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W 1918 r. po 
123 latach za-
borów państwo 
polskie odro-
dziło się i wy-
biło na niepod-
ległość.  
Jesienią 1918 
r. dobiegała 
końca I wojna 
światowa, któ-
ra przyniosła 
klęskę wszyst-
kim trzem za-
borcom. Rosja 
pogrąŜyła się 
w zamęcie re-
wolucji i woj-
nie domowej, 

wielonarodowa monarchia austro-węgierska rozpa-
dała się i chyliła ku upadkowi, a Niemcy uginały się 
pod naporem wojsk Ententy. Dla Polaków była to 
niepowtarzalna szansa, aby móc odzyskać utracony 
byt państwowy. Widząc klęskę zaborców, Polacy 
zaczęli przejmować władzę wojskową i cywilną two-
rząc zręby przyszłego państwa.  
W dniu 28 października 1918 roku w Krakowie po-
wstała Polska Komisja Likwidacyjna, która zaczęła 
przejmować władzę z rąk Austriaków na terenie Ga-
licji i Śląska Cieszyńskiego. Przypieczętowaniem jej 
dzieła było w kilka dni później rozbrojenie załogi 
austriackiej przez członków konspiracyjnej Polskiej 
Organizacji Wojskowej oraz legionistów i młodzieŜ. 
W dniu 1 listopada 1918 r. we Lwowie wybuchły 
walki polskiej ludności z Ukraińcami, którzy prokla-
mowali powstanie Zachodnio-Ukraińskiej Republiki 
Ludowej.  
W nocy z 6 na 7 listopada powstał w Lublinie Tym-
czasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej pod kie-
rownictwem Ignacego Daszyńskiego, w którego 
skład weszli przedstawiciele PPS, PPSD i PSL 
„Wyzwolenie”. Równocześnie podległe rządowi od-
działy przystąpiły do rozbrajania wojsk okupacyj-
nych na Lubelszczyźnie i Kielecczyźnie.  
W tym właśnie czasie powrócił do kraju Józef Pił-
sudski, więziony od lipca 1917 roku przez Niemców. 
W dniu 10 listopada 1918 roku przybył on do War-
szawy. Jego przyjazd wywołał entuzjazm ludność 
stolicy i masowe rozbrajanie okupantów na terenie 
całej Kongresówki. 

W dniu 11 listopada Rada Regencyjna przekazała 
Józefowi Piłsudskiemu Naczelne Dowództwo nad 
formującym się Wojskiem Polskim, a trzy dni póź-
niej przekazała mu całą władzę cywilną. Dzień 
wcześniej podporządkował mu się równieŜ Tymcza-
sowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie. 
Józef Piłsudski powołał nowy centralny rząd, który 
w dniu 21 listopada wydał manifest zapowiadający 
reformę rolną i nacjonalizację niektórych gałęzi 
przemysłu, uzaleŜniając jednak ich przeprowadzenie 
od postanowień przyszłego Sejmu Ustawodawczego. 
Jednocześnie Józef Piłsudski wprowadził bardzo ko-
rzystne dla robotników warunki pracy i zapowiedział 
wybory parlamentarne. W dniu 22 listopada Józef 
Piłsudski ogłosił się Naczelnikiem Państwa i razem z 
premierem podpisał dekret o tymczasowych wła-
dzach Republiki Polskiej. O utrwalenie i utrzymanie 
dopiero co odzyskanej niepodległości przyszło naro-
dowi polskiemu toczyć krwawe boje. W dniu 27 
grudnia 1918 r. wybuchło powstanie wielkopolskie, 
które przywróciło Wielkopolskę do macierzy. W Ga-
licji Wschodniej trwały zacięte walki z Ukraińcami, 
a na wschodnich kresach Polski oddziały samoobro-
ny walczyły z bolszewikami. Ponadto trzeba było 
trzech powstań śląskich, by część Górnego Śląska 
znalazła się w granicach Polski. Przypieczętowaniem 
dzieła odrodzenia Rzeczypospolitej była Bitwa War-
szawska, w której naród polski obronił odzyskaną 
niepodległość. Dzień 11 listopada, w którym Józef 
Piłsudski przejął władzę, dla uczczenia powstania 
suwerennego ośrodka władzy odrodzonej Polski, zo-
stał w 1937 roku oficjalnie ogłoszony świętem naro-
dowym. Jednak dzień ten był juŜ od 1919 roku ob-
chodzony jako Święto Niepodległości. Od tego cza-
su jest jednym z najwaŜniejszych świąt obchodzo-
nych przez Polaków w kraju i zagranicą. Po II woj-
nie światowej władze Polski Ludowej usunęły Świę-
to Niepodległości z kalendarza, ale nie z serc Pola-
ków. Środowi-
ska niepodle-
głościowe 
nadal obcho-
dziły kolejne 
rocznice 11 
listopada 1918 
roku. Dopiero 
w 1989 roku 
Sejm IX Ka-
dencji przy-
wrócił narodo-
wi to święto. 
 
