyty w Enei przedstawiciela MSP –J.Burego. Za-
powiedź wyboru doradcy prywatyzacyjnego oraz 
dalszej prywatyzacji spotkała się z ostrym sprzeci-
wem –przyjęto stanowisko w tej sprawie. 
3-akcje pracownicze-przedstawiciel MK –
K.Gonerski złoŜył 13.05.2009 pozew przeciwko Mi-
nistrowi Skarbu Państwa w związku z nie wydaniem 
uprawnionym osobom akcji pracowniczych  w pro-
cesie prywatyzacji ,która odbyła się w listopadzie 
2008 r. 
4-negocjacje płacowe –przedstawiono aktualny stan 
rokowań ,w przypadku dalszego braku postępu w 
negocjacjach członkowie prezydium MK dostali 
upowaŜnienie do ogłoszenia strajku ostrzegawczego, 
5-emerytury pomostowe –przedstawiono wyniki 
prac zespołu ds. pracy w. warunkach szczególnych i 
szczególnym charakterze, 
6-ubezpieczenia typu P- członkowie zespołu ds. 
ubezpieczeń przedstawili aktualny stan prac nad wy-
borem najlepszego ubezpieczyciela, 
7- zasady wynagradzania w spółce Eneos- problem 
ma zostać załatwiony przez prezydium, 
8-ogólnopolska akcja protestacyjna- MK przystąpiła  
do akcji protestacyjnej ogłoszonej przez Sekretariat 
Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. W celu 
dokładnego  zapoznania pracowników z zagroŜenia-
mi jakie wynikają z dalszego procesu prywatyzacji 
członkowie prezydium wsparci o członków RN od-
będą cykl spotkań z załogą ,oraz zostanie w tym celu 
wydany biuletyn informacyjny .Omówiono ewentu-
alne formy protestu oraz wstępny harmonogram. 



15.05.2009-MSP wybrało doradcę w procesie 
 zbycia akcji Enei.  

Ministerstwo Skarbu Państwa  poinformowało o wy-
borze najkorzystniejszej oferty, której przedmiotem 
jest świadczenie usług dla Ministra Skarbu Państwa 
w procesie zbycia pakietu 67,05 proc. akcji Enei. Za 
najkorzystniejszą Ministerstwo uznało ofertę konsor-
cjum firm F5 Konsulting oraz Salans, D. Oleszczuk 
Kancelaria Prawnicza. 
 

18.05.2008 Rokowania w sporze płacowym w 
Enea Operator-wybór mediatora. 

W Poznaniu doszło do spotkania stron dialogu spo-
łecznego w Enea Operatorze. 

Zarząd Enea Operatora 
Strona pracodawcy potwierdziła ,Ŝe zgłosiła w Pań-
stwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu powiadomienie 
o zaistnieniu sporu zbiorowego w Enea Operator. 
Wszystkie występujące  w Operatorze związki przy-
łączyły się do prowadzonego sporu i zawiązały 
wspólną reprezentację związkową w celu prowadze-
nia sporu zgodnie z Ustawą o rozwiązywaniu spo-
rów zbiorowych. Przedstawiciele NSZZ Solidarność 
poinformowali ,Ŝe w przypadku nie podpisania w 
dniu dzisiejszym porozumienia płacowego mają 
upowaŜnienie Komisji Międzyzakładowej NSZZ 
Solidarność do ogłoszenia strajku ostrzegawczego. 
Stosowne dokument wręczono przedstawicielom za-
rządu Enea Operatora. Zarząd Operatora nie widzi 
moŜliwości zawarcia porozumienia dającego jakie-
kolwiek podwyŜki  i po raz kolejny powtórzył argu-
menty o spowolnieniu gospodarczym i niekorzyst-
nych taryfach. Strony spisały Protokół RozbieŜności 
w którym związki zawodowe powtórzyły swoje  
wcześniejsze Ŝądania: 
Strony ustaliły ,Ŝe dalsze rokowania będą prowadzo-
ne w obecności mediatora .Uzgodniono ,Ŝe takim 
mediatorem będzie pani Rajmunda Tyszkiewicz  z 

listy mediatorów Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej. 

19.05.2009 Posiedzenie KP NSZZ „S” Oddział 
Gorzów. 

W Międzychodzie na wyjazdowym posiedzeniu ob-
radowała Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność 
Enea Oddział Gorzów Wlkp.  

