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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
5.04.2010-70-ta rocznica urodzin  

ks. W. Andrzejewskiego. 
Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny w Gorzowie Wlkp przy ul Mieszka I odbyła się 
uroczysta msza święta z okazji 70 rocznicy urodzin pro-
boszcza tutejszej parafii ks. Witolda Andrzejewskiego.  
Mszę odprawił bp. Diecezjalny Stefan Regmunt.  

Z lewej ks. Witold Andrzejewski 
W tak doniosłym wydarzeniu nie mogło zabraknąć ludzi 
"Solidarności" oraz pocztów sztandarowych NSZZ Soli-
darność. Księdzu Witoldowi Ŝyczymy długich lat Ŝycia 
oraz Błogosławieństwa BoŜego na dalszą kapłańską po-
sługę. 
 
6-13.04.2010 Pielgrzymka w cieniu tragedii. 
 Z okazji  5 rocznicy śmierci Jana Pawła II  oraz 30 rocz-
nicy powstania NSZZ `Solidarność   odbyła się Ogólno-
polska Pielgrzymka  NSZZ Solidarność do Watykanu. 
śaden z pielgrzymów nie spodziewał się wydarzeń jakie 
będą miały miejsce podczas pielgrzymki. 

7.04.2010 Wenecja –Bazylika Św. Marka 
Dzień I - 06 kwietnia 2010 r. 
Po przekroczeniu granicy w Boboszowie uczestnicy piel-
grzymki udali się  do Wiednia. Po dotarciu do Wiednia  
pielgrzymi udali się na wzgórze Kahlenberg, znane kaŜ-
demu Polakowi jako miejsce początku potęŜnej szarŜy 
husarii Sobieskiego podczas odsieczy wiedeńskiej. Na 

wzgórzu znajduje się  kościół Św. Józefa, w  którym od-
prawiona była msza święta w przeddzień Odsieczy Wie-
deńskiej. Kościołem opiekują się Polscy KsięŜa Zmar-
twychwstańcy. 
Po kolacji w centrum Wiednia po całodziennym wysiłku 
udaliśmy się na nocleg na przedmieściach Wiednia. 
Dzień II - 07 kwietnia 2010 r. 
Statkiem Barakuda pielgrzymi  dotarli do Wenecji  gdzie  
w Bazylice św. Marka uczestnik pielgrzymki   Ks. Kano-
nik Zbigniew Samociak odprawił mszę świętą w intencji 
pielgrzymów. Plac św. Marka wraz z Bazyliką  ,Most 
Westchnień,  most Rialto na Canale Grande to tylko nie-
które atrakcje jakie mogli podziwiać uczestnicy piel-
grzymki.  
Dzień III - 08 kwietnia 2010 r. 
AsyŜ to następny etap pielgrzymki . Pielgrzymi  zwiedzili 
okolice AsyŜu  i Bazylikę św. Franciszka, gdzie w Kapli 

8.04.2010-AsyŜ 
cy św. Katarzyny  wzięli udział w Mszy św.  W kościele 
dolnym udali się na grób św. Franciszka a w kościele gór-
nym mogli podziwiać freski Giotta. Nocleg  w Hotelu w  
Anzjo (60 km od Rzymu)   zakończył pełen wraŜeń 
dzień.  
Dzień IV - 09 kwietnia 2010 r. 
Klasztor Benedyktynów na wzgórzu Monte Cassino roz-
począł kolejny dzień pielgrzymki. Pielgrzymi odwiedzili 
groby rodzeństwa czyli św. Benedykta i Scholastyki a 
następnie przeszli na cmentarz poległych w maju 1944 
roku 1058 Ŝołnierzy polskich, którzy zdobyli wzgórze.  
Po odśpiewaniu "Czerwonych maków" pielgrzymi złoŜyli 
wieniec przywieziony z Polski ,  zapalili biało-czerwone 
znicze oraz wzięli udział w mszy świętej   Mszę św. za-
kończono odśpiewaniem "BoŜe coś Polskę". Było bardzo 
podniośle i  wzruszająco. 
W godzinach popołudniowych pielgrzymi udali się do 
Rzymu. Zwiedzali katakumby św. Kaliksta, w których na 
przestrzeni 300 lat (między II a V wiekiem) pochowano 
500 tysięcy pierwszych Chrześcijan, w tym 16 papieŜy. 
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Ostatnim punktem tego  dnia było zwiedzanie Bazyliki 
św. Pawła za Murami gdzie znajduje się grób św. Pawła 
Dzień V - 10 kwietnia 2010 r. 
JuŜ po godzinie dziewiątej u wrót do Bazyliki św. Piotra  
dotarła do pielgrzymów informacja o tragedii lotniczej 
pod Katyniem, która wywołała szok i wielkie wzruszenie.  
O godz. 11.00 została odprawiona uroczysta msza św. w 
Bazylice św. Piotra dla pielgrzymów Solidarności z całej 
Polski. Do rocznicowych intencji tj.  5 rocznicy śmierci 
Jana Pawła II  oraz 30 rocznicy powstania NSZZ S  dołą-
czyła jeszcze jedna nieplanowana tj. w intencji  ofiar ka-
tastrofy lotniczej w Smoleńsku. Mszy św. przewodniczył 
Kardynał Zenon Grocholewski a w śród uczestników nie 
zabrakło przew. KK NSZZ Solidarność Janusza Śniadka 
oraz Ambasadora Polski w Rzymie Hanny Suchockiej. 

11.04.2010 Watykan –uczestnicy pielgrzymki 
Zwiedzanie Bazyliki odwiedzenie grobu Jana Pawła II 
oraz Rzymu Barokowego to następne etapy V dnia. Pan-
teon , Plac Hiszpański, Schody Hiszpańskie, Fontana Di 
Trevi nie pozwoliły nam jednak zapomnieć o tragedii 
jaka wydarzyła się w Smoleńsku. 
Jakby mało było nieszczęść w tym dniu to spotkało nas 
jeszcze jedno, jeden z kierowców w drodze do metra 
spadł ze schodów i wylądował w szpitalu. 
Dzień VI- 11 kwietnia 2010 r. 
O 9.00 w podziemiach Bazyliki św. Piotra na Watykanie 

obok grobów św. Piotra i Jana Pawła  odprawiona została 
msza św. w intencji ofiar katastrofy lotniczej ich rodzin 
oraz jedności Polaków w obliczu cięŜkiej próby. 
Po zakupieniu Watykańskich pamiątek pielgrzymi wzięli 
udział w  tradycyjnej modlitwie Anioł pański na placu 
przed Bazyliką  św. Piotra.  

11.04.2010 –Msza święta obok grobu JPII 
 
Rzym StaroŜytni , Plac Wenecki, Grób Nieznanego śoł-
nierza, Kapitol,  Koloseum , Bazylika św. Jana na Latera-
nie , Kaplica św. Łukasza ze św. Schodami  wypełniły 
kolejny dzień pielgrzymowania. 
Dzień VII -12 kwietnia 2010 r. 
Padwa to  przedostatni  dzień pielgrzymki. Msz św. w 
intencjach złoŜonych przez uczestników pielgrzymki roz-
poczęła ten dzień .Bazylika z grobem św. Antoniego , 
Polska Kaplica z wyłoŜoną księgą kondolencyj-
ną ,Uniwersytet w Padwie , Ratusz Miejski , Stary ratusz 
z Sukiennicami, Plac Erbe z posągami na trwale pozosta-
ną w pamięci.  
Dzień VIII -13 kwietnia 2010 r. 
Powrót do pogrąŜonego w Ŝałobie kraju . Przez Przełęcz 
Breneńską oraz Świecko powróciliśmy  14 kwietnia o 
godz. 1.00 do Gorzowa Wlkp. 
Więcej zdjęć na naszej stronie internetowej -Menu - 
Galeria zdjęć-Pielgrzymki zagraniczne 
  
10.04.2010-Katastrofa samolotowa pod Katyniem 

 
10 kwietnia 2010 roku, w drodze na uroczystości związa-
ne z obchodami 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej zginął 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, 
MałŜonka Prezydenta Maria Kaczyńska oraz członkowie 
polskiej delegacji i załoga samolotu w sumie 96 osób. 
Trudno jest wyrazić ból, smutek i dać ukojenie tym, któ-
rzy go w tej chwili najbardziej potrzebują, wyrazy współ-
czucia dla wszystkich pogrąŜonych w Ŝalu po tej strasz-
nej tragedii. 
Prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej z mał-
Ŝonką, a wraz z nimi kwiat polskich elit, zginęli w drodze 
na uroczystości w Katyniu. Polegli na posterunku. Polska 
pogrąŜyła się w Ŝałobie, ucichły spory. Składając hołd 
ofiarom katastrofy, składamy hołd Polsce. 
Znaliśmy wielu z Nich. Odeszli, zostawiając wielką, pu-

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 

str. 3 \95 www.solidarnosc.gorzow.enea.pl 



str. 4 /95 www.solidarnosc.gorzow.enea.pl 

stą przestrzeń. Wszystko, co było przed sobotnim poran-
kiem, przed godziną 8,56, stało się miej waŜne, odległe. 
Polska jest inna. 

10.04.2010 wrak samolotu pod Smoleńskiem 
 

Zginęło wielu ludzi „Solidarności” z Pierwszym Obywa-
telem Rzeczypospolitej,  StraŜnikiem Narodowej Pamię-
ci, Prezydentem Lechem Kaczyńskim. Od początku, od 
trzydziestu lat, był jednym z nas. I takim pozostanie.  
Historia zatoczyła koło. W katyńską ziemię znowu wsią-
kała polska krew – patriotów, którzy pojechali oddać 
cześć pamięci bohaterów sprzed 70 lat.. Modlimy się za 
nich, bo słowa to za mało. 
 

13.04.2010-Zgłoszenie Ŝądania w ENEA S.A. 
Związki zawodowe wobec wielu przykładów łamania 
zawartych porozumień skierowały Ŝądanie do Zarządu 
Enea S.A i Enea Operator. Dalsze  łamanie zawartych 
porozumień spowoduje wejście w spór zbiorowy z w/w 
Zarządami. 
Pełna treść Ŝądania na str. int. Menu-Aktualności. 
 
19.04.2010-Uroczystości Ŝałobne w Warszawie. 
Ponad 100 tys. osób uczestniczyło w  uroczystościach 
Ŝałobnych ku czci 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Smo-
leńskiem, zorganizowanych na Warszawskim pl. Piłsud-
skiego.  

 19.04.2010 Poczet sztandarowy w Warszawie 

Tysiące osób towarzyszyło teŜ przejazdowi konduktu z 
trumnami prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego Ŝony 
Marii z Pałacu Prezydenckiego do archikatedry św. Jana 
na Starówce. Naszą Komisję Podzakładową  na uroczy-
stościach Ŝałobnych reprezentował poczet sztandarowy: 
K. Gonerski, M. Kepiszak, Z. Mińczuk oraz członkowie 
KP: M. Pluciński, T. Plucińska, C. Stachowiak, K. Rusz-
czak, A. Waraksa. O godz. 8.56 - dokładnie tydzień po 
katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem - 
w całym kraju zawyły syreny alarmowe, a w kościołach 
biły dzwony. Syreny odezwały się takŜe w południe, kie-
dy na pl. Piłsudskiego rozpoczęły się państwowe uroczy-
stości Ŝałobne. 

19.04.2010 Warszawa-Msza święta za ofiary katastrofy 
 
Na placu ustawiono podium, na którym stanął biały 
krzyŜ. Po jego obu stronach, na czarnym płóciennym 
ekranie, umieszczono w porządku alfabetycznym, w 
trzech rzędach, zdjęcia 96 ofiar katastrofy. Zdjęcia pary 
prezydenckiej - Lecha i Marii Kaczyńskich - otoczone 
były biało-czerwoną obwódką. Przed podium ułoŜono 
wielobarwny kobierzec z kwiatów. Wszystkie flagi na pl. 
Piłsudskiego opuszczone zostały do połowy masztów. 
Łamiącym się głosem, z trudem powstrzymując łzy, szef 
gabinetu prezydenta Maciej Łopiński wspominał, Ŝe Lech 
Kaczyński 10 kwietnia był tak jak kaŜdego innego dnia 
na słuŜbie Rzeczypospolitej; zmierzał do Katynia, aby 
oddać hołd ofiarom ludobójczego mordu sprzed 70 lat. 
Na tej drodze dosięgła go tragiczna śmierć. "Leszku, 
Leszku, słowa: +patriotyzm, pamięć historyczna, polska 
toŜsamość+ nie były dla Ciebie pustymi dźwiękami" - 
mówił Łopiński. Zwrócił się teŜ z osobistymi słowami do 
Ŝony prezydenta, która teŜ zginęła pod Smoleńskiem: 
"Marylko, promieniowałaś ciepłem nie tylko na rodzinę, 
na nas wszystkich. Marylko, znałem Cię tyle lat, zawsze 
podziwiałem twoją mądrość, takt, niezaleŜność poglą-
dów". Podkreślił, Ŝe Rzeczpospolita delegowała do Katy-
nia swoich najlepszych przedstawicieli. "Zginęliście na 
posterunku. Nie ma słów, Ŝeby wypowiedzieć swój Ŝal i 
ból". Trzy salwy karabinowe, oddane dla uczczenia 96 
ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, zakończyły 
państwowe uroczystości Ŝałobne. Następnie na pl. Piłsud-
skiego rozpoczęła się uroczysta msza święta w intencji 
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ofiar. "Polska tragedia zjednoczyła nas Polaków i ludzi na 
całym świecie" - powiedział metropolita warszawski, abp 
Kazimierz Nycz. Mszę miał celebrować kardynał Sodano, 
wysłannik papieŜa Benedykta XVI, nie dotarł on jednak 
do Warszawy z powodu zamknięcia przestrzeni powietrz-
nej. Jego homilię podczas uroczystej mszy św. na pl. Pił-
sudskiego odczytał nuncjusz apostolski w Polsce abp Jó-
zef Kowalczyk. Wieczorem, w uroczystym kondukcie, z 
Pałacu Prezydenckiego - który był domem Marii i Lecha 
Kaczyńskich przez niemal pięć lat - do warszawskiej ar-
chikatedry odprowadziła parę prezydencką najbliŜsza 
rodzina, duchowieństwo, przedstawiciele wojska i tłumy 
Polaków zgromadzone na trasie przejazdu. Trumny Pary 
Prezydenckiej  umieszczono na armatnich lawetach. Ten 
przywilej przysługuje prezydentowi jako zwierzchnikowi 
polskich sił zbrojnych. Dzwoniły dzwony warszawskich 
kościołów, grała wojskowa orkiestra. Kondukt poprze-
dzała wojskowa asysta honorowa na koniach. 

 Zgromadzeni na trasie przejazdu ludzie rzucali na trumnę 
kwiaty. 

O godz. 18 w katedrze odprawiono mszę świętą w inten-
cji Lecha i Marii Kaczyńskich. "Po śmierci Lech Kaczyń-
ski zdobył szacunek nawet tych, którzy za Ŝycia nie zaw-
sze podzielali jego poglądy. (...) Wszyscy znaliśmy pana 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego jako oddanego syna na-
szej ojczyzny, jako wielkiego Polaka i gorącego patriotę. 
Jednak dopiero po tragicznej śmierci ukazuje się przed 
światem cały wymiar jego wielkości, człowieka i męŜa 
stanu" - mówił w homilii prymas Polski abp Henryk  
Muszyński.  
Po zakończeniu mszy rozpoczęło się całonocne czuwanie 
modlitewne przy trumnach prezydenckiej pary. W nie-
dzielę zostały one przewiezione samolotem do Krakowa. 
Więcej zdjęć na str.int.- Menu-Galeria zdjęć-Historyczne 

20.04.2010 -Msza Ŝałobna w  
katedrze gorzowskiej. 

W dniu pogrzebu Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego 
i jago małŜonki  Marii Kaczyńskiej, w niedzielę 18 
kwietnia 2010 roku na godz. 10.30 w gorzowskiej kate-
drze odbyła się Msza Ŝałobna za tych, którzy zginęli w 
katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Msza była zamó-
wiona przez gorzowską "Solidarność".  Mszę odprawił 
ks. Witold Andrzejewski. W mszy uczestniczyło 15 pocz-
tów sztandarowych wśród których nie mogło zabraknąć 
pocztu NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.  

20.04.2010 uroczystości Ŝałobne w katedrze gorzowskiej 
Po mszy  uczestnicy mszy oraz poczty sztandarowe udali 
się pod Biały KrzyŜ Solidarności przy Katedrze gdzie 
wspólnie odśpiewano hymn oraz złoŜono wieńce, kwiaty 
oraz znicze. Po mszy jej uczestnicy  udali się do domów 
by w skupieniu uczestniczyć w uroczystościach pogrze-
bowych Pary Prezydenckiej z Krakowa. 

20.04.2010 Kraków  
Pogrzeb Pary Prezydenckiej. 

Prezydent Lech Kaczyński i jego Ŝona Maria spoczęli w 
niedzielę na Wawelu. W uroczystościach pogrzebowych 
uczestniczyli najbliŜsi zmarłych, przedstawiciele najwyŜ-
szych władz oraz 18 zagranicznych delegacji. Na krakow-
skim Rynku, okolicznych ulicach, na Błoniach i przy 
Sanktuarium w Łagiewnikach zebrało się ok. 150 tys. 
osób. 

20.04.2010 Kraków pogrzeb pary prezydenckiej 
Wśród zapowiedzianych zagranicznych gości w uroczy-
stościach uczestniczyli m.in.: prezydent Rosji Dmitrij 
Miedwiediew, prezydent Niemiec Horst Koehler, prezy-
dent Ukrainy Wiktor Janukowycz, prezydent Czech Vac-
lav Klaus, prezydent Łotwy Valdis Zatlers, prezydent 
Litwy Dalia Grybauskaite. Według MSZ, w uroczysto-
ściach pogrzebowych wzięły udział delegacje z 18 
państw. Do bazyliki przybył takŜe szef Parlamentu Euro-
pejskiego Jerzy Buzek. Naszą Komisję Podzakładowa 
reprezentował Robert Czaiński. 
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W Bazylice Mariackiej trumny zostały umieszczone na 
katafalkach przed głównym ołtarzem Wita Stwosza, przy 
nich stanęła warta honorowa. Kościół został udekorowa-
ny flagami narodowymi i kwiatami. O godz. 14 rozpoczę-
ła się uroczysta msza św. z udziałem oficjalnych delega-
cji. Miał ją celebrować wysłannik papieŜa Benedykta 
XVI, dziekan Kolegium Kardynalskiego kard. Angelo 
Sodano, ale z powodu zamkniętej przestrzeni powietrznej 
nie przyleciał on w niedzielę do Krakowa; zastąpił go 
nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk, który 
odczytał homilię przygotowaną przez kard. Sodano. 

20.04.2010 Kraków –kondukt Ŝałobny udaje się na Wawel 
Lech Kaczyński jak nikt dochował wierności wartościom 
Solidarności; z dumą będziemy o nim mówić "człowiek 
Solidarności" - powiedział przewodniczący Komisji Kra-
jowej  NSZZ "Solidarność" Janusz Śniadek. Dodał, Ŝe 
prezydent przypomniał, co to znaczy być Polakiem, a 
przykład jego Ŝycia i dramatyczna śmierć na nowo rozpa-
liły w sercach Polaków ducha Solidarności. 
"Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i 
ojczyźnie podnieśliśmy głowy. Zróbmy wszystko, aby 
rozpalony w sercach i umysłach płomień nie wygasł". 

20.04.2010-Kraków- Robert Czaiński w towarzystwie  
generałów Armii Amerykańskiej 

Z Bazyliki Mariackiej na Wawel parę prezydencką od-
prowadził kondukt Ŝałobny, w którym szło kilkaset osób. 
Gdy kondukt mijał usytuowany u stóp Wawelu KrzyŜ 
Katyński, zabrzmiał Dzwon Zygmunta. Trumny przewo-
Ŝono na lawetach armatnich niemal do samego Wawelu, 
w ostatniej części trasy Ŝołnierze nieśli je na ramionach. 
Prezydent Lech Kaczyński i jego Ŝona Maria spoczęli na 
Wawelu w krypcie pod WieŜą Srebrnych Dzwonów. Zło-
Ŝenie trumien do sarkofagu odbyło się tylko w obecności 
najbliŜszej rodziny i przyjaciół. Temu ostatniemu mo-
mentowi uroczystości pogrzebowych towarzyszył salut 
narodowy - 21 salw artyleryjskich oddanych w hołdzie 
parze prezydenckiej.  
Trumny Lecha i Marii Kaczyńskich złoŜono do sarkofagu 
wykonanego z onyksu miodowego. Na górnej płycie, wy-
kuto duŜy znak krzyŜa, na dłuŜszym boku umieszczono 
litery z imionami i nazwiskami pary prezydenckiej: Lech 
Aleksander Kaczyński, Maria Helena Mackiewicz Ka-
czyńska. 
Więcej zdjęć-str.int. Menu-Galeria zdjęć-Historyczne. 
 

19.04.2010 Zmarł Zbyszek Tylczyński. 
19 kwietnia 2010 roku 
zmarł nagle w wieku 48 
lat nasz Kolega Zbigniew 
Tyczyński— Starszy 
Elektromonter Automa-
tyki Zabezpieczeń i Tele-
mechaniki. Pracował z 
nami w Rejonie Dystry-
bucji  Sulęcin od 1985r. 
Po raz kolejny cisną się 
na usta słowa ks Twar-
dowskiego: …"śpieszmy 
się kochać ludzi, tak 
szybko odchodzą…" 
Msza Ŝałobna odbyła 
się  22.04.2010r. w kościele Św. Mikołaja w Sulęcinie. 
Po mszy na cmentarzu w Sulęcinie odbyły się uroczysto-
ści pogrzebowe Zbyszka. 
W pogrzebie uczestniczyli przedstawiciele Dyrekcji Od-
działu Dystrybucji Gorzów ,Rejonu Dystrybucji ,byli i 
obecni współpracownicy, delegacja związku do którego 
Zbyszek naleŜał, oraz poczet sztandarowy NSZZ Solidar-
ność Enea Gorzów Wlkp. 
"Chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach 
wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na 
ostatek odłoŜono dla mnie wieniec sprawiedliwości, 
który mi w owym dniu odda Pan" /2Tm 4,7-8/. 
 

21.04.2010 Posiedzenie MK NSZZ  
Solidarność ENEA  

Na pierwszym w nowej kadencji posiedzeniu spotkali się 
przedstawiciele Solidarności z pięciu Oddziałów Dystry-
bucji.  Zebrani minutą ciszy uczcili ofiary katastrofy lot-
niczej pod Smoleńskiem. Po ukonstytuowaniu się władz 
delegowano uprawnienia poszczególnym członkom  

(Ciąg dalszy ze strony 5) 
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Prezydium  Międzyzakładowej Komisji oraz innym oso-
bom. Omówiono tematykę zgłoszonych Ŝądań oraz kore-
spondencję od Zarządów Enea S.A. i  Operatora.  

Członkowie MK NSZZ Solidarność Enea na sali obrad 
Bardzo negatywnie oceniono upór Zarządu Enea S.A. w 
zakresie nieuznawania urlopowania( art.174 Kodeksu 
Pracy) Spowoduję to lawinę pozwów do Sądów oraz po-
waŜne utrudnienia w uzyskaniu uprawnień emerytalnych.  
Z dezaprobatą przyjęto postępowanie Zarządu Operatora 
w zakresie polityki płacowej oraz braku woli podzielenia 
się zyskiem wypracowanym przez Załogi GK Enea. Ne-
gocjatorom przekazano wytyczne odnośnie dalszych ne-
gocjacji , oraz przygotowano harmonogram akcji prote-
stacyjnej. Wybory Społecznych Inspektorów Pracy  oraz 
Duszpasterstwo Energetyków to następne tematy 
jakie były poruszane podczas zebrania. Bardzo negatyw-
nie oceniono prowadzoną bez stosownych uzgodnień re-
strukturyzację wewnętrzną, w przypadku dalszej jej kon-
tynuacji upowaŜniono prezydium do podjęcia zdecydo-
wanych działań mających na celu przywrócenie stanu 
zgodnego z prawem. 
 
21.04.2010- Gdańsk. Tłumy Ŝegnały legendarną 

Annę Walentynowicz. 
Gdańszczanie poŜegnali le-
gendarną suwnicową Annę 
Walentynowicz ,która zginęła 
w Katastrofie lotniczej pod 
Smoleńskiem..  
W kolegiacie Najświętszego 
Serca Jezusowego, niedaleko 
wrzeszczańskiego mieszkania 
Anny Walentynowicz, odpra-
wiono mszę świętą za tragicz-
nie zmarłą. Panią Anię - jak 
mówili o niej najbliŜsi - obok 
tłumów mieszkańców Ŝegnali 
m.in. Joanna i Andrzej Gwiaz-
dowie, Antoni Macierewicz 
czy Tadeusz Cymański. Na 
mszy zjawił się równieŜ - od  

3 maj 2006. Prezydent Lech Kaczyński odznaczył   
A. Walentynowicz i A. Gwiazdę Orderem Orła Białego  

 
 
lat pokłócony ze zmarłą - Lech Wałęsa. W imieniu Soli-
darności Annę Walentynowicz Ŝegnał Janusz Śniadek, 
przewodniczący  Komisji Krajowej NSZZ Solidarność 
oraz  licznie przybyłe Sztandary  związku Solidarność. 
„- Pani Aniu! Przyszliśmy tu pochylić głowy przed maje-
statem Twojego Ŝycia - mówił Śniadek. - W swoim 
uczciwym Ŝyciu nigdy nie oczekiwałaś zaszczytów, choć 
zasługiwałaś na nie jak mało kto. Trzeba było, Ŝeby pre-
zydentem został wielki Polak świętej pamięci Lech Ka-
czyński, Ŝeby uhonorował cię najwyŜszym odznacze-
niem.” Za swoją mowę Śniadek zebrał długie oklaski, 
ludzie wznieśli ręce w symbolicznym geście zwycięstwa. 
O godz. 15 odbył się pogrzeb na gdańskim Srebrzysku. 
W przemówieniu na cmentarzu Andrzej Gwiazda podkre-
ślił, Ŝe Anna Walentynowicz "zawsze stawała po słusznej 
stronie" i "walczyła o odkłamanie naszej historii". 
"Wiedząc, Ŝe tylko odkłamanie historii moŜe nam przy-
wrócić dumę i przestać czuć się zaszczutymi ludźmi w 
zakątku Europy, którzy muszą się kłaniać kaŜdemu z za-
granicy" - powiedział współtwórca Wolnych Związków 
Zawodowych." śegnamy dziś Anię, z którą stale od 32 lat 
staliśmy w szeregu, chociaŜ nie zawsze pierwszym, cza-
sami były to szeregi spychane usilnie na margines, ale 
dzisiejsza uroczystość, liczba ludzi i nastrój pokazuje, Ŝe 
to się nie udało" - mówił Gwiazda. Dodał, Ŝe Walentyno-
wicz doznała w swoim Ŝyciu wiele przykrości i krzywd. 
"Okazało się teraz przy tej wielkiej katastrofie, Ŝe zoba-
czyliśmy przy tym całym nawale kłamstwa i chamstwa, 
Ŝe naród się przeciwstawił, zapamiętał swoją historię i 
mam nadzieję, Ŝe nie da jej sobie odebrać i zakrzyczeć. 
(...) Piłsudski powiedział: "ani jedna kropla krwi nie zo-
stała przelana na darmo". Miejmy to w pamięci i nie po-
zwólmy, Ŝeby ta przelana krew została przelana na dar-
mo. To od nas zaleŜy. (...) Jej ofiara, jej śmierć na poste-
runku nie pójdzie na marne, dlatego, Ŝe poprowadzimy 
dalej walkę, o te wartości i ideały, o które walczyła Ania" 
- zaznaczył Gwiazda. 

21.o4.2010-Gdańsk –Msza w intencji A.Walentynowicz 
Krótki Ŝyciorys Pani Anny: 
W 1950 r. A. Walentynowicz zaczęła pracować w Stoczni 
Gdańskiej jako spawacz i operator urządzeń dźwigowych. 
9 sierpnia 1980 r. zwolniono ją z pracy, na pięć miesięcy 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 
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przed emeryturą. Jej zwolnienie przyczyniło się do rozpo-
częcia strajku w stoczni 14 sierpnia 1980 r., który dopro-
wadził do powstania NSZZ Solidarność. 

Sierpień 1980- Anna Walentynowicz podczas strajku  
w Stoczni Gdańskiej 

Walentynowicz została członkinią Międzyzakładowego 
Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. Odeszła ze 
związku jeszcze w latach 80., krytykując ówczesne kie-
rownictwo związku skupione wokół Lecha Wałęsy. W 
lipcu 2006 r. gdański oddział Instytutu Pamięci Narodo-
wej ujawnił, Ŝe Annę Walentynowicz w 1981 r. inwigilo-
wało ponad 100 funkcjonariuszy i tajnych współpracow-
ników SB, planowano jej otrucie. 13 grudnia 2005 w Wa-
szyngtonie odebrała na rzecz Solidarności od Amerykań-
skiej Fundacji Ofiar Komunizmu Medal Wolności. Hono-
rowym przewodniczącym Fundacji jest były prezydent 
Stanów Zjednoczonych George W.Bush. Prezydent Lech 
Kaczyński odznaczył  Annę Walentynowicz Orderem 
Orła Białego 3 maja 2006. W 2007 roku niemiecki reŜy-
ser Volker Schloendorff nakręcił film Strajk inspirowany 
Ŝyciorysem Anny Walentynowicz 
Walentynowicz zgodnie ze swoją wolą spoczęła w grobie 
obok męŜa. Anna Walentynowicz 13 sierpnia skończyła-
by 81 lat.  

24.04.2010 Ślub Natalii Kępiszak. 
W Kościele pw. Św. Józefa na ul. Brackiej w Gorzowie 

KoleŜanki i koledzy z Enea i Para NowoŜeńców 

ślubowali sobie : miłość , wierność i uczciwość  
małŜeńską Natalia Kępiszak  i Łukasz Nowodyła. 

Natalia i Łukasz Nowodyłowie 
W tak waŜnym wydarzeniu  uczestniczyli  koleŜanki i 
koledzy z pracy oraz związku  do ,którego kol. Natalia 
naleŜy.  Natalii oraz Łukaszowi  Nowodyłom  Ŝyczymy 

wszystkiego najlepszego na nowej drodze Ŝycia. 
26.04.2010 Zarządy Operatora i Enea S.A. nie 

uznają sporów zbiorowych. 
W odpowiedzi na Ŝądania zgłoszone 14 marca 2010 
(respektowanie zawartych porozumień, nie kwestionowa-
nia urlopowania pracowników do wykonywania pracy w 
Enea Operator, oraz podział akcji pracowniczych zgodnie 
z zawartymi porozumieniami) zarządy Operatora i Enea 
S.A. zakwestionowały podstawę prawną wszczęcia sporu 
zbiorowego zarzucając między innymi ,Ŝe Ŝądania doty-
czą indywidualnych roszczeń pracowniczych i jako takie 
nie mogą być przedmiotem sporu zbiorowego. W odpo-
wiedzi NSZZ Solidarność podtrzymała swoje wcześniej-
sze stanowisko i podkreślił ,Ŝe o tym  czy spór istnieje 
czy nie ,nie  decyduje strona pracodawcy. Szczegóły w 
załącznikach : na naszej stronie ;Menu –Aktualności. 

27.04.2010 śądanie płacowe w Operatorze. 
KM NSZZ Solidarność Enea zgłosiła Ŝądanie podwyŜki 
płac zasadniczych średnio o 300 zł na etat począwszy od 
kwietnia 2010 r. Dodatkowo zaŜądano wypłaty  1000 zł 
na etat  w formie jednorazowej jako rekompensatę braku 
przekazania odpisu z zysku za 2009 ( ponad 100 mln.zł.) 
na ZFŚS. Dotychczasowe rozmowy płacowe nacechowa-
ne są złą wolą Zarządu Operatora i nie prowadzą do  

(Ciąg dalszy ze strony 7) 
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jakichkolwiek uzgodnień. Niespełnienie Ŝądań w terminie 
do 5 maja 2010 r. spowoduje wszczęcie sporu  
zbiorowego.  
27.04.2010 Wyjazdowe posiedzenie KP NSZZ So-

lidarność Enea Gorzów Wlkp. 
W  Rejonie Dystrybucji w Choszcznie na comiesięcznym 
posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Podzakłado-
wej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Zebrani mi-
nuta ciszy uczcili  ofiary katastrofy samolotowej w Smo-
leńsku oraz  zmarłego nagle  Zbyszka Tyczyńskiego. 

Członkowie Komisji Podzakładowej podczas obrad . 
Po przyjęciu   protokołu z ostatniego zebrania , 
wysłuchaniu sprawozdania z działalności oraz przyjęciu   
4 nowych członków naszej organizacji przystąpiono do 
realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania. 
 Tematyka poruszana podczas zebrania: 
1-Spory zbiorowe w Enea S.A. i Operatorze –omówiono 
tematykę zgłoszonych Ŝądań oraz ewentualny harmono-
gram akcji protestacyjnej.  
2-Plan działalności socjalnej- omówiono propozycje pla-
nu działalności socjalnej dla Oddziału dystrybucji Go-
rzów Wlkp. przygotowane przez Dyrekcję Oddziału oraz 
wytypowane warianty preferowane przez Solidarność. 
3-Analiza wynagrodzeń – zapoznano się z analizą prze-
słaną przez Dyrekcję Oddziału przeprowadzoną po akcji 
przeszeregowań. Zgłoszono szereg uwag ,które zostaną 
przedstawione Dyrekcji Oddziału.  
4-Ukryte restrukturyzacje –plany rozbudowy Energomia-
ru i likwidacji Rejonu NajwyŜszych Napięć w Stargardzie 
Szczecińskim. 29 kwietna odbędzie się spotkanie z Za-
rządem Energomiaru celem wyjaśnienia wszystkich 
spraw związanych z planami rozbudowy spółki. 
5-Wybory SIP- omówiono harmonogram wyborów Spo-
łecznych Inspektorów Pracy w  Rejonach Dystrybucji i 
Centrali Oddziału. 
6-Lista osób chronionych-Ustalono listę chronionych 
działaczy związkowych na kadencję 2010-1014 ,która 
zostanie przekazana Komisji Międzyzakładowej. 
7-Imprezy sportowe  organizowane przez KP- turniej pił-
ki siatkowej w Sulęcinie 22 maj 2010 , spływ kajakowy 
Drawa -17-18 lipiec 2010.. 
8-Beatyfikacja ks. J. Popiełuszki- Warszawa- 6.06.2010 r. 
osoby chętne na wyjazd do Warszawy mogą się    

zgłaszać do 7 maja 2010r. 
8-Zapomogi-udzielono pięć zapomóg losowych człon-
kom związku ,którzy znaleźli się w cięŜkiej sytuacji Ŝy-
ciowej. 
Po zakończeniu zebrania KP członkowie Prezydium spo-
tkali się z załogą RD Choszczno. 

Otwarte spotkanie z załogą Rejonu Dystrybucji Choszczno 
 
Tematyka otwartego zebrania z załogą pokrywała się z 
tematyką zebrania KP. 

28.04.2010-Uzgodniono plan działalności  
socjalnej na 2010 r. w OD Gorzów Wlkp. 

Strony dialogu społecznego w Oddziale Dystrybucji Go-
rzów Wlkp.  zgodnie z wytycznymi  z 22 marca 2010  w 
uzgodniły plan działalności socjalnej dla pracowników na 
terenie działania OD Gorzów Wlkp. Największa pula 
środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
została przeznaczona na wypoczynek rodzinny organizo-
wany we własnym zakresie. Kwota dofinansowania do tej 
formy wypoczynku uzaleŜniona jest od dochodu od 
członka rodziny i wacha się od 3.5 tys.zł. dla osób o naj-
niŜszych dochodach na członka rodziny do 1 tys.zł. dla 
osób o wysokich dochodach. Warunkiem otrzymania do-
finansowania jest złoŜenie wniosku do 21 maja 2010 oraz 
przebywanie na wypoczynku w ciągu 14 dni kalendarzo-
wych. Wypłata w/w kwot nastąpi po powrocie z urlopu. 
Dzieci  pracowników oraz emeryci i renciści mogą rów-
nieŜ skorzystać z dofinansowania ale muszą otrzymać 
skierowanie na wypoczynek  od słuŜb socjalnych. Szcze-
góły do uzyskania w siedzibach związku w Oddziale oraz 
Rejonach Dystrybucji.  
 

29.04.2010-Brak porozumienia w sprawie  
Regulaminu podziału akcji. 

W Baranowie spotkali się przedstawiciele pracodawcy i 
związków zawodowych celem uzgodnienia regulaminu 
podziału akcji pracowniczych. Niestety po raz kolejny na 
spotkanie nie przybył Ŝaden z członków Zarządu Enea 
S.A. Strona społeczna bardzo negatywnie oceniła treść 
odpowiedzi na reklamacje ,które składali pracownicy 
oraz upieranie się strony pracodawcy przy nie uznawaniu 
okresu pracy w Operatorze i innych spółkach córkach do 
staŜu akcyjnego. Takie postępowanie strony pracodawcy 
spowoduję lawinę pozwów do Sądów oraz wszczęcie 
sporu zbiorowego.  

(Ciąg dalszy ze strony 8) 
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Mediom 
 
Prawdę mając na ustach, a kłamstwo w kieszeni, 
będąc zgodni ze stadem, z rozumem w konflikcie, 
dzisiaj lekko pobledli i trochę stropieni, 
jeśli chcecie coś zrobić, to przynajmniej milczcie! 
 
Nie potrzeba łez waszych , komplementów spóźnio-
nych .Waszej czerni, powagi, szkoda słów, nie ma co, 
dzisiaj chcemy zapomnieć wszystkie wasze androny 
wasze Ŝarty i kpiny, wylewane przez szkło. 
 
Bo pamięta poeta, zapamięta teŜ naród 
wasze jady sączone, bez ustanku dzień w dzień. 
Bez szacunku dla funkcji, dla symbolu, sztandaru… 
Karlejecie pętaki, rośnie zaś Jego cień! 
 
Od Okęcia przez centrum, tętnicami Warszawy. 
Alejami, Miodową i Krakowskim Przedmieściem 
jedzie kondukt Ŝałobny, taki skromny choć krwawy. 
A kraj czuje – prezydent znowu jest w swoim mieście 
 
Jego wielkość doceni lud w mądrości zbiorowej. 
Nie potrzeba milczenia mącić fałszu mdłą nutą 
Na kolana łajdaki, sypać popiół na głowę 
Dziś moŜecie Go uczcić tylko wstydu minutą! 
 
Marcin Wolski 
——————————————————————— 

Archiwum Czesława M. 

Lata 80-te brygada lokalizacji + B. Strzelecka. 

Złote myśli  

 
 

Propaganda PRL 

Okiem Jujki 

Liczby miesiąca 
-75 pracowników z całego kraju skorzystało w 
styczniu br. z nowego uprawnienia– urlopu ojcow-
skiego. To znikoma liczba, bo do dodatkowego tygo-
dnia urlopu uprawnionych było ok. 300 tys. osób. 
Około 25 tys. z nich straciło to uprawnienie ponie-
waŜ z urlopu dla ojców moŜna skorzystać tylko 
przez rok od urodzenia dziecka. 
-3491,57 zł wyniosło w marcu br. przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku. 

 

„Śpieszmy się kochać ludzi , tak szybko 
odchodzą…” 

Ks. Jan Twardowski 
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