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1.06.2009 Uroczyste obchody 20 rocznicy wybo-
rów parlamentarnych 4.06.1989 r. w Gorzowie  

Parlamentarzyści uczestnicy wyborów 4 czerwca 1989 r. 
 

Obchody rozpoczęła msza święta za ojczyznę która 
odbyła się w Gorzowskiej Katedrze. 
Następnie w gmachu Wojewódzkiej i Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej nastąpiło otwarcie wystawy 
„Narodziny wolności .Wybory 1989 roku w Gorzo-
wie Wlkp.” oraz  debata z udziałem parlamentarzy-
stów z 1989-1991 r.  
Uroczysta sesja rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
to następny element obchodów rocznicowych. Pod-
czas sesji  uhonorowano działaczy gorzowskiej opo-
zycji, którzy czynnie przyczynili się do zwycięstwa 
w wyborach ruchu demokratycznego. Wśród odzna-
czonych byli działacze Solidarności i Ruchu Mło-
dzieŜy NiezaleŜnej. Rada Miasta nadała teŜ tytuł Ho-

norowego Obywa-
tela Miasta Gorzo-
wa Bronisławowi 
śurawickiemu (na 
zdjęciu obok )
Przewodniczącemu 
Zarządu Regionu 
NSZZ Solidarność 
w latach 1992-
2001.Honorowy 
Obywatel Miasta 
podkreślił ,Ŝe „ to 
wyróŜnienie jest dla 
wszystkich  ludzi 
Solidarności a nie 
tylko dla niego” 
 

 
 

1-2.06.2009 Rokowania w sporze płacowym z 
udziałem mediatora 

W Poznaniu strony sporu zbiorowego Zarząd ENEA 
Operator i strona związkowa prowadziły rokowania  
płacowe przy udziale mediatora z Listy Ministra Pra-
cy i Polityki Społecznej-Rajmundy Tyszkiewicz. 
Strona związkowa przedstawiła dotychczasowy 
przebieg negocjacji, podkreślając Ŝe strona praco-
dawcy prowadziła je w złej wierze. Mimo udziału 
mediatora nie osiągnięto porozumienia rozwiązują-
cego spór zbiorowy, obie strony przedstawiły roz-
bieŜne stanowiska w tym zakresie. 
 
2-3.06.2009 WZD KP NSZZ Solidarność Gorzów  

Sala obrad Zjazdu Delegatów KP NSZZ „S” Gorzów 
 
W Gronowie odbył się Walny Zjazd Delegatów  Go-
rzowskiej Komisji Podzakładowej NSZZ Solidar-
ność. Zjazd `rozpoczął swoim wystąpieniem Dusz-
pasterz Gorzowskich Energetyków ks. Tadeusz Li-
tyński. Następnie delegaci wysłuchali sprawozdań 
złoŜonych przez Przewodniczącego Związku oraz 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Po krótkiej  
dyskusji nad sprawozdaniami zebrani stosowną 
uchwałą udzielili absolutorium Komisji Podzakłado-
wej za działalność w roku 2008. 

Kalendarium czyli:Co, Gdzie,Kiedy? 

Prezydium Zjazdu Delegatów plus zaproszeni goście    
(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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Dyskusja o planowanej dalszej prywatyzacji oraz 
sporze płacowym zdominowała pierwszy dzień zjaz-
du. Przyjęto stosowne uchwały upowaŜniające do 
określonych działań władze związkowe.  

Delegaci RD Choszczno na sali obrad WZD 
 
W drugim dniu zjazdu dyskutowano nad bardzo złą 
sytuacją spółek Energotrans,Energobud i BHU. 
Zwrócono uwagę na brak  ładu korporacyjnego 
umoŜliwiającego wzajemne zlecanie w Grupie Kapi-
tałowej Enea. Stanowisko w tej sprawie skierowano 
do Zarządu Enea.S.A. Gośćmi Zjazdu byli :ks. Tade-
usz Lityński, członek Zarządu Enea S.A. 
-Czesław Kolterman, członek Zarządu Enea Opera-
tora –Jakub Kamyk, Członek Rady Nadzorczej Enea 
Operatora –Bogumiła Strzelecka, Dyrektor Oddziału 
Dystrybucji Gorzów Wlkp.-Henryk Szałek oraz Pre-
zydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidar-
ność Enea. 