Członkowie KP NSZZ „S” Gorzów Wlkp. 
Po przyjęciu protokołu z 7 kwietnia członkowie KP 
przyjęli w szeregi naszej organizacji kolejne trzy 
osoby i przystąpili do realizacji przyjętego programu 
zebrania tj: 
1-Dalsza prywatyzacja Enei- Minister Skarbu Pań-
stwu 15 maja wybrał doradcę prywatyzacyjnego i 
tym samym rozpoczął drugi etap prywatyzacji Enea. 
Przedstawiono stanowisko KM przeciwko dalszej 
prywatyzacji Enea oraz proponowane formy prote-
stu. Cykl spotkań informacyjnych w Rejonach Dys-
trybucji ustalą przewodniczący Komisji Wydziało-
wych w porozumieniu z przewodniczącym Komisji 
Podzakładowej. 
2-Akcje Pracownicze- K.Gonerski poinformował ,Ŝe 
13 maja został złoŜony pozew przeciwko MSP w 
związku z nie wydaniem uprawnionym osobom akcji 
pracowniczych w procesie prywatyzacji Enea. 
3-Podsumowanie wyborów do RN Enea S.A. –
zapoznano się z  dokładnymi wynikami wyborów. 
M. Pluciński  złoŜył podziękowanie za wybór i po-
prosił o przekazanie podziękowań wszystkim pra-
cownikom. 
4-Spory płacowe –podsumowano dotychczasowy 
przebieg rokowań i przedstawiono dalszy scenariusz 
działań . 
5-Walny Zjazd Delegatów KP NSZZ Solidarność. 
Ustalono termin i miejsce zjazdu . 
6-Wycieczka zagraniczna organizowana przez KP- 
przedstawiono propozycje –Turcja-Chorwacja. 
           

                                                             (ciąg dalszy na stronie 8) 
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Po zakończeniu obrad Komisji Podzakładowej do-
szło do spotkania członków Prezydium i Rad Nad-
zorczych z załogą Rejonu Dystrybucji Międzychód. 
W spotkaniu uczestniczyła liczna reprezentacja zało-
gi zatroskana o losy swoich miejsc pracy. Główne 
tematy posiedzenia to :-drugi etap prywatyzacji Enea 
–zagroŜenia z tym związane, -akcje pracownicze, -
polityka płacowa. 

Załoga Rejonu Dystrybucji Międzychód 

 

22.05.2009 Walne Zebranie Delegatów NSZZ   
Solidarność Regionu Gorzowskiego. 

W hotelu „Mieszko” spotkali się na corocznym zjeź-
dzie delegaci NSZZ Solidarność Zarządu Regionu 
Gorzów Wlkp.  

Prezydium WZD ZR Gorzowskiego NSZZ „S” 

 

Zgodnie z wieloletnią tradycją zjazd otworzył ks. 
prałat Witold Andrzejewski honorowy członek 
NSZZ Solidarność.  Słowo BoŜe  skierowane do 
wszystkich  delegatów jak zwykle zmusiło zebra-
nych do chwili zadumy i zastanowienia się nad tym 
co tak naprawdę jest w Ŝyciu waŜne. 
Delegaci wysłuchali sprawozdań złoŜonych przez 
przew. Zarządu Regionu  Gorzów J.Porwicha oraz 
przew. Regionalnej Komisji Rewizyjnej T. Katuń-
skiej . Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniami de-

legaci przystąpili do uzupełnienia składu ZRG. W 
tajnych wyborach delegaci wybrali do ZRG Marka 
Gabrysiaka  i Andrzeja Grontowskiego. 

                     Delegaci NSZZ „S” ZR Gorzów  
 

Sytuacja w zakładach pracy zdominowała drugą 
część zjazdu: 
-Poczta Polska- głębokie zaniepokojenie kolejnym 
procesem restrukturyzacyjnym ,. 
-Enea-  dalsza prywatyzacja sektora elektroenerge-
tycznego –sprzeciw , 
-Szpital Wojewódzki- uruchomienie programu osło-
nowego dla zwalnianych pracowników, 
Delegaci nawiązując do sytuacji w w/w zakładach 
przyjęli stosowne uchwały. 
W obliczu zbliŜającej się 20 rocznicy pierwszych 
wolnych wyborów 4 czerwca 1989r.delegaci  sta-
nowczo zaprotestowali przeciwko zawłaszczeniu tej 
rocznicy przez partie polityczne. 
Delegaci dyskutowali teŜ o przygotowaniach do wy-
borów oraz kalendarzem wyborczym na nową ka-
dencję 2010-2014. 
 