 
 

91 ROCZNICA ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI –POWTÓRKA  

Z  HISTRORII 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 

str. 2 \89 www.solidarnosc.gorzow.enea.pl 



26.10.2009 Rokowania w Enea S.A. 
Strony dialogu społecznego w ENEA S.A. 
spotkały się w Poznaniu by rozmawiać o 
sprawach dotyczących prowadzonego sporu 
zbiorowego.  

Przedstawiciele pracodawcy podczas rokowań 

Strona pracodawca nie uznaje dodatkowego 
Ŝądania zgłoszonego 7.10.2009 dotyczącego 
nierównego traktowania pracowników.   
Strona związkowa potwierdziła wole zawar-
cia porozumienia kończącego spór zbiorowy 
dotyczącego zabezpieczenia interesów pra-
cowniczych w procesach prywatyzacyjnych 
oraz równego traktowania pracowników. Za-
rząd ENEA S.A. potwierdził wolę respekto-
wania zawartych porozumień i układów 
zbiorowych pracy.  

Strona społeczna 

Po krótkiej dyskusji  przedstawiciele Zarządu 
wyrazili gotowość zawarcia dodatkowego 
porozumienia na okoliczność prywatyzacji. 
Strona związkowa zgłosiła kilka podstawo-
wych tematów , które mają się znaleźć w 

przyszłym porozumieniu. Szczegółowe za-
gadnienia jakie maja się znaleźć w porozu-
mieniu związki zawodowe przedstawią na 
piśmie . 

 27.10.2009 Posiedzenie KP NSZZ  
Solidarność Enea Gorzów. 

W siedzibie Centrali Oddziału Dystrybucji 
Gorzów Wlkp. spotkali się członkowie Ko-
misji Podzakładowej z Gorzowa Wlkp. na 
comiesięcznym spotkaniu.  

Członkowie Komisji Podzakładowej Gorzów Wlkp. 

Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania 
oraz wysłuchaniu sprawozdania z działalno-
ści członkowie Komisji przyjęli w szeregi 
Naszej organizacji kolejne 2 osoby. Niepra-
widłowości w korzystaniu ze świadczeń so-
cjalnych oraz sposób ich wyeliminowania , 
prywatyzacja, prowadzone spory zbiorowe, 
prowizorium budŜetowe to główne tematy 
posiedzenia. Ponadto dyskutowano na temat 
struktury związku ,wysłuchano relacji z 
Krajowego Zjazdu Delegatów oraz udzielo-
no 3 zapomóg losowych członkom związku. 

 
Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 

Członkowie KP  Gorzów NSZZ  „S” (Ciąg dalszy na stronie 4) 
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  29-30.10.2009-WZD  MOZ NSZZ  
Solidarność Enea. 

Delegaci z pięciu Komisji Podzakładowych z 
terenu całej Grupy Kapitałowej Enea oraz 
zaproszeni przedstawiciele z Elektrowni Ko-
zienice spotkali się w Baranowie na Zjeździe 
Delegatów Organizacji Międzyzakładowej 
NSZZ Solidarność ENEA. 

