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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? deo Studio Gdańsk rozpoczął obrady XXIV Krajo27.08.2010-Koncert gwiazd zainaugurował wego Zjazdu Delegatów w Gdyni.

obchody 30-lecia Solidarności w Gorzowie
Obchody w Gorzowie rozpoczęły się w piątkowy
wieczór od koncertu pod hasłem "30. urodziny Solidarności". Na nadwarciańskim bulwarze kwartet
"ProForma", zagrał piosenki Jacka Kaczmarskiego .Wystąpiły równieŜ popularne w latach 80. zespoły "Sztywny Pal Azji" i "Kobranocka" oraz młodziutka piosenkarka Ewa Farna. Występów wysłuchało wielu mieszkańców Gorzowa i nie tylko.

28.08.2010-Turniej piłkarski o Puchar
NSZZ Solidarność.
JuŜ po raz 18 o Puchar NSZZ` Solidarność Enea Gorzów Wlkp. walczyli pracownicy Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. oraz członkowie ich rodzin.

Jan Rulewski i K. Gonerski za KZD w Gdyni

Modlitwę otwierającą poprowadził abp Sławoj Leszek Głódź. Przewodniczący Zjazdu Stanisław
Szwed zaprosił na scenę przewodniczących zjazdów
z lat poprzednich: BoŜenę Borys- Szopę, Tadeusza
Syryjczyka, Jerzego Buzka, Janusza Orkisza i Janusza Śniadka. Zaproszeni goście kolejno zabierali
głos: prezydent RP Bronisław Komorowski, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek,
ambasador USA w Polsce Lee Feinstein, premier
Donald Tusk, prezes PiS Jarosław Kaczyński, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, zastępca sekretarza
generalnego MKZZ Jaap Wienen, sekretarz generalny EKZZ Emilio Gabalio oraz Janusz Śniadek.

Zwycięzcy turnieju DruŜyna RD Gorzów Wlkp.

Turniej połączony był z festynem rodzinnym dla
pracowników, który wszedł w cykl imprez z okazji
Dnia Energetyka.
Zwycięsko z tej rywalizacji wyszła druŜyna z Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp. Drugie miejsce zajęła
druŜyna Centrali Oddziału Gorzów Wlkp , a trzecie
druŜyna złoŜona z dzieci naszych pracowników„Młodych Sokołów” Wszyscy uczestnicy turnieju
otrzymali nagrody a dwie najlepsze druŜyny otrzymały pamiątkowe Puchary z logo XXX -lecia NSZZ
Solidarność. Królem strzelców został Sylwester Studziński z RD Gorzów Wlkp.
Więcej zdjęć na naszej stronie –Menu-Galeria ZdjęćSport i rekreacja.

Goście XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów

-Prezydent, przyjęty Ŝyczliwie przez delegatów przypominał, Ŝe głównym przesłaniem roku 1980 jest
dobro wspólne, w imię którego warto i naleŜy działać razem, a nie przeciw sobie. ---Jerzy Buzek wspomniał I zjazd Solidarności, który prowadził. Zwrócił
uwagę, Ŝe choć wolna Polska nie spełniła wszystkich
pokładanych
w niej nadziei, to jednak wszystkie dro30.08.2010 Gdynia XXIV Krajowy Zjazd
gi i do postępu i na manowce stoją otworem
Delegatów NSZZ Solidarność
Film wspominający Sierpień 1980 i prowadzący do
(Ciąg dalszy na stronie 3)
współczesności związku, wyprodukowany przez Vi-
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racją, gospodarka to portfele zwykłych ludzi, proszę
(Ciąg dalszy ze strony 2)
-Premier Donald Tusk został chłodno przyjęty przez o tym pamiętać.
związkowców. W swoim wystąpieniu wspomniał
Sierpień 80. – Fenomen „Solidarności” polegał na
tym, Ŝe nikt nie dziwił się swego odmiennego poglądu, na tym polegały godność i szacunek kaŜdego do
kaŜdego - przypomniał Tusk. Szczególnie prowokacyjnie zabrzmiały słowa premiera, który mówił, o
"tamtej", "prawdziwej" i kilkumilionowej Solidarności.

Z lewej Szef Parlamentu UE –Jerzy Buzek

„Bohaterka” zjazdu -H.Krzywonos –ostatnie konsultacje

- Ambasador Lee Feinstein odczytał list od prezydenta Baracka Obamy, w którym prezydent USA
zwracał uwagę, Ŝe odwaga małej grupy robotników
pokazała, Ŝe moŜna przeciwstawić się reŜimowi totalitarnemu.
- Prezes PiS został przyjęty owacjami na stojąco. W
bardzo emocjonalnym wystąpieniu Jarosław Kaczyński wspomniał swego zmarłego brata Lecha Kaczyńskiego. - Pamiętajcie o nim, bo jego misja wskazuje na to, Ŝe idea Solidarności trwa, jest nieśmiertelna. Podkreślał, Ŝe Solidarność to wielkie zwycięstwo, ale wiele spraw o które walczyła nie zostało
zrealizowanych.
-Na scenę niespodziewanie wtargnęła Henryka
Krzywonos- Strycharska, sygnatariuszka Porozumień Sierpniowych, tramwajarka, która w sierpniu
1980 roku zatrzymała komunikację w Gdańsku. Zarzuciła prezesowi PiS, Ŝe buntuje ludzi przeciwko
sobie. - Kompletnie mnie pani nie zrozumiała- odpowiedział prezes.
-Hasłem "Jest jedna Solidarność" Janusz Śniadek
porwał salę. Wszyscy skandując, wstali z miejsc.
Śniadek przypomniał zmarłych bohaterów "S": Annę
Walentynowicz, ks. Henryka Jankowskiego, Macieja
PłaŜyńskiego, Lecha Kaczyńskiego, Janusza Kurtykę. w swoim przemówieniu zwracał uwagę na pogarszające się warunki Ŝycia polskich rodzin. Niesprawiedliwie dzielimy się owocami wzrostu panie prezydencie, martwe dźwigi nie staną się polską statuą
wolności- powiedział- Panie premierze, miał pan

Przewodniczący "S" zwrócił uwagę na brak rzeczywistego dialogu. Trzeba wzmacniać, a nie niszczyć
związki zawodowe – mówił. Odniósł się równieŜ do
zarzutów o upolitycznienie Związku. - Takie oskarŜenia padają zawsze, gdy podnosimy trudne problemy. KaŜda władza chce w ten sposób usprawiedliwić brak woli dialogu i porozumienia. Zapewniam,
Ŝe oskarŜeniami o mieszanie się do polityki nie damy sobie zamknąć ust! - powiedział Śniadek.
Delegaci podjęli dwie uchwały. Pierwsza to uchwała: O godność, o solidarność, o Polskę. Delegaci złoŜyli hołd wszystkim bohaterom tamtych czasów. wywalczonych praw - prawa do zrzeszania się, do wolnych wyborów, do godnej pracy".
W drugiej uchwale związkowcy zwrócili się za pośrednictwem Episkopatu Polski do Stolicy Apostolskiej o oficjalne ustanowienie błogosławionego ks.
Jerzego Popiełuszki Patronem NiezaleŜnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność".
Podczas uroczystości uhonorowani zostali członkowie władz NSZZ „Solidarność” z najdłuŜszym staŜem. WyróŜnienia otrzymały równieŜ delegacje
szkół im. NSZZ "Solidarność" - szkoły podstawowej
w Wąglikowicach i gimnazjum w Korycinie.
Po zjeździe delegaci i goście wzięli udział w koncercie "Solidarność to jeden i drugi", Znane utwory w
nowych aranŜacjach wykonali: Sebastian Karpiel –
Bułecka, Staszek Sojka, Antonina Krzysztoń, Stanisława Celińska, Renata Przemyk, Mariusz Lubomski, Bracia, Kayah, Robert Gawliński, Andrzej Dziubek, Mezo, Leszek śurek, Grzegorz Turnau, Andrzej
Grabowski, Andrzej Sikorowski.
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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czono odznaczenia wojewódzkie i miejskie oraz sta(Ciąg dalszy ze strony 3)
31.08.2010-Gorzów Wlkp uroczystości tuetki „Solidarni z Solidarnością”.
W części artystycznej wystąpił duet skrzypcowy Karocznicowe
sia&Paula. Po
Msza św. w Gorzowskiej Katedrze pod przewodnickoncercie wszytwem ordynariusza diecezji zielonogórsko – gorzowscy uczestnicy
skiej bp Stefana Regmunta rozpoczęła uroczyste oburoczystości
chody 30 rocznicy powstania NSZZ Solidarność w
udali się na poRegionie Gorzowskim. Podczas mszy poświęcono
częstunek przyreplikę sztandaru Gorzowskiej Solidarności. Orygigotowany przez
nalny sztandar po 30 latach spocznie w pamiątkowej
Gorzowską Sogablocie w Zarządzie Regionu Gorzów Wlkp. NSZZ
lidarności.
Solidarność.
Były: łzy,
wspomnienia,
spotkania po
latach oraz refleksje nad
przyszłością
związku.
Honorowy Obywatel Gorzowa Wlkp.-Stanisław śytkowski

2.09.2010 Obradowała
MK NSZZ „S” Enea
W Poznaniu po wakacyjnej przerwie spotkali się
członkowie Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność Enea. Po przyjęciu protokołu z ostatniego
zebrania oraz wysłuchaniu sprawozdania z działalności prezydium przystąpiono do realizacji wczeBp.S.Regmunt całuje replikę sztandaru ZR Gorzów
Po Mszy św. działacze związku oraz zaproszeni go- śniej przyjętego programu zebrania.
ście spotkali się pod Białym KrzyŜem, w miejscu w
którym w latach 80.tych gorzowianie układali kwiaty i zapalali znicze. Po odśpiewaniu hymnu złoŜeniu
kwiatów oraz zniczy uczestnicy uroczystych obchodów wraz z orkiestrą dętą i sztandarami procesyjnie
udali się do Teatru im. Juliusza Osterwy.

Członkowie MK NSZZ Solidarność Enea podczas obrad

Tematyka zabrania:
-Prywatyzacja ENEA- członkowie MK z dezaprobatą przyjmują działania Ministerstwa Skarbu Państwa .Prowadzony proces nie ma nic wspólnego z
prywatyzacją skoro większość zainteresowanych
kupnem pakietu większościowego ENEI to koncerny
energetyczne , których właścicielem są państwa zachodnie. Model prywatyzacji przyjęty przez MSP
ZłoŜenie kwiatów i zniczy pod „Białym KrzyŜem”
nie zakłada wynegocjowania Pakietu inwestycyjnego
W teatrze wcześniej bo godz..16.00 otwarto wystawę – zapewniającego inwestycje w Enei oraz Pakietu
„Karnawał Solidarności w Gorzowie Wielkopolskim Socjalnego –zapewniającego nie pogorszenie warun1980-1981”.Po godz. 20. w teatrze rozpoczęła się
ków pracy dla pracowników . Taki model
Gala Gorzowskiej Solidarności, podczas której wrę(Ciąg dalszy na stronie 5)
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ry skorzysta z takiego świadczenia będzie miał po(Ciąg dalszy ze strony 4)
„prywatyzacji” jest nie do przyjęcia i stanowi jeden z brany naleŜny podatek.
punktów prowadzonej akcji protestacyjno-Majątek socjalny- wobec braku woli pokrywastrajkowej. Zebrani jednogłośnie przyjęli w tej kwe- nia części kosztów utrzymania naszych ośrodków
stii stanowisko .
wypoczynkowych przez stronę pracodawców przyszłość tych ośrodków jest zagroŜona. Aktualnie prowadzony jest proces łączenia spółek socjalnych , jednak bez zmiany postępowania pracodawców los
ośrodków wydaje się być przesądzony.
-Restrukturyzacja –Program ENEA 2010 +. Pomimo
braku jakichkolwiek uzgodnień ze stroną związkową
program restrukturyzacji jest prowadzony . Pierwszą
ofiarą tego programu ma być Załoga EWIN-u , która
ma być przyłączona do Energobudu. Załoga EWIN
w referendum zdecydowanie wypowiedziała się
przeciwko takim planom. Jednak Zarząd Enea nie
planuje konsultować ani przekonywać do swojego
planu kogokolwiek i realizuje swoje plany.
Członkowie MK z Gorzowa _D.Gaik i M.Kepiszak
-Rekrutacja wewnętrzna- zapoznano się ze zmianami
-Spory zbiorowe w Enea-pomimo powołania 17 ma- w planach rekrutacji wewnętrznej –ZL-1 i upowaŜja 2010 Komitetu Protestacyjno- Strajkowego oraz
niono członków Prezydium do podpisania w/w domanifestacji w Poznaniu 2 lipca 2010 w , której
kumentu.
wzięło udział około 1000 pracowników nie widać
-Regulamin Pracy-Zapoznano się ze zmianami jakie
zmiany postępowania pracodawców. Zarząd Opera- zostały naniesione i uzgodnione ze strona społeczną.
tora mimo bardzo dobrych wyników finansowych
W Oddziale Dystrybucji Gorzów Gorzów Wlkp. nie
nie chce podzielić się tymi wynikami z Załogą. Po- zaszły Ŝadne zmiany.
stępowanie Zarządu Operatora jest tym bardziej bul- -Sprawa łamania prawa w Eneargobudzie O/
wersujące Ŝe sami otrzymują nagrody po kilkadzie- Szczecin- zapoznano się z faktami łamanie i naginasiąt tysięcy złotych. Podjęto decyzję o przeprowania prawa w stosunku do personelu sprzątającego
dzeniu w dniu 15 września 2010 referendum strajko- zatrudnionego w Szczecinie. UpowaŜniono Prezywego w celu poznania opinii załogi w tej sprawie.
dium do zgłoszenia sprawy odpowiednim organom.
Treść pytania referendalnego opracuje Prezydium
-Szkolenia oraz skierowania na studia- obecnie nie
MK , oraz zaprosi do prowadzenia wspólnej akcji
ma woli pracodawców do realizowania tego typu
pozostałe związki zawodowe działające w Enea.
świadczeń na rzecz pracowników.
-Łamanie prawa pracy przez pracodawców- Kore-Koszty transportu na manifestację 2 lipca 2010 –
spondencję jaką ostatnimi czasy otrzymujemy od
Do końca września temat ma być załatwiony zgodZarządu Enea stanowi jawne łamanie prawa pranie z ustaleniami z 15 lipca 2010.
cy. Nie uznawanie struktur związkowych , nie zwalnianie wybranych członków władz Komisji Podza3.09.2010-Nowy emeryt Adam Materna
kładowych na zebrania związkowe, próby przenieDo szczęśliwsienia siedzib związków , kwestionowanie ochrony
ców ,którzy doczezwiązkowej, wpisują się w scenariusz konfrontacji
kali emerytury w
przyjęty przez Zarządy. Tylko zaostrzenie akcji progrupie kapitałowej
testacyjnej moŜe spowodować zmianę tej sytuacji.
ENEA dołączył
- Akcje pracownicze-kolejny przykład złamania praAdam Materna ze
wa przez Zarząd Enea. Samodzielny
spółki ENERGOpodział uprawnionych do akcji na poszczególne
TRANS. Uroczysta
grupy staŜowe stanowi złamanie Rozporządzenia
kolacja oraz poczęMSP. Rozporządzenie mówi o uzgodnieni tego postunek odbył się w
działu ze stroną związkową. Właściciel –MSP nie
Restauracji Hotelu
zareagował na złamanie prawa dlatego teraz pozostaGorzów. W poŜeje składanie pozwów do Sądów.
gnaniu kolegi
-Świadczenia medyczne –zapoznano się z opinią Nauczestniczyli: przedczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie opodatkowania tych świadczeń. KaŜdy pracownik , któAdam Materna
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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(Ciąg dalszy ze strony 5)

stawiciele Zarządu Spółki, byli i obecni współpracownicy oraz koledzy ze związku. Były Ŝyczenia,
wspomnienia ,plany oraz sympatyczna atmosfera.

-Akcje pracownicze-Zarząd ENEA złamał prawo
sam podzielił akcje i rozpoczął procedurę udostępniania akcji pracowniczych. Omówiono zasady działania rynku kapitałowego z którego wynika konieczność załoŜenia rachunku papierów wartościowych
przez kaŜdego uprawnionego do akcji pracowniczych. Pozwy do Sądów dla tych , którzy zechcą się
odwoływać od sposobu podziału akcji oraz nie zaliczenia staŜu w Operatorze do staŜu akcyjnego są
przygotowywane przez prawników.

Emeryci i KoleŜanki z Pracy

Koledze Adamowi tą drogą Ŝyczymy wszystkiego
najlepszego na nowej drodze Ŝycia.

9.09.2010- Posiedzenie KP NSZZ
Solidarność Enea Gorzów.
W Międzychodzie na pierwszym po wakacjach posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Po
przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania , wysłuchaniu sprawozdania z działalności w szeregi naszej
organizacji przyjęto kolejne dwie osoby. Następnie
przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania.

Członkowie KP Gorzów Wlkp.

-BudŜet związku – omówiono aktualny stan budŜetu
naszej organizacji , wydatki jakie poniesiono w
związku z organizacja obchodów XXX-lecia naszej
organizacji oraz omówiono ewentualne wydatki jakie zostaną poniesione w tym roku.
- Obchody XXX –lecia NSZZ Solidarność. Wysłuchano relacji z XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów , który odbył się 30.08.2010 w Gdyni oraz uroczystości jakie odbyły się 31.08.2010 r. w Gorzowie
Wlkp. Omówiono przygotowania do uroczystych
obchodów XXX lecia naszej organizacji jakie odbędą się 16 września w Zdroisku .
Po zakończeniu zebrania członkowie Prezydium KP
spotkali się z załogą Rejonu Dystrybucji Gorzów
Wlkp. Tematyka otwartego spotkania z załogą w
większości pokrywała się z tematyką zebrania KP.

15.09.2010-Referendum Strajkowe w Enea
Operator Sp. o.o.
Członkowie KP Gorzów podczas obrad

Tematyka zebrania:
-Akcja protestacyjno-strajkowa- omówiono przygotowania do przeprowadzenia 15 września referendum strajkowego na terenie działania Enea Operator.
-Prywatyzacja Enea-zapoznano się z ofertą sprzedaŜy przygotowaną przez MSP oraz inwestorami zainteresowanymi kupnem ENEA S.A. Prywatyzacja bez
pakietu inwestycyjnego i socjalnego jest nie do przyjęcia i stanowi jeden z powodów akcji protestacyjnej.

Referendum w OD Gorzów Wlkp.

(Ciąg dalszy na stronie 7)

str. 7 /99 www.solidarnosc.gorzow.enea.pl
(Ciąg dalszy ze strony 6)

W ramach prowadzonej akcji protestacyjno strajkowej na terenie działania Enea Operator Sp.z o.o.
przeprowadzono referendum strajkowe. W Oddziale
Dystrybucji Gorzów Wlkp na ogólną liczbę 758 w
referendum wzięło udział 539 pracowników tj.
71 % uprawnionych. Za strajkiem opowiedziało
się 511 pracowników co stanowi 95 % biorących
udział w referendum.

W Zjeździe oprócz delegatów uczestniczyli wszyscy
Ŝyjący przewodniczący NSZZ Solidarność w Energetyce Gorzowskiej tj. Marian Pawlak- przewodniczący Komitetu ZałoŜycielskiego NSZZ ”S” przy
Zakładzie Energetycznym Gorzów w 1980r., Tadeusz Langowski- przewodniczący Komitetu ZałoŜycielskiego (reaktywacja związku w 1989 r.) ,Bogdan
Duszak - Przew. Komisji Zakładowej od 3.10.1989
do 17.12. 1991r, Bogumiła Strzelecka- Przew. Komisji Zakładowej od 17.12.1991 do 14.12.1994r.
Czesław Szablewski –Przew. KZ od 14.12.1994 do
24.06.1997r. , Mieczysław Ogrodnik- Przew. KZ
później Międzyzakładowej Komisji od 24.06.1997
do 21.04.1998r. Krzysztof Gonerski- przew. MK od
21.04.1998r.obecnie Przew. Komisji Podzakładowej.

Uczestnicy referendum w OD Gorzów Wlkp.

Wyniki zbiorcze z całego terenu działania Enea Operator.(OD Poznań, OD Bydgoszcz, OD Szczecin,
OD Zielona Góra i OD Gorzów Wlkp) Na ogólną
liczbę Pracowników Operatora 5590 w referendum
wzięło udział 3725 pracowników tj. 66,64 %
Przewodniczący NSZZ ”S” Gorzowskich Energetyków
uprawnionych. Za strajkiem opowiedziało się
3483 pracowników co stanowi 93.50% biorących Gośćmi zjazdu byli:
ks. Witold Andrzejewski, ks. Tadeusz Lityński,
udział w referendum.
Przew. Sekretariatu Górnictwa i Energetyki Kazimierz Grajcarek, Przew. Zarządu Regionu Go16.09.2010-Zdroisko-WZD z okazji
rzów-Jarosław Porwich, Przew. Sekcji Krajowej
XXX-lecia Solidarności
Energetyki-Roman Rutkowski, Przew. Komisji
Gorzowskich Energetyków.
Międzyzakładowej Enea –P. Adamski, Przew. KoXXX-lecie związku było okazją do okolicznościomisji Podzakładowych: - Poznań-M. Boiński, Szczewego Zjazdu Delegatów Organizacji Podzakładowej
cin- D. Caban, Zielona Góra- R. Jusis.
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

Przemawia ks. Witold Andrzejewski

Delegaci na Sali obrad w Zdroisku (Ciąg dalszy na stronie 8)

str. 8 /99 www.solidarnosc.gorzow.enea.pl
(Ciąg dalszy ze strony 7)

Więcej zdjęć na naszej stronie –Menu-Galeria
zdjęć-Zebrania Związkowe Naszej Komisji ,Materiał wideo- Menu-Pliki Video

17.09.2010-WZD NSZZ Solidarność
Zarządu Regionu Gorzów Wlkp.
Delegaci wybrani na kadencję 2010-2014 spotkali
się w świetlicy Elektrociepłowni Gorzów.

Uczestnicy uroczystego Zjazdu

Odśpiewaniem Hymnu Solidarności oraz modlitwą
rozpoczęto uroczysty WZD. Wystąpienia zaproszonych gości oraz referat okolicznościowy to następne
punkty zjazdu. Zatroskanie o dalsze losy Polskiej
Energetyki to wspólna cecha tego punktu zjazdu.
Przew. ZRG –J. Porwich w imieniu kapituły wręczył
medale XXX- lecia trzem członkom naszej organizacji (M. Pawlak, M. Pluciński, K. Gonerski).
Wspomnienia
oraz dyskusja na
temat:
„Solidarnośćhistoria, teraźniejszość, przyszłość”
wprowadziły w
zadumę wszystkich uczestników
uroczystości. W
części artystycznej wystąpiła
ElŜbieta Kuczyńska( na zdjęciu)
oraz Czesław Skrycki. Wszyscy uczestnicy zjazdu
mogli teŜ zwiedzić okolicznościową wystawę w kąciku historycznym.

W roboczej części zjazdu dokonano wyboru Delegata na Krajowy Zjazd
Delegatów NSZZ Solidarność. Delegatem
tym został wybrany
Marek Tymanowski.
(na zdjęciu) Delegaci
przyjęli teŜ okolicznościowe stanowisko w/s
XXX- lecia NSZZ Solidarność w Naszym
Regionie. Od godz. 12
zaczęła się uroczysta
sesja WZD podczas ,której uhoronowano działaczy
odznaczeniami państwowymi oraz okolicznościowymi przygotowanymi przez Zarząd Regionu Gorzów
Wlkp.

Czesław Skrycki

Kwiaty pod pomnikiem „S” w EC Gorzów (Ciąg dalszy na stronie 9)

Delegaci na WZD z ENEI
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Okolicznościowa część zjazdu rozpoczęła się od
złoŜenia kwiatów i zniczy pod pomnikiem Solidarności w EC Gorzów Wlkp.

Jeden z odznaczonych-Jerzy Korolewicz

Wystąpienia zaproszonych gości nawiązywały do
wielkiej roli jaka odegrał NSZZ Solidarność w historii Polski i Europy. Działacze związkowi podkreślali ,Ŝe obecna Solidarność jest taka sama jak ta z lat
80-tych tz. zawsze stoi po stronie słabszych. Po części artystycznej był poczęstunek podczas ,którego
moŜna było spotkać dawno nie widzianych kolegów
i powspominać stare czasy.
Wieczorem odbył się Bal XXX-lecia –zabawa trwała do białego rana. Kto nie był niech Ŝałuje .Bal zakończył uroczyste obchody w Naszym Regionie.

Uczestnicy Balu XXX-lecia NSZZ Solidarność

Więcej Zdjęć na naszej stronie –MenuGaleria zdjęć –Zarząd Regionu Gorzów Wlkp.

Polska;- powstanie nowych Komisji Zakładowych
na terenie regionu gorzowskiego;
- wykonanie budŜetu w pierwszym półroczu br.,
Wysłuchano relacji Przewodniczącego ZR z posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „S”, które odbyło
się w dniach 20-21.09.2010 r.. Na tym posiedzeniu
KK przyjęła Stanowisko ws prywatyzacji ENEI. KK
organizuje wiec w Warszawie 29.09.2010 ZR Gorzów zorganizuje transport do Warszawy.
W spotkaniu uczestniczył pan Ireneusz Pawlik, dyrektor gorzowskiego Oddziału Państwowej Inspekcji
Pracy, który zrelacjonował sytuację na terenie gorzowskiego oddziału PIP.
Członkowie Zarządu Regionu, korzystając z okazji,
przedstawili przedstawicielowi PIP problemy występujące w ich firmach. Nagminnie łamane jest prawo
pracy. Podano przykłady z Bama Polska oraz z
ENEI .Pan Pawlik zanotował zgłaszane problemy i
zobowiązał się do sprawdzenia przekazanych informacji. W kaŜdy ostatni poniedziałek miesiąca od godziny 14.00 w Zarządzie Regionu będzie pełnić dyŜury prawnik.

22.09.2010-Rokowania płacowe w
Operatorze-brak porozumienia.
W Baranowie odbyło się kolejne spotkanie płacowe
stron dialogu społecznego w Enea Operator. Zarząd
przedstawił dobre wyniki osiągane przez Operatora
i przedstawił propozycję uzgodnienia płacowegoindywidualne premie i nagrody dla wyróŜniających
pracowników. Po negocjacjach Zarząd przedstawił
propozycję podwyŜszenia płac zasadniczych dla
wszystkich o 30 zł. Związki przypomniały propozycję Zarządu z maja -135 zł oraz swoją 300 zł i zaproponowały spotkanie się gdzieś po środku tych widełek. Zarząd stwierdził, Ŝe propozycja z maja jest nieaktualna- „promocja się skończyła -trzeba było brać
jak dawaliśmy”. Przedstawiciele NSZZ Solidarność
zaŜądali obecności mediatora przy następnych negocjacjach. Zarząd oświadczyła ,Ŝe nie uznaje sporu
zbiorowego i nie będzie mediatora. NSZZ Solidarność zaproponował w trybie pilnym zwołanie Komitetu Protestacyjno-Strajkowego celem ustalenia
harmonogramu akcji strajkowej. Niestety pozostałe
związki nie widziały takiej potrzeby. Zaproponowały
termin następnego spotkania - 4 października. Do
tego terminu mamy zapoznać się z opiniami pracowników w tym temacie.Przystaliśmy na tą propozycję.

22.09.2010- Posiedzenie Zarządu Regionu
Gorzowskiej Solidarności.
Członkowie Zarządu Regionu wysłuchali sprawozdania z Prac Prezydium ZR od ostatniego spotkania.
Omawiano następujące tematy:
- szykanowanie działaczy związkowych w BAMA

Zarząd Enea Operator. (Ciąg dalszy na stronie 10)
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22.09.2010-Łączenie spółek
wykonawczych.
Przedstawiciele Zarządów: Enea S.A. ,Enea Operator, Energobud, EWiN, Energotrans spotkali się z
przedstawicielami strony społecznej celem zapoznania z planami wchłonięcia przez Energobud spółek
EWiN i Energotrans. Przedstawiciele NSZZ Solidarność przypomnieli wyniki referendum w EWIN –
pracownicy sprzeciwili się ty planom. Strona pracodawcy stwierdziła ,Ŝe nie będzie brała pod uwagę
opinii załogi tylko będzie ratowała spółki z ,których
jedna jest na skraju upadku a druga zbliŜa się do tej
granicy. Poinformowano równieŜ ,Ŝe połączenie tych
spółek wpisuje się w strategię ENEA –wszystkie
słuŜby wykonawcze znajdą się w jednej spółce. Dlaczego strategia ENEA wprowadzana jest w tajemnicy przed związkami i pracownikami? Strategia dopiero w sierpniu została przyjęta przez Radę Nadzorczą Enea S.A. dlatego dopiero teraz zacznie się informowanie związków i załogi o jej załoŜeniach. Poinformowano ,Ŝe złoŜono juŜ plany połączenia w/w
spółek w Sądach Rejestrowych. W Listopadzie 2010
planowane jest zakończenie procesu połączenia. Od
strony społecznej oczekuje się zadośćuczynienie zawartym porozumieniom czyli zawarcie stosownego
porozumienia.

Mój komentarz
„niech nie opuszcza ciebie twoja
siostra Pogarda
dla szpiclów katów i tchórzy (...)
i nie przebaczaj, zaiste nie w twojej
mocy
przebaczać w imieniu tych których
zdradzono o świcie"
Zbigniew Herbert

Upadli ojcowie załoŜyciele
Minęło trzydzieści lat od powstania NiezaleŜnego, Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność.
Ta okrągła rocznica powinna być świętem. Radosnym świętem
wszystkich Polaków.
Bo to NSZZ Solidarność w sierpniu roku 1980 otworzyła drogę
do wolności dla Ojczyzny oraz innych narodów Europy
Wschodniej, co stało się faktem w roku 1989.
W tym pamiętnym karnawale wolności upodleni przez komunistyczny system robotnicy podnieśli głowy- odzyskali godność.
Odzyskali wiarę na Ŝycie w kraju sprawiedliwym, szczególnie
troszczącym się o los najsłabszych.
Na sztandarach naszego związku znajduje się hasło, które wtedy towarzyszyło robotniczemu zrywowi: Bóg, Honor, Ojczyzna. To były te wartości, za które wielu oddało swoje młode
Ŝycie!

Niestety, nadzieje na inną Polskę, Polskę sprawiedliwą, która
pochyli się z troską, bez pogardy nad krzywdzonym człowiekiem prysła niczym bańka mydlana po wyborach w czerwcu
1989 roku.
To była ta przełomowa data, gdzie wyszła cała prawda o wielu
ojcach załoŜycielach.
Okazało się szybko, jak małymi byli ludźmi.
Jak błyskawicznie wielu bohaterów sierpnia pieniądze i władza
doprowadziły do tego, Ŝe podeptali wielką ideę Solidarności.