Uchwała Nr 2/05/2009 W Z D NSZZ Solidarność 

Regionu Gorzów Wlkp. 
Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność Re-
gionu Gorzów Wlkp. zdecydowanie sprzeciwia się 
dalszej prywatyzacji sektora elektroenergetycznego. 
Sektor paliwo- energetyczny jest kluczową dziedziną 
naszej gospodarki. Jego dalsza prywatyzacja spowo-
duje całkowitą utratę kontroli państwa nad strate-
giczną częścią gospodarki narodowej i doprowadzi 
do drastycznych podwyŜek cen energii elektrycznej- 
RWE (dawny STOEN) oraz Vattenfall (dawny GZE) 
podniosły ceny wbrew decyzji Urzędu Regulacji 
Energetyki. Aktualnie realizowana przez rząd RP 
polityka w zakresie prywatyzacji doprowadza do sy-
tuacji, iŜ Polacy pozbawieni majątku narodowego, 
we własnym kraju stają się ogołoconymi ze wszyst-
kiego niewolnikami.                  (ciąg dalszy na 9 stronie) 



Walne Zebranie Delegatów  w pełni popiera wszel-
kie akcje protestacyjne, w tym strajk generalny ma-
jący na celu  powstrzymanie procesu dalszej prywa-
tyzacji. Obligujemy Komisję Krajową i Zarząd Re-
gionu do udzielenia wsparcia.  

Sala obrad WZD NSZZ „S” ZR Gorzów Wlkp. 

 

Uchwała Nr 4/05/2009 W Z D NSZZ Solidarność 
Regionu Gorzów Wlkp. 

Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność Re-
gionu Gorzów Wlkp. w obliczu zbliŜającej się 20 
rocznicy pierwszych wolnych wyborów stanowczo 
protestuje przeciwko zawłaszczeniu tej rocznicy 
przez partie polityczne. 
4 czerwca 1989 roku to przede wszystkim  święto 
Patriotów, wywalczone przez NSZZ Solidarność  
Parafrazując słowa Winston’ a Churchilla, tak nie-
wielu zawdzięcza tak duŜo tak wielu, nieliczna gru-
pa byłych działaczy na plecach robotników zrobiło   
karierę polityczną, a teraz na protestujących pracow-
ników, jak za dawnych czasów nasyła policję. 
Apelujemy o jedność Polaków- jedźcie do Gdańska, 
tam gdzie się wszystko zaczęło!  
Wspierajcie tych, którzy wierzą w autorytet prawdy 
a nie w prawdę „autorytetów”! 
 

Podziękowanie 
Pragniemy Wam 
serdecznie podzię-
kować za poparcie 
jakiego udzieliliście 
nam w czasie II tury 
wyborów do Rady 
Nadzorczej ENEA 
S.A. Wasz wybór 

jest dla nas zobowiązaniem do su-
miennego i naleŜytego wykonywania obowiązków 

Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. Pragniemy 
równieŜ obiecać, Ŝe reprezentując wszystkich pra-
cowników w sposób szczególny będziemy dbali o 
ich prawa. 

Dziękujemy równieŜ  NSZZ „Solidarność” 
za desygnowanie nas jako swoich  kandydatów i 
umoŜliwienie mam startowania w wyborach. Tego-
roczne wybory to ogromny sukces „Solidarności” i 
jej kandydatów. Jest to takŜe początek wspólnej wal-
ki „Naszej DruŜyny” o interesy wszystkich pracow-
ników Grupy Kapitałowej ENEA. 

Dziękując jeszcze raz wszystkim za okazane 
zaufanie, zapewniamy, Ŝe dołoŜymy wszelkich sta-
rań, aby nie zawieść pokładanych w nas nadziei. Nie 
zawiedliśmy i nie zawiedziemy Waszego zaufania!       

Paweł Balcerowski 
 Mieczysław Pluciński 

Prywatyzacja polskiej Energetyki –tak  
zachowują się inwestorzy po prywatyzacji. 