Członkowie prezydium i przew. ZR  Gorzów i Z.Góra 

Przed zjazdem przedstawiciele prezydium 
Międzyzakładowej Komisji  spotkali się 
Przewodniczącymi Zarządów Regionów z 
terenu działania Grupy Kapitałowej ENEA. 
Ustalono akceptowalną przez wszystkie re-
giony strukturę związku na kadencję 2010-
2014, którą następnie przedstawiono na Zjeź-
dzie Delegatów.  

Przedstawiciele Prezydium +ELKO. 
Delegaci zgodzili się na powiększenie Orga-
nizacji  Międzyzakładowej  NSZZ Solidar-
ność ENEA o  Organizację Podzakładową z 
Elektrowni Kozienice oraz ustalili terminarz 
wyborczy na nową kadencję. W przyjętych 
uchwałach i stanowiskach zjazd  wypowie-
dział się przeciwko planom dzikiej prywaty-
zacji wskazując jako alternatywę dla planów 

Ministerstwa Skarbu Państwa  prywatyzację 
pracowniczą jednocześnie podkreślając ,Ŝe 
warunkiem ewentualnej zgody na jakąkol-
wiek prywatyzację jest podpisanie ze stroną 
społeczną pakietu socjalnego skutecznie  za-
bezpieczającego interesy pracownicze w pro-
cesach prywatyzacyjnych . 

Prezydium zjazdu + K. Gonerski 

Delegaci zobowiązali Komisje Międzyzakła-
dową do opracowania imiennych list pracow-
ników ,którzy nie maja praw do akcji pra-
cowniczych oraz stworzenie funduszy pry-
watyzacyjnych przeznaczonych właśnie dla 
tych pracowników. 

Od lewej Andrzej Boński i Marek Boiński 

Zjazd bardzo negatywnie ocenił działania 
Zarządu Enea Operator, który tworząc bu-
dŜety dla oddziałów manipulując danymi 
wprowadził błąd stronę społeczną . 
Delegaci zaŜądali usunięcia powstałych nie-
prawidłowości i dokonania korekt w   

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 



prowizoriach budŜetowych. 

Uczestnicy zjazdu na sali obrad 

Delegaci podziękowali kol. Czesławowi  
Koltermanowi za godne i skuteczne repre-
zentowanie interesów pracowników Grupy 
Kapitałowej Enea w Zarządzie ENEA S.A. 
Szczegóły na naszej stronie internetowej. 
 
4.11.2009 Komisja Skarbu Państwa o pry-

watyzacji Enea S.A. 
Na wniosek Klubu Parlamentarnego Prawa i 
Sprawiedliwości z 23 października 2009 
zwołano posiedzenie Komisji Skarbu  
Państwa. Vice minister Skarbu Państwa Jan 
Bury przestawił „Informację w sprawie pro-
cesu prywatyzacji firmy energetycznej  
ENEA” Posłowie PiS uwaŜają, Ŝe proces 
prywatyzacji Enei powinien zostać wstrzy-
many do czasu wyjaśnienia przez poznańską 
prokuraturę i ABW sprawy szpiegostwa go-
spodarczego w firmie. Podczas konferencji 
prasowej Adam Hofman (PiS) przekonywał, 
Ŝe dopóki prowadzone jest to postępowanie, 
Ŝaden powaŜny inwestor nie będzie chciał 
kupić spółki za dobrą cenę. Zaznaczył, Ŝe 
Polski nie stać na sprzedaŜ Enei poniŜej war-
tości rynkowej. Były wiceminister skarbu 
państwa Dawid Jackiewicz ocenił, Ŝe rząd 
nie przygotował się do prywatyzacji Enei. 
Według niego w przeciągu ostatnich dwóch 
miesięcy wartość spółki spadła o 2 mld zł, co 
- jak mówił - spowodowane zostało przez 
niezrozumiałe działania ministra skarbu pań-
stwa Aleksandra Grada. "Istnieje prawdopo-
dobieństwo, Ŝe firma, która była zaintereso-

wana kupnem Enei, czyli spółka RWE, wy-
czekuje do momentu, kiedy wartość akcji 
Enei spadnie jeszcze bardziej, co będzie 
oznaczało, Ŝe jeśli minister podejmie z nią 
rozmowy, to sprzeda spółkę za środki mniej-
sze niŜ jej rzeczywista wartość" . 
Wiceminister skarbu Jan Bury powiedział, Ŝe 
resort skarbu nie wyklucza sprzedaŜy do kil-
kunastu procent akcji Enei poprzez giełdę, 
jeŜeli na to pozwolą warunki na rynkach fi-
nansowych. 
Źródło –www.cire.pl 