4.06.2009 -Gdańsk-20 rocznica wyborów 4  
czerwca 1989 r. 

Przedstawiciele Zarządu Regionu Gorzów Wlkp w Gdańsku 
 
W odpowiedzi na zaproszenie Przewodniczącego 
Komisji Krajowej NSZZ Solidarność –J. Śniadka 

przedstawiciele naszej Komisji Podzakładowej ra-
zem z innymi przedstawicielami Zarządu Regionu 
Gorzów zjawili sie w Gdańsku i uczestniczyli w uro-
czystych obchodach 20 rocznicy częściowo wolnych 
wyborów z 1989 r. Na Placu Solidarności pod po-
mnikiem Poległych Stoczniowców podczas  mszy 
świętej oraz manifestacji patriotycznej po raz kolej-
ny pokazaliśmy wierność Bogu i Ojczyźnie.  

Poczty sztandarowe na mszy pod pomnikiem stoczniowców 
 
Las sztandarów wśród których nie mogło zabraknąć 
naszego dowodził ,Ŝe Solidarność Ŝyje, bo ludzie 
pracy jej potrzebują. Chcą wspólnie bronić swoich 
praw i podmiotowości. 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

Symbol rozwalenia Muru Berlińskiego w Gdańsku 
(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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Pod Trzema KrzyŜami podnieśliśmy wysoko Nasze 
sztandary, które wielu chciałoby widzieć tylko w 
muzeach. Pokazaliśmy ,Ŝe trzymamy je mocno, Ŝe 
jesteśmy dumni ze swojej historii i wielkich doko-
nań, Ŝe nadal jesteśmy gotowi niezłomnie walczyć o 
prawa pracownicze, prawo do zrzeszania się w 
związki zawodowe i o naszą godność. 

Przemawia Przew. Komisji Krajowej NSZZ ”S”- J. Śniadek 
 
10.06.2009 Posiedzenie KM NSZZ „S” Enea 
W Poznaniu obradowała Komisja Międzyzakładowa 
NSZZ Solidarność Enea. Głównym tematem posie-
dzenia było podjęcie decyzji w sprawie dalszych 
działań w prowadzonym od 5 marca 2009 sporze 
zbiorowym. Niestety nawet mediator z listy Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej nie spowodował zmiany 
stanowiska Zarządu Enea Operatora tj respektowanie 
prawa pracy i  zawartych porozumień. Członkowie 
KM podjęli decyzję o przeprowadzeniu w dniu 22 
czerwca 2009 roku strajku ostrzegawczego celem 
zmuszenia Zarządu Enea Operatora do  respektowa-
nia prawa pracy. 

Członkowie Komisji Międzyzakładowej  na sali obrad 
 
Przyjęto projekt pisma informującego o powodach 
protestu oraz ostrzeŜenia skierowanego do instytucji 
uŜyteczności publicznej o moŜliwości wystąpienia 

przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w związ-
ku z prowadzonym protestem. 
Po zebraniu KM doszło do spotkania z przedstawi-
cielami pozostałych związków występujących w 
Enea Operatorze. Wszystkie organizacje związki 
wyraziły wolę wspólnego przygotowania i przepro-
wadzenia strajku ostrzegawczego w dniu 22czerwca, 
w tym celu powołano   wspólny Komitet Strajkowy. 
W skład Komitetu weszli przewodniczący wszyst-
kich central związkowych występujących w  Enea . 
 
18.06.2009 Posiedzenie KP NSZZ „S” Gorzów. 
W Rejonie Dystrybucji Dębno obradowała na wyjaz-
dowym posiedzeniu Komisja Podzakładowa Oddzia-
łu Dystrybucji Gorzów Wlkp. Po przyjęciu protoko-
łu z ostatniego zebrania z 19 maja 2009 członkowie 
Komisji przystąpili do realizacji przyjętego progra-
mu zebrania. Przygotowania do strajku ostrze-
gawczego i ewentualnej dalszej akcji strajkowej zdo-
minowały to posiedzenie KP. Przedstawiciele 
wszystkich Rejonów Dystrybucji z terenu naszego 
Oddziału pobrali niezbędne  materiały do przepro-
wadzenia 22 czerwca strajku ostrzegawczego. Omó-
wiono dokładnie przebieg strajku oraz wskazano 
osoby odpowiedzialne za jego sprawne przeprowa-
dzenie. 

Zła sytuacja w spółce Energobud została przedsta-
wiona przez przewodniczącego Komisji Wydziało-
wej w Oddziale Energobudu w Gorzowie Wlkp. 
Członkowie Komisji Międzyzakładowej zostali zo-
bligowani do przekazania  tej sprawy wyŜej tj do 
Enei S.A. Zebrani przyjęli program spływu kajako-
wego na Drawie w dniach 17-19 lipca 2009r.
(szczegóły na naszej stronie internetowej) 
Po zebraniu Komisji członkowie Prezydium spotkali 
się z załogą RD Dębno. Spotkanie to kończyło serię 
spotkań jakie odbyły się we wszystkich Rejonach 
Dystrybucji w Oddziale Dystrybucji Gorzów Wlkp. 
Tematyka spotkania dotyczyła  głównie spraw będą-
cych przedmiotem sporów zbiorowych tj. łamanie 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 



prawa pracy przez zarząd Enea Operatora , drugi 
etap prywatyzacji Enea S.A. oraz zagroŜenia z tym 
związane, akcje pracownicze, odpis na ZFŚS- fun-
dusz remontowy. 
 
22.06.2009 Strajk Ostrzegawczy w Enea Operator 

Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. 

Zablokowane wejście do Centrali Oddziału Gorzów Wlkp. 
Zgodnie z zapowiedziami w poniedziałek 22 czerw-
ca 2009 odbył się strajk ostrzegawczy na terenie 
działania Enea Operator. W akcji strajkowej uczest-
niczyły wszystkie Rejony Dystrybucji ,Posterunki 
Energetyczne oraz Biura Obsługi Klienta z terenu 
działania Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. Z in-
formacji jakie dotarły do Komitetu Strajkowego na 
terenie Gorzowa nie było powaŜniejszych awarii 
więc nie było przerw w dostarczaniu energii elek-
trycznej. Powody strajku: 
-nie dla dzikiej prywatyzacji (oddanie Polskiej Ener-
getyki w ręce innych Państw) -nie dla łamania prawa 
pracy (łamanie zawartych porozumień i Zakładowe-
go Układu Zbiorowego Pracy) -nie dla upolitycznie-
nia Zarządów  i Rad Nadzorczych 
Szczegóły na www.solidarnosc.gorzow.enea.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zamknięta brama wyjazdowa siedziby Oddziału Gorzów Wlkp. 
 

26.06.2009-Rokowania w sporze zbiorowym w 
Enea Operator. 

Zarząd Operatora od lewej:J.Kamyk,A.Kowalczyk,A.RóŜycki 
 
W Baranowie spotkały się strony sporu zbiorowego 
w Operatorze. Pracodawca zobowiązał się przestrze-
gać  zawartych porozumień oraz zapisów Zakłado-
wego Układu Zbiorowego Pracy. Pozostałe powody 
strajku ostrzegawczego z 22 czerwca 2009 tj. Prywa-
tyzacja Enei i upolitycznienie Zarządów i Rad Nad-
zorczych nie leŜą w gestii Operatora. 
Strona związkowa zadeklarowała Ŝe w przypadku 
wywiązania się przez Zarząd Operatora z w/w zobo-
wiązania  nie będzie eskalowała  akcji strajkowej. 
Związkowcy dali czas na pełne zrealizowanie zapi-
sów prawa pracy do 20 września 2009 i do tego cza-
su postanowili zawiesić prowadzony spór zbiorowy 
w Enea Operator. 

         Prezydium MK NSZZ Solidarność podczas rokowań 
 

Zapraszamy do odwiedzin Naszej strony  
          www.solidarnosc.gorzow.enea.pl  

(Ciąg dalszy ze strony 4) 

(Ciąg dalszy na stronie 6) 
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Archiwum Czesława M.  

Lata 70 od lewej:-Danek Kaniowski , Poszelęrzny Zymunt,Kę- 
piszak Zygmunt,Woźny Karol,Grabski Ludwig,Marek Wiesław 
 

Propaganda PRL 

 
Okiem Jujki 

Miliony dla prezesów. 
Zarobki menedŜerów wzrosły o 13 proc., choć zyski ich 
firm zmalały o 40 proc. Wśród dwunastu najlepiej uposa-
Ŝonych prezesów i zastępców co trzeci zarządza firmą, 
przynoszącą straty. śyć nie umierać. Prezesi i ich zastęp-
cy w spółkach giełdowych w kryzysowym 2008 roku po-
brali wynagrodzenia w sumie o 90 mln zł większe niŜ rok 
wcześniej. Od 3,3 mln zł do 7,7 mln złotych rocznie zain-
kasowali menedŜerowie z pierwszej dwudziestki najlepiej 
zarabiających według najnowszego rankingu gazety gieł-
dy "Parkiet". 
Prezes Stalproduktu Piotr Janeczek zarobił w ub.r. 7 
mln 733 tys. zł. MoŜe zarabiać dalej, bo pozostał na swo-
im stanowisku, w odróŜnieniu od odwołanego juŜ Sławo-
mira Lachowskiego z BRE Banku (do tego czasu po-
bierał 6,95 mln zł rocznie). Wbrew stereotypowi, Ŝe naj-
lepsze wynagrodzenia inkasują menedŜerowie zagranicz-
ni - jedynym ich przedstawicielem w czołówce okazuje 
się wiceprezes Banku Pekao Luigi Lovaglio (6,1 mln 
zł). Po nim jednak następują: Wojciech Heydel z Orlenu 
(5,7 mln zł), Józef Wancer z Banku BPH (niecałe 5,7 
mln zł) oraz odpowiednio prezes i wiceprezes krakow-
skiego IDM SA Grzegorz Leszczyński i Rafał Abra-
tański (5,6 oraz 5,5 mln zł). Na dochody następnego w 
rankingu profesora Janusza Filipiaka (4,9 mln zł) spoj-
rzeć moŜna nieco inaczej, zwaŜywszy, Ŝe jako główny 
udziałowiec komputerowego Comarchu prezesowską 
pensję w pewnym sensie wypłaca sam sobie. Pierwszą 
dziesiątkę najlepiej opłacanych menedŜerów uzupełniają 
jeszcze: prezes Cyfrowego Polsatu Dominik Libicki 
(4,7 mln zł) oraz wiceprezes Banku BPH Mirosław Bo-
niecki (4,6 mln zł). Z kolei prezes Wistilu Marian 
Kwiecień zarobił w ub.r. 4,6 mln zł, chociaŜ odzieŜowa 
firma przyniosła przez ten czas straty. Mimo to wyprze-
dził w rankingu byłego premiera Jana Krzysztofa Bielec-
kiego, prezesa Banku Pekao (niecałe 4,5 mln zł). 
Przeciętny Polak, aby zarobić tyle, ile pobiera co mie-
siąc prezes Stalproduktu, musi pracować przez... szes-
naście lat. Zarabiający średnią krajową (3294 zł 76 gr) 
pracownik równowartość miesięcznego uposaŜenia 
drugiego w tym rankingu byłego szefa BRE Banku 
osiągnie po czternastu latach. Czwarty na liście najle-
piej wynagradzanych były prezes Orlenu zarabiał 
miesięcznie 144 razy tyle, co przeciętny polski pracow-
nik - czyli dostawał równowartość dwunastu lat jego 
pracy. 
Trudno juŜ mówić o dysproporcjach. To przepaść.  
 
UŜytkownicy Onet rozszyfrowali nazwisko lidera PO      
- T.U.S.K. - Tu Usłyszycie Same Kłamstwa 
- T.U.S.K. - Teraz Układ Same Korzyści 
- T.U.S.K. - Twardym Uderzeniem Skopiemy Kaczki 
- T.U.S.K. - Teraz Uderzą Stare Komuchy 
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