1-EDF-(państwowy francuski koncern energetycz-
ny)Przedstawiciele pracowników Electricite de 
France (EDF), protestowali 6.03.2009 w Warszawie 
przed ambasadą Francji, wręczyli petycję w obronie 
miejsc pracy w polskich spółkach francuskiego pań-
stwowego  koncernu. EDF jest obecny w Polsce od 
ponad 10 lat.  Do Grupy EDF w Polsce nale-
Ŝą:Elektrownia "Rybnik" SA Elektrociepłownia Kra-
ków SA, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich 
Kogeneracja SA, Elektrociepłownie WybrzeŜe SA, 
Cergia SA, Elektrociepłownia Zielona Góra SA. 
Obecnie pracuje w tych spółkach łącznie ok. 4 tys. 
osób.Od momentu prywatyzacji w poszczególnych 
spółkach zredukowano juŜ około 2 tys. stanowisk 
pracy. Kolejny projekt  restrukturyzacji polegający 
na utworzeniu Centrum Usług Wspólnych (CUW) 
zakłada kolejną redukcję zatrudnienia o 1400 pra-
cowników. 
2-VATTENFALL-( państwowy szwecki koncern ener-
getyczny) Wattenfal jast obecny w Polsce od 8 lat . 
W tym okresie stał się większościowym właścicie-
lem Górnośląskiego Zakładu Energetycznego (GZE) 
oraz Elektrociepłowni Warszawskich. oraz  współ-
właścicielem (18,7 % akcji )ENEA S.A. 
-Zatrudnienie w GZE przed prywatyzacją-3200 
obecnie 1300.-Zatrudnienie w EC Warszawskich 
przed prywatyzacją 4000 obecnie 1200. 
3 RWE- (niemiecki samorządowy koncern energe-
tyczny) RWE jest właścicielem Stołecznego Zakładu 
Energetycznego (STOEN). 
Wypowiedział Ponadzakładowy Układ Zbiorowy 
Pracy ,nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy 
opiera się w większości tylko na zapisach Kodeksu 
Pracy.-zatrudnienie przed prywatyzacją 1600 obec-
nie 1270.                              (Ciąg dalszy na stronie 10) 

(ciąg dalszy z 8  strony) 
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             Archiwum Czesława M. 

Lata 80-te akademia z okazji Dnia Energetyka 

 

 
Okiem JUJKI 

Propaganda PRL 

Jak obniŜyć cenę energii elektrycznej? 
Chcę poinformować , iŜ cena wyprodukowania jed-
nej megawatogodziny – 1 MWh z węgla kamienne-
go lub brunatnego w Polsce to średnio 200,00 zł.  
 W cenie 200,00 zł znajduje się koszt produkcji wę-
gla, zakupu węgla, produkcji energii. 60% tej ceny, 
czyli 120,00 zł jest to cena polityczna-podatki. W 
120,00 zł mieszczą się m.in. - 30,00 zł dopłata do 
certyfikatów energii zielonej- ok. 23,00 zł to akcyza.  
W 80 zł mieszczą się m.in.:- 17% - płace czyli 13,60 
zł- 20% - cena węgla czyli 16,00 zł  
1MWh = 200 zł w tym podatki 120 zł.w tym dopłata 
do energii zielonej 30 zł w tym  akcyza ok.23 zł  
1MWh bez podatków = 80 zł 
w tym płace 13,60 zł w tym cena węgla  16,00 zł 
koszty transportu paliwa  i koszty produkcji ener-
gii  50,40 zł 
GDYBY TYLKO ZREZYGNOWAĆ Z DOPŁAT 

DO ENERGII ZIELONEJ I AKCYZY TO 
 CENA ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

WYNIOSŁABY 147 zł ZA MWh 
Kazimierz Grajcarek  

Przewodniczący  
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki  

                          NSZZ "Solidarność"  

(ciąg dalszy ze strony 9) 

4-Electrabel-(belgijska spółka energetyczna ,będąca 
częścią międzynarodowej Grupy GDF SUEZ  
Electrabel w 2000 roku stał się właścicielem Elek-
trowni w Połańcu. Zatrudnienie przed prywatyzacją 
2345 obecnie 513. Ok. 1400 pracowników znalazło 
zatrudnienie na gorszych warunkach w spółkach za-
leŜnych (brak Ponadzakładowego i Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy). 
Cena energii elektrycznej dla odbiorców komu-
nalnych (taryfa G) pomimo zwolnienia tylu pra-
cowników w GZE i RWE- Stoen (spółki dystry-
bucyjne) jest wyŜsza od cen w Enei –obie firmy 
nie przyjęły od 1 lutego 2009 taryf zaproponowa-
nych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
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