4.11.2009 Msza Święta w intencji  
zmarłych energetyków. 

Z inicjatywy Wspólnoty Duszpasterstwa 
Energetyków „NAZARET” w Kościele p. w. 
Chrystusa Króla w Gorzowie Wlkp. odbyła 
się Msza Święta w intencji zmarłych pracow-
ników energetyki. Mszę odprawił Duszpa-
sterz Gorzowskich Energetyków ks. 
Tadeusza Lityńskiego. W mszy świętej oraz  
wypominkach uczestniczyła liczna reprezen-
tacja pracowników Naszego Oddziału. 
Uroczystość uświetniła obecność pocztu 
sztandarowego NSZZ Solidarność ENEA 
Oddział w Gorzowie Wlkp. 
9.11.2009 Spotkanie w spawie warunków 

szczególnych-emerytury pomostowe. 
W Poznaniu spotkali się przedstawiciele 
wszystkich Oddziałów Dystrybucji celem 
zdania relacji z postępu prac nad stworze-
niem listy pracowników pracujących w wa-
runkach szczególnych i o szczególnym  
charakterze . 

Przedstawiciele Oddziałów Dystrybucji 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
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Uczestnicy spotkania przedstawiali wyniki 
prac zespołów problemowych i zadawali py-
tania wiąŜące się z interpretacją Ustawy o 
emeryturach pomostowych i pojawiającymi 

się pytaniami do tej ustawy. 
Zespoły sterujące w poszczególnych oddzia-
łach na następne spotkanie (20 listopada  
2009 ) mają przywieść listy pracowników 
pracujących w warunkach szczególnych. 
Wyniki prac zespołów zostaną porównane i 
zunifikowane na szczeblu Enea Operator. 
 

10.11.2009 Nowa emerytka Stanisława 
Grzywacz. 

 Do szczęśliw-
ców , którzy do-
czekali się emery-
tury w ENEA 
Operatorze dołą-
czyła  kol. Stani-
sława Grzywacz z 
Posterunku Ener-
getycznego Drez-
denko. W uroczy-
stym poŜegnaniu 
kol .Stanisławy 

uczestniczyli przedstawiciele Dyrekcji Rejo-
nu Dystrybucji Międzychód oraz byli i obec-
ni współpracownicy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przew. KP Gorzów i St. Grzywacz 

Oczywiście w tak doniosłym wydarzeniu nie 
mogło zabraknąć przedstawiciela związku 
do , którego koleŜanka  Stanisława  naleŜała i 
mamy nadzieję nadal będzie naleŜeć.  

Pracownicy PE Drezdenko 

Były wspomnienia , Ŝyczenia, prezenty, ka-
wa, pyszne ciasto ,miła i sympatyczna  at-
mosfera. KoleŜance Stanisławie  Ŝyczymy 
wszystkiego najlepszego na nowej drodze 
Ŝycia i zachęcamy do odwiedzin i działalno-
ści w Kole Rencistów i Emerytów działają-
cym przy naszej Komisji. 

Przedstawiciele Dyrekcji RD Międzychód 

 
11.11.2009 Obchody Święta Niepodległości 

w Gorzowie Wlkp. 
Miejskie uroczystości obchodów Święta Nie-
podległości w Gorzowie Wlkp. rozpoczęła 
msza święta   odprawiona przez ks. Witolda 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 
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Andrzejewskiego  w gorzowskiej katedrze . 
TuŜ przed nią odegrano Bogurodzicę, a chór 
Cantabile wykonał pieśni legionowe. Po na-
boŜeństwie oficjele , mieszkańcy w asyście 
harcerzy, poczty sztandarowe wśród których 
nie mogło zabraknąć naszego ,ułani z histo-
rycznego oddziału 17 Pułku Ułanów Wielko-
polskich i kompania honorowa 61 Skwie-
rzyńskiej Brygady Rakietowej , przeszli pod 
pomnik Józefa Piłsudskiego, gdzie odbyła się 
dalsza część uroczystości.  

Ułani na ulicach Gorzowa Wlkp. 

Po przemówieniach oficjeli odczytano apel 
pamięci, po czym uczestnicy obchodów  
złoŜyli kwiaty pod pomnikiem marszałka.  
Część oficjalną zakończyła salwa honorowa.  
Gorzowianie mieli takŜe okazję wspólnie  
Śpiewać pieśni patriotyczne przy  

akompaniamencie Gorzowskiej Orkiestry 
Dętej.  

Przemarsz pocztów pod pomnik J.Piłsudskiego 

 
17.11.2009-Uzasadnienie oddalenia pozwu 

przeciw MSP 
Otrzymaliśmy uzasadnienie oddalenia po-
wództwa przeciw MSP z 13.05.2009 roku 
złoŜonego przez Krzysztofa Gonerskiego. 
Pozew dotyczył ustalenia  prawa do nieod-
płatnego nabycia akcji  w związku z prywa-
tyzacją Enea S.A. ,która miała miejsce w li-
stopadzie 2008 r. W ośmiostronicowym  uza-
sadnieniu wiele jest prawniczych sformuło-
wań typu: wykładnia celościowa, systemowa, 
funkcjonalna .Czytając ten dokument moŜna 
być pełnym podziwu dla zawodu prawnika. 
W podsumowaniu Sąd Okręgowy w Gorzo-
wie Wlkp stwierdził ,Ŝe powództwo zostało 
wytyczone przedwcześnie gdyŜ z karty pry-
watyzacyjnej wynika ,Ŝe wszczęto procedurę 
prywatyzacyjną  po zakończeniu której po-
wód będzie miał prawo do nieodpłatnego na-
bycia akcji. Aktualnie jesteśmy na etapie pi-
sania apelacji od wyroku Sadu Okręgowego 
w Gorzowie Wlkp. 

www.solidarnosc.gorzow.enea.pl 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 

Msza święta w gorzowskiej katedrze  
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Archiwum Czesława M. 

8.03.1990-Poświęcenie siedziby Solidarności i 
krzyŜy zakładowych w ZE Gorzów. 

 

Okiem Jujki 

Propaganda PRL 

Liczby miesiąca 
Polskie emerytury-wysokość i udział   

pobierających emeryturę: 
600 zł. i mniej-0,4 %      600-800 zł.-9,6 %         
800-1000 zł.-12,3 %     1000-1200 zł.-17,3 %   
1200-1400 zł-16,6 %     1400-1600 zł-12,8 % 
1600-1800 zł.-9,0 %      1800-2000 zł.-6 %        
2000-2500 zł.-7,8 % 
PowyŜej 2500 zł pobiera 8,2 % emerytów 

  Humor Macieja Rybińskiego: 
-Rząd Donalda Tuska poi długich poszuki-
waniach znalazł ogromny skarb. Jest to skarb 
państwa. -Pierwsze zdanie do nowego ele-
mentarza : Jarek ma kota a Donek ma Paliko-
ta. -Ministerstwo zdrowia po wprowadzeniu 
przed paroma laty leków za złotówkę , obec-
nie ma zamiar wprowadzić emerytury po 50 
groszy. -W zamian za przyjęcie traktatu li-
zbońskiego Bruksela obiecała polskim bez-
domnym dopłaty do czynszów. -Do sejmu 
wpłynął projekt nowej ordynacji wyborczej. 
Zamiast wyborów ordynacja przewiduje ca-
sting na premiera. -Orzeczenie ZUS : Rok w 
sejmie liczy się jak dwa lata na wolności. 
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