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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
30.04.2010 r. Solidarność trudny wybór- 

Finał konkursu dla młodzieŜy. 
98 uczestników z województwa lubuskiego, zachod-
niopomorskiego i wielkopolskiego wzięło udział w 
konkursie zorganizowanym przez Kuratorium 
Oświaty w Gorzowie , Delegaturę IPN i Zarząd Re-
gionu Gorzów NSZZ Solidarność  a noszącym tytuł 
"Solidarność trudny wybór. Nieznani bohaterowie  
współczesności". 

Uczestnicy konkursu + organizatorzy 

Główną ideą tegorocznego konkursu było przybliŜe-
nie młodzieŜy, osób i wydarzeń z okresu działalności 
Solidarności, począwszy od sierpnia 1980 roku, po-
przez okres nielegalny, aŜ do obrad "okrągłego sto-
łu".  Nagrodzono uczniów w trzech kategoriach: pra-
ca literacka, plastyczna i multimedialna.  Nagrody 
dla młodzieŜy ufundował m.in. gorzowski Zarząd 
Regionu Solidarności, NSZZ  Solidarność Enea Go-
rzów Wlkp. Kuratorium Oświaty i Delegatura IPN w 
Gorzowie. Nagrodzeni zostali takŜe opiekunowie 
młodzieŜy. 

Nagrody ufundowała równieŜ Enea Operator 

W 30 rocznicę powstania NSZZ Solidarność naśla-
downictwo jak najbardziej wskazane.  
 

5.05.2010  Wybory  Wydziałowych SIP w 
OD Gorzów Wlkp. 

W Oddziale Dystrybucji Gorzów Wlkp. Enea Opera-
tor odbyły się wybory Wydziałowych Społecznych 
Inspektorów Pracy na nową czteroletnią kadencję.  

Pracownicy Wydziału zabezpieczeń wybierają SIP 

Wyniki wyborów:Centrala OD Gorzów Wlkp.-
Patryk Jarosz.Rejon Dystrybucji Gorzów Wlkp.-
Grzegorz Rudaniecki. Rejon Dystrybucji Choszcz-
no-Krzysztof Mazurkiewicz. Rejon Dystrybucji 
Dębno-Wiesław Lis. W Rejonach Dystrybucji Sulę-
cin i Międzychód Ŝaden z kandydatów nie uzyskała 
wymaganej liczby 50% +1 waŜnych głosów i tam  
10 maja 2010 odbyła się druga tura wyborów. 
Wyniki:Rejon Dystrybucji Sulęcin –Grzegorz Olesz-
kiewicz ,Rejon Dystrybucji Międzychód- Andrzej 
Melcer. 
7-8.05.2010 Seminarium –Prawo pracy  

w UE ,Polsce i Niemczech. 
We Frankfurcie  n/Odrą spotkali się związkowcy z 
Niemiec i Polski by podyskutować o  Prawie pracy 
w Unii Europejskiej, Polsce i Niemczech”.  

Polscy uczestnicy seminarium 

Seminarium jest kontynuacją  projektu „Forum inter-
kulturowej ponadgranicznej kwalifikacji pracowni-
ków” Jak się okazało w poszczególnych krajach 
członkowskich U E występują istotne róŜnice w pra-
wie pracy. Materiały z tego seminarium oraz szcze-
gółowe informacje z wcześniejszych moŜna uzyskać  

na www.forum.kowa-ffo.de 
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10.05.2010-Związkowcy z Enei donoszą na 
Zarząd do prokuratury  

MZZP GK Enea skierował do poznańskiej prokura-
tury zawiadomienie o pełnieniu przestępstwa przez 
zarząd Enei w związku z naruszaniem praw pracow-
niczych poprzez odmowę wszczęcia sporu zbiorowe-
go. Związkowcy napisali tez do KNF, NIK i MSP.  
Sprawa dotyczy porozumienia z końca czerwca 2007 
roku pomiędzy stroną związkową i zarządami Enei i 
Enei Operator. Zgodnie z nim część pracowników 
Enei otrzymała bezpłatny urlop w Enea S.A, a jedno-
cześnie została zatrudniona w Enea Operator. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu pracownicy mający prawo do 
bezpłatnych akcji pracowniczych, których okres za-
trudnienia w Enei nie gwarantował im otrzymania 
maksymalnej liczby akcji spółki zostali w niej za-
trudnieni, aby w wyniku przejścia do Operatora nie 
stracili na tej operacji. Przebywający na urlopie bez-
płatnym pracownicy Enei pracujący obecnie w Enei 
Operator, dzięki temu rozwiązaniu brali teŜ aktywny 
udział w wyborze kandydatów do RN Enei, a prze-
chodząc na emeryturę otrzymywali świadectwa po-
twierdzające pracę w Enei.  
Jednak jak twierdzą związkowcy po jakimś czasie 
zarząd Enei przestał się wywiązywać z tego porozu-
mienia, twierdząc Ŝe jest ono nie zgodne z prawem. 
Według relacji strony związkowej odmówiono mię-
dzy innymi odchodzącym na emeryturę pracowni-
kom wydania świadectw pracy potwierdzających 
zatrudnienie w Enei oraz prawa do części akcji. 
 
11.05.2010-Wybory Zakładowego SIP w 

Gorzowie Wlkp. 
Wydziałowi Społeczni Inspektorzy Pracy z pięciu 
Rejonów Dystrybucji  oraz Centrali Oddziału Dys-
trybucji Gorzów Wlkp. spotkali się w świetlicy  OD 
Gorzów Wlkp.  by dokonać wyboru  Zakładowego 
Inspektora Pracy na następną czteroletnią kadencję.  

Wybory  SIP w Oddziale Dystrybucji Gorzów Wlkp. 

Do przeprowadzenia wyborów potrzebne były trzy 
tury . Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy 
została wybrana Dorota Głuchowska. 
 
11.05.2010-Brak porozumienia płacowego 

w Operatorze. 
Strony dialogu społecznego w Enea Operator spotka-
ły się  by rozmawiać o zgłoszonych Ŝądaniach płaco-
wych.  

Przedstawiciele pracodawcy –Enea Operator 

Strona pracodawcy przedstawiła wyniki kontroli 
Państwowej Inspekcji Pracy.  Następnym tematem 
zgłoszonym  przez stronę pracodawcy było ustosun-
kowanie się do pisma  pracowników OD Szczecin w 
sprawie waloryzacji składki na PPE złota jesień, Te-
mat ten wymaga   dodatkowych analiz, które zostaną 
przedstawioną na następnym spotkaniu. Temat dele-
gowania etatowych członków związku do wykony-
wania sowich statutowych działań  to następny temat 
zgłoszony przez stronę pracodawcy .Wreszcie po 
kilku godzinach dyskusji nad tematami zastępczymi 
przystąpiono do dyskusji nad najwaŜniejszymi tema-
tami spotkania t,j. polityką płacową w Enea Opera-
tor. Zarząd Operatora nie był w stanie ustosunkować 
się do zgłoszonych Ŝądań , co spotkało się z ostrą 
reakcją związków  , które wystąpiły na piśmie ze 
stosownymi Ŝądaniami. Po krótkiej dyskusji pozo-
stałe związki w Enea Operator poparły Ŝądania 
NSZZ Solidarność oraz przystąpiły do sporu zbioro-
wego. Związki zwróciły się o ustalenie terminu ro-
kowań w trybie sporu zbiorowego. Zarząd odpowie-
dział ,Ŝe ustosunkuje się na piśmie do zgłoszonych 
Ŝądań. Zarząd Operatora wzorem Zarządu Enea S.A. 
12.05.2010 nie uznał sporu zbiorowego. 
 

12.05.2010-Posiedzenie MK NSZZ  
Solidarność Enea. 

W Poznaniu obradowała Międzyzakładowa Komisja 
NSZZ Solidarność ENEA. Po przyjęciu protokołu z 
ostatniego zebrania członkowie MK przystąpili do 
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realizacji wcześniej przyjętego programu zabrania. 

Przedstawiciele KP NSZZ „S” Enea Gorzów Wlkp. 

WaŜniejsze tematy poruszane podczas zebrania: 
1-Informacja o kontroli Państwowej Inspekcji Pracy  
z Poznania  w GK Enea. Niestety PIP nie podjęła 
tematyki łamania zawartych porozumień (nie zali-
czanie pracy w Operatorze do staŜu akcyjnego) oraz 
nie wywiązywania się przez pracodawcę ze swoich 
podstawowych obowiązków (nie wydawanie świa-
dectw pracy przez ENEA S.A. od lutego 2010).2-
Wybory Społecznych Inspektorów Pracy-
podsumowano  akcję wyborczą  oraz omówiono od-
wołania jakie wpłynęły do Głównej Komisji Wybor-
czej. 3-Regulamin podziału akcji pracowniczych 
Enea S.A.- przedstawicielom związku , którzy będą 
się spotykali w w/w sprawie udzielono wytycznych 
do reprezentowania stanowiska związku. 4-Spory 
zbiorowe w Enea S.A. i Operator- Zarządy  nie 
uznają sporów. UpowaŜniono Prezydium MK do 
zawiązania Komitetu Protestacyjno- Strajkowego 
oraz opracowania harmonogramu akcji protestacyj-
nej do strajku generalnego włącznie. 5-Aneks do 
ZUZP- upowaŜniono członków Prezydium do opra-
cowania aneksu zapewniającego powrót do pracy 
pracownikom ,którym  ZUS negatywnie rozpatrzył 
wniosek o wcześniejszą emeryturę. 6-Wypoczynek 
dzieci w sezonie 2010 –naleŜy podjąć działania w 
celu rozszerzenia listy uprawnionych organizatorów 
wypoczynku dla dzieci. 
12.05.2010- Brak porozumienia w sprawie 

podziału akcji . 
Tradycyjnie Ŝaden z członków Zarządu Enea S.A. 
nie uznał za stosowne uczestniczenie w pracach ze-
społu ds. podziału akcji pracowniczych. Przedstawi-
ciele pracodawcy przedstawili listę uprawnionych do 
akcji do której dopisano nowe osoby. Strona związ-
kowa przedstawiła swój wariant podziału akcji . 
Przedstawiciele pracodawcy nie przyjęli propozycji 
strony związkowej. Kolejne spotkanie nie przyniosło 
Ŝadnych uzgodnień. 

14.05.2010-Protest pracowników Grupy 
Energa w Gdańsku 

Około 2,5 tys. pracowników Grupy Energa protesto-
wało w piątek przed centralą firmy w Gdańsku. 
Przyczyną protestu były m.in. trwający juŜ od 9 mie-
sięcy spór zbiorowy oraz podejmowane przez praco-
dawcę decyzje restrukturyzacyjne, które będą skut-
kowały redukcją miejsc pracy. Związki domagały się 
udziału w zarządzaniu firmą , zablokowania dzikiej 
restrukturyzacji oraz podwyŜek wynagrodzeń. Prote-
stujący obrzucili budynek jajkami, włączyli syreny 
alarmowe, rzucali petardami. Przynieśli transparenty 
z napisami m.in. "Polityka dla polityków - energety-
ka dla energetyków", "Stanowcze nie dla dzikiej re-
strukturyzacji", "Precz z rabunkową polityką zarzą-
du". Demonstranci wręczyli zarządowi petycje, w 
której domagają się prowadzenia dialogu i racjonal-
nego zarządzania. Następnie protestujący ulicami 
Gdańska przeszli pod Urząd Wojewódzki gdzie wrę-
czyli petycję Wojewodzie Pomorskiemu . 

Protestujący pracownicy Energa 

 

17.05.2010 –Powołano Komitet  
Protestacyjno- Strajkowy w ENEA. 

W związku z lekcewaŜącym stosunkiem Zarządów 
ENEA S.A. i ENEA Operator sp. z o.o. wobec zgła-
szanych przez związki zawodowe Ŝądań opartych o 
zawarte porozumienia zbiorowe, w celu wyegzekwo-
wania przestrzegania prawa pracy, Prezydium Komi-
sji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” ENEA w 
dniu 17 maja 2010r przekształca się w Komitet Pro-
testacyjno – Strajkowy Do zadań Komitetu Protesta-
cyjno – Strajkowego naleŜeć będzie  w szczególno-
ści:-wyegzekwowanie respektowania zawartych po-
rozumień zbiorowych, -spowodowanie spełnienia 
wszystkich zgłoszonych przez stronę związkową Ŝą-
dań, ustalenie szczegółowego harmonogramu dzia-
łań związkowych, koordynowanie ustalonych akcji 
protestacyjnych. 
Do udziału w pracach Komitetu Protestacyjno – 
Strajkowego  zgłosiły się inne związki  
zawodowe z Enea. 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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22.05.2010 Sulęcin- turniej Solidarności  
w piłce siatkowej. 

JuŜ po raz dziewiąty energetycy z terenu działania 
Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp spotkali się w 
Sulęcinie by uczestniczyć w turnieju piłki siatkowej. 
Tegoroczna edycja wypadła w 30 rocznicę powsta-
nia NSZZ Solidarność więc turniej w Sulęcinie roz-
począł uroczyste obchody tej okrągłej rocznicy.  

DruŜyny z Choszczna i Strzelec Krajeńskich w akcji. 

Zgodnie z przyjętą  kilka lat wstecz zasadą w kaŜdej 
druŜynie występowała co najmniej jedna przedstawi-
cielka płci pięknej. Zawody przebiegały w sportowej 
atmosferze i na szczęście obyło się bez kontuzji. 
Wszystkie druŜyny otrzymały Puchary z logo XXX- 
lecia NSZZ Solidarność oraz upominki ufundowane  
przez Enea Operatora. 

I-m-sce druŜyna z Rejonu Dystrybucji Sulęcin 
Wyniki turnieju: 
1-Rejon Dystrybucji Sulęcin, 2-Centrala Oddziału 1 
3-Rejon Dystrybucji Choszczno,4-Posterunek Ener-
getyczny Strzelce Krajeńskie, 5-Rejon Dystrybucji 

Dębno, 6-Centrala Oddziału 2.  

II-m-sce druŜyna Centrali Oddziału Dystrybucji 1 

Sędziowie zawodów wybrali najlepszych zawodni-
ków turnieju: -wśród  kobiet-Natalia Nowodyła z 
Centrali-wśród męŜczyzn-Tomasz Król z Sulęcina. 

III-m-sce druŜyna Rejonu Dystrybucji Choszczno 

Po zawodach wszyscy uczestnicy turnieju udali się 
do pobliskiego gospodarstwa agroturystycznego 
„Kormoran” gdzie przy potrawach z grilla moŜna 
było uzupełnić stracone kalorie .Organizatorom –
Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność RD Sulę-
cin serdeczne podziękowania za jak zwykle wzoro-
wą organizację. Więcej zdjęć na naszej stronie -
Menu –Galeria zdjęć-Sport i rekreacja 
 

26.05.2010 Posiedzenie KP NSZZ  
Solidarność Gorzów Wlkp. 

Dębno gościło członków Komisji Podzakładowej 
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 
Po przyjęciu protokołu z 27.04.2010  przyjęto w sze-
regi naszej organizacji kolejnego członka.  

(Ciąg dalszy ze strony 4) 

(Ciąg dalszy na stronie 6) 

str. 5 /96 www.solidarnosc.gorzow.enea.pl 



Następnie wysłuchano  sprawozdania z działalności 
przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego pro-
gramu zebrania. 

Członkowie KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów 

Tematyka poruszana podczas  
zebrania: 
1-Spory zbiorowe w Enea S.A. i Enea Operator-
Zarządy nie uznają sporów zbiorowych .Członkowie 
KP popierają działania Komitetu protestacyjno straj-
kowego i czynnie poprą wszystkie formy protestu 
ogłoszone przez Komitet protestacyjny. Podjęto 
działania w celu organizacji wyjazdu na manifestację 
do Poznania w drugiej połowie czerwca 2010. 
2-Wybory Społecznych Inspektorów Pracy –
podsumowano akcję wyborów oraz zapoznano się z 
odwołaniami jakie wpłynęły do Głównej Komisji 
Wyborczej. 
3-Sytuacja w spółkach Energotrans, Energobud, 
Energomiar- Pracodawcy prowadzą ukrytą restruktu-
ryzację bez powiadamiania strony społecznej o swo-
ich planach. Jest to kolejny przykład łamania zawar-
tych porozumień oraz kolejny powód do protestu. 
4-Pomoc powodzianom-Przekazano kwotę 1000 zł 
na pomoc osobom poszkodowanym przez tego-
roczną powódź oraz  postanowiono przeprowadzić 
kwestę wśród pracowników Oddziału Dystrybucji 
Gorzów Wlkp. 
5-Imprezy organizowane przez związek –Omówiono 
aktualny stan przygotowań do zorganizowania spły-
wu kajakowego Drawa 2010 oraz wycieczki zagra-
nicznej do Tunezji. 
6-Wyjazd na uroczystości Beatyfikacji ks. Jerzego 
Popiełuszki- Warszawa 6 czerwiec 2010. 
Komisja postanowiła sfinansować wyjazd dla  osób 
które wezmą udział w tych uroczystościach. 
7-Obchody XXX- lecia NSZZ Solidarność-Podjęto 
decyzję o  zorganizowaniu Nadzwyczajnego Oko-
licznościowego Zjazdu Delegatów w  Zdroisku w 
drugiej połowie września 2010. 
8-Zapomogi –udzielono jednej zapomogi losowej 
członkowi naszej organizacji. Po zakończeniu posie-

dzenia Komisji Podzakładowej doszło do otwartego 
spotkania z załogą Rejonu Dystrybucji Dębno. Te-
maty spotkania pokrywała się z tematyką zebrania 
KP uzupełniona o sprawy związaną z prywatyza-
cją ,akcjami pracowniczymi oraz działalnością so-
cjalną. 
27-28.05.2010 Wybory Władz SKE NSZZ 
Solidarność  na kadencję 2010-2014 

Delegaci z całego kraju  spotkali się w Baranowie k/
Poznania by wybrać władze Sekcji Krajowej Energe-
tyki NSZZ Solidarność na kadencję 2010-2014. 

Delegaci SKE na sali obrad. 

Na ogólną liczbę Delegatów 79 w Zjeździe uczestni-
czyło 72.  Dotychczasowa Przewodnicząca Barbara 
Stefaniak-Gnyp złoŜyła sprawozdanie z działalności 
Rady SKE w minionej kadencji oraz podziękowała 
wszystkim którzy czynnie uczestniczyli w pracach 
Rady SKE.  

Przew. dziękuje Prezydium za pracę w kadencji 2006-10 

Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczące-
go . W tajnych wyborach przewodniczącym SKE 
NSZZ Solidarność na kadencję 2010-2014 wybrany 
został Roman Rutkowski z Gdańskiej ENERGI. Wy-
bory Rady SKE to następny punkt Zjazdu. Do 32 
osobowej Rady SKE weszło 6 przedstawicieli  
ENEA: T.Dachowski, K.Gonerski, M.Boiński, 
R.Jusis, D.Caban, M.Szarata. 
Do  5 osobowej Komisji Rewizyjnej SKE  wybrano 
T.Mikłosza z ENEA. Delegatami na Kongres Sekre-
tariatu Górnictwa i Energetyki  z ENEI wybrano : 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 
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T.Dachowski, R.Jusis, D.Caban, K.Słabolepszy. 
Ukonstytuowanie Rady SKE ( wybór członków Pre-
zydium SKE) nastąpi na pierwszym roboczym posie-
dzeniu nowo wybranej Rady SKE.  

Komisja skrutacyjna w akcji. 

Delegaci przyjęli zmiany do Regulaminu SKE  oraz  
zapoznali się z sytuacją w poszczególnych grupach 
energetycznych. Podniesiono składki na SKE oraz 
przyjęto stanowisko popierające akcje protestacyjno 
strajkowe prowadzone w grupach ENERGA oraz 
ENEA. Zaapelowano do członków Komisji Zakłado-
wych i Międzyzakładowych wchodzących w skład 
SKE o czynne poparcie tych działań. 

 
31.05.2010-Regulamin podziału akcji pra-
cowniczych-jest szansa na porozumienie. 
W Baranowie odbyła się kolejna tura uzgodnień do-
tyczących podziału akcji pracowniczych. 

Przedstawiciele pracodawców . 

Tradycyjnie w spotkaniu z przedstawicielami załogi 
nie uczestniczył Ŝaden z członków Zarządu ENEA 
S.A.W spotkaniu nie uczestniczył teŜ Przewodniczą-
cy Zespołu ds. podziału akcji –Maciej Olszak. Stro-
na pracodawcy dalej podtrzymała swoje stanowisko 
nie uznające okresu urlopowania (art.174 KP) do 
staŜu akcyjnego. Strona związkowa powtórzyła swo-
je wcześniejsze propozycje podziału akcji tj.-
proporcjonalny przyrost liniowy pomiędzy poszcze-
gólnymi grupami staŜowymi o ok.500 akcji oraz za-
liczenie okresu urlopowania do staŜu akcyjnego. 
Przedstawiciele pracodawcy zaproponowali ewentu-

alne zadość uczynienie dla tych, którzy stracili okre-
ślona pulę akcji przez nie zaliczenie okresu urlopo-
wania. Strona pracodawcy zaproponuje projekt poro-
zumienia w tej sprawie i prześle je stronie związko-
wej celem zaopiniowania i wniesienia proponowa-
nych prze stronę społeczna konkretnych zapisów. 
 

1.06.2010 Kwesta dla powodzian. 
Solidaryzując się z osobami ,których tak boleśnie 
dotknęła tegoroczna powódź Komisja Podzakładowa 
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp przeprowa-
dziła na terenie działania  Enea Operatora Sp. z o.o. 
Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. kwestę wśród 
pracowników. 

Kwesta w Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. 

Podczas kwesty zebraliśmy kwotę 5072,37 zł. Wcze-
śniej KP NSZZ Solidarność przekazała na ten cel 
1000 zł. Łączną suma którą przekaŜemy powodzia-
nom wynosi 6072,37 zł. Wszystkim hojnym dar-
czyńcom ,którzy okazali Solidarność Międzyludzką 
z Osobami poszkodowanymi przez  powódź składa-
my Serdeczne Podziękowania. 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 
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2.06.2010 Posiedzenie ZR Gorzów  
NSZZ Solidarność. 

Na ostatnim w tej kadencji posiedzeniu spotkali się 
Członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ  
Solidarność.  

Członkowie ZR Gorzów NSZZ Solidarność 

Tematyka poruszana podczas zebrania: 
-Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki –omówiono 
przygotowania do wyjazdu na uroczystości w War-
szawie 6.06.2010 r. 
-Współpraca przygraniczna-omówiono odbyte oraz 
planowane seminaria w ramach projektu „Forum in-
terkulturowej ponadgranicznej kwalifikacji pracow-
ników”. 
-Posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność- 
Przew. ZR J. Porwich zdał relację z ostatniego posie-
dzenia KK. 
-Odznaczenia i medale dla członków związku-
powołano Kapitułę Honorową której celem będzie 
przygotowanie imiennych wniosków do wyróŜnień 
dla zasłuŜonych działaczy NSZZ Solidarność. 
-XXX lecie NSZZ „S”- powołano Komitet Organi-
zacyjny do przygotowania i przeprowadzenia obcho-
dów rocznicowych związku. 
-Regulamin Regionalnego Funduszu Strajkowego-
zapoznano się z proponowanymi zmianami do regu-
laminu. Decyzję w tej sprawie postanowiono przeka-
zać nowemu ZR. 
-Wybory na nową kadencję-Regionalna Komisja 
Wyborcza zdała relację z przebiegu wyborów w za-
kładach pracy. Zapoznano się z projektem sprawoz-
dania z działalności jakie przedstawi Przew. ZR na 
WZD 21 czerwca 2010 r. 
-Finanse –członkowie ZR przyjęli sprawozdanie fi-
nansowe za działalność w 2009 r. 
-Sprawy róŜne-Omówiono planowane na czerwiec 
szkolenia oraz seminaria:8-10-Wrocław, 11-12-
Frankfurt, 17-18-Płoty,18-19-Łagów.  Wybory w 
”Hartwig „-po raz kolejny zapoznano się z trudną 
sytuacją byłego przew. związku w tej firmie. Sprawa 
znalazła się w Sądzie Pracy. 

Na zakończenie ostatniego w tej kadencji posiedze-
nia członkowie ZR Gorzów zrobili sobie pamiątko-
we zdjęcie. 

Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie kadencji. 

 

6.06.2010 Warszawa –Beatyfikacja 
 ks. Jerzego Popiełuszki. 

W niedzielę 6 czerwca 2010 odbyły  się uroczystości 
związane z  beatyfikacją ks. Jerzego Popiełuszki. 
Kapelan "Solidarności" został beatyfikowany jako 
męczennik za wiarę. W uroczystościach beatyfika- 

6.06.2010-Warszawa Plac Piłsudskiego 

cyjnych ks. Jerzego wzięło udział ponad 150 tys. 
wiernych wśród których była delegacja Zarządu Re-
gionu Gorzów NSZZ Solidarność oraz 6 osobowa 
reprezentacja KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów 
Wlkp. z pocztem sztandarowym na czele. 

 
ś y c i o r y s  K a p e l a n a 
„ S o l i d a r n o ś c i ” 
Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 
14 września 1947 roku we wsi Oko-
py koło Suchowoli na Podlasiu. Jego 
rodzice, Marianna i Władysław,   
prowadzili gospodarstwo rolne. 
Od 1961 roku Jerzy uczył się w li-
ceum w Suchowoli. Od dzieciństwa 
był ministrantem. O tym, Ŝe odpo-

(Ciąg dalszy na stronie 9) 
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wiedział na powołanie kapłańskie, powiadomił w czasie balu 
maturalnego. Po maturze w 1965 roku wstąpił do WyŜszego 
Seminarium Duchownego w Warszawie. Na początku drugiego 
roku studiów został wcielony do wojska. W latach 1966 - 68 
odbył zasadniczą słuŜbę wojskową w specjalnej jednostce dla 
kleryków w Bartoszycach. Wówczas wcielanie kleryków do 
wojska (wbrew umowie państwa z Kościołem z 1950 r.) było 
szykaną władz komunistycznych wobec Kościoła i niepokor-
nych biskupów. Po powrocie z wojska kleryk Jerzy cięŜko za-
chorował. Odtąd do końca Ŝycia będzie borykał się z kłopotami 

zdrowotnymi.28 maja 1972 r. został 
kapłanem, przyjąwszy święcenia z rąk 
księdza Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego. Na obrazku prymicyjnym zapi-
sał znamienne słowa: "Posyła mnie 
Bóg, abym głosił Ewangelię i leczył 
rany zbolałych serc". Ks. Jerzy pełnił 
posługę kapłańską w parafiach: p.w. 
Św. Trójcy w Ząbkach i p.w. Matki 
BoŜej Królowej Polski w Aninie oraz 
p.w. Dzieciątka Jezus na śoliborzu. W 

roku akademickim 1979/80 pracował w Duszpasterstwie Aka-
demickim Św. Anny. Prowadził konwersatorium dla studentów 
medycyny. Z końcem roku 1978 został mianowany duszpaste-
rzem średniego personelu medycznego. Odtąd co miesiąc od-
prawiał Mszę Św. w kaplicy Res Sacra Miser. Ostatnim miej-
scem pracy ks. Jerzego, od 20 maja 1980 r., była parafia p.w. 
Św. Stanisława Kostki. Jako rezydent prowadził duszpaster-
stwo średniego personelu medycznego, a od sierpnia 1980 r. 
zaangaŜował się w powstające Duszpasterstwo Ludzi Pracy. W 
październiku 1981 r. został mianowany diecezjalnym duszpa-
sterzem słuŜby zdrowia i kapelanem Domu ZasłuŜonego Pra-
cownika SłuŜby Zdrowia przy ul. Elekcyjnej 37. Czasem prze-
łomu w Ŝyciu ks. Jerzego stało się lato 1980 r. 31 sierpnia dele-
gacja strajkujących hutników poprosiła Kardynała Wyszyńskie-
go o przybycie jakiegoś kapłana do huty. Kapelan Prymasa 
przyjechał do kościoła Św. Stanisława Kostki. W zakrystii 
zwrócił się z prośbą do ks. Czarnoty, który jednak przygotowy-
wał się do odprawiania Mszy Św. Wtedy zgłosił się ks. Popie-
łuszko. Od tego spotkania przy ołtarzu rozpoczęła się duchowa 
przyjaźń hutników z ks. Jerzym. Co niedziela odprawiał dla 
nich Mszę Św. Po wprowadzeniu stanu wojennego ks. Popie-
łuszko organizuje liczne działania charytatywne. Wspomaga 
ludzi prześladowanych i skrzywdzonych. Uczestniczy w proce-
sach tych, którzy byli aresztowani za przeciwstawianie się pra-
wu stanu wojennego. Organizuje równieŜ rozdział darów, które 
są przywoŜone z zagranicy. Od 28 lutego 1982 r. celebruje 
Msze Św. za Ojczyznę i wygłasza kazania patriotyczno - reli-
gijne (było ich razem 26). We wrześniu 1983 roku ks. Jerzy 

zorganizował piel-
grzymkę robotników 
Huty "Warszawa" na 
Jasną Górę. Za rok do 
Częstochowy będą 
pielgrzymować juŜ 
robotnicy z róŜnych 
części Polski. Idea 
księdza przerodziła się 
w coroczną ogólnopol-
ską Pielgrzymkę Ludzi 
Pracy na Jasną Górę w 
trzecią niedzielę wrze-
śnia.  Działalność du-
chownego sprawia, Ŝe 

staje się On celem ataków władz. MnoŜą się zdarzenia, mające 
słuŜyć zastraszeniu powszechnie szanowanego kapłana, takŜe 
poprzez powodowanie zagroŜenia jego Ŝycia. Dwukrotnie wła-
mano się do Jego mieszkania, nieustannie śledzono, niszczono 
samochód, nieznani sprawcy wrzucili do mieszkania ładunek 
wybuchowy. Nieustannie wysyłano pisma urzędowe do hierar-
chów Kościoła z zarzutami, Ŝe kazania głoszone w Kościele p. 
w. Św. Stanisława Kostki "godzą w interesy PRL". We wrze-
śniu 1983 r. wiceprokurator wojewódzki Anna Jackowska 
wszczęła śledztwo w sprawie naduŜywania wolności sumienia i 
wyznania na szkodę PRL, a 12 grudnia - postawiono ks. Jerze-
mu zarzuty. To rozpoczęło wyjątkowo trudny czas w Jego Ŝy-
ciu. Od stycznia do czerwca 1984 roku był przesłuchiwany 13 
razy. Raz aresztowany, uwolniony po interwencji Kościoła. 
Został oskarŜony, ale uwolniony od kary na mocy amnestii z 
1984 r. Szczególnie brutalne ataki były związane z oszczerczą 
kampanią prowadzoną przez ówczesnego rzecznika prasowego 
rządu Jerzego Urbana (pod pseudonimem Jana Rema). 19 paź-
dziernika 1984 roku duchowny przebywał w Bydgoszczy, w 
parafii p.w. Świętych Polskich Braci Męczenników, na spotka-
niu modlitewnym w Duszpasterstwie Ludzi Pracy. Pomimo 
nalegań gospodarzy  postanowił wrócić do Warszawy jeszcze 
tego samego wieczora. Na drodze do Torunia, niedaleko miej-
scowości Górsk, samochód księdza Popiełuszki, prowadzony 
przez Waldemara Chrostowskiego, został zatrzymany przez 
umundurowanych milicjantów ruchu drogowego (w rzeczywi-
stości funkcjonariuszy SłuŜby Bezpieczeństwa). Waldemar 
Chrostowski został zmuszony do oddania kluczyków i przejścia 
do milicyjnego samochodu, gdzie skuto go kajdankami. Nato-
miast esbecy Grzegorz Piotrowski i Waldemar Chmielewski 
zmusili ks. Jerzego, aby wysiadł z samochodu. Ogłuszyli Go 
silnym uderzeniem w głowę, zakneblowali usta i wrzucili do 
bagaŜnika. Odjechali. W czasie jazdy Waldemar Chrostowski 
wyskoczył z pędzącego samochodu i natychmiast zaczął szukać 
pomocy. 20 października w wieczornym wydaniu Dziennika 
Telewizyjnego podano informację o porwaniu ks. Jerzego. W 
kościele Św. Stanisława Kostki zebrało się kilka tysięcy wier-
nych, aby modlić się. Jeszcze tego samego wieczoru odprawio-
no Mszę Św. w intencji uratowania księdza. Odtąd modlitewne 
czuwanie będzie trwać dzień i noc, aŜ do dramatycznej chwili 
poznania prawdy, a potem - pogrzebu. 30 października podano 
informację o odnalezieniu w Wiśle zwłok ks. Popiełuszki.  

3 listopada w Ko-
ściele p.w. Św. Sta-
nisława Kostki  w 
Warszawie odbył się 
pogrzeb, w którym 
wzięło udział ponad 
500 tysięcy warsza-
wiaków i delegacji z 
całej Polski.  Proces 
zabójców ks. Jerzego 
rozpoczął się w To-
runiu 27 grudnia 
1984 r. JuŜ nieba-
wem okazało się, Ŝe 

władze starannie wyreŜyserowały jego przebieg. Za pozwole-
niem sędziów, proces często zamieniał się  w sąd nad księ-
dzem. Padały oszczerstwa. Bezdusznie przyzwalano na bez-
czeszczenie pamięci o ofierze. Sąd wydał wyrok skazujący 
Grzegorza Piotrowskiego i Adama Pietruszkę na 25, Leszka 
Pękalę na 15, a Waldemarowi Chmielewskiego na 14 lat wię-
zienia. Proces nie odpowiedział na najwaŜniejsze pytanie: kto 
wydał rozkaz zamordowania księdza Jerzego? Do dziś nie zna-
my odpowiedzi. Wszyscy zabójcy opuścili juŜ więzienia.  

(Ciąg dalszy ze strony 8) 
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Archiwum Czesława M. 

1974--od prawej: T.Langowski, Z.Karczmarz,J.Czerwonka,  

T.Kostecki, J.Swiątkowski. 

Okiem Jujki 

 

Propaganda PRL 

 

 Złote myśli 

 

Liczby miesiąca 
218,2 mln. zł. wyniósł w pierwszym kwartale 2010 zysk 
netto grupy Enea, 
-3397,01 zł wyniosło w kwietniu przeciętne miesięczne wy-
nagrodzenie bez wypłat nagród z zysku. W stosunku do marca 
br. przeciętne wynagrodzenie spadło o 94,56 zł. 
-2076,7 tys. wyniosła liczba  bezrobotnych pod ko-
niec marca br.czyli była niŜsza o 24,8 tys. niŜ przed miesiącem, 
a w ujęciu rocznym wzrost wyniósł 317,9 tys. -18,1 % 
-30 zł wynosi dieta za delegację od czerwca 2010r. 
Ryczałt za dojazdy środkami komunikacji miejskiej wynosi 6 
zł ,a ryczałt za nocleg 45 zł. 
-Ponad 2 miliony złotych rocznie – to średnia płaca 
prezesa giełdowego banku w 2009 r.  Płace prezesów wzrosły 
przeciętnie o 13 proc. Na prezesów wydano 20 %pieniędzy 
przeznaczonych na wynagrodzenia pełnych zarządów. 

HUMOR  Z INTERNETU 
Szef firmy woła do siebie Kowalskiego i mówi: -
zwalniam Pana! Na co pracownik: -och dziękuję Pa-
nu , dziękuję, jaki Pan dobry. Zdziwiony Szef pyta: - 
a za cóŜ mi Pan tak dziękuje Panie Kowalski? 
-dziękuję, Ŝe mnie Pan zwalnia, bo myślałem, Ŝe nie-
wolników to się sprzedaje… 

  

” W czasach powszechnego oszustwa, 
mówienie prawdy jest czynem  
rewolucyjnym” George Orwell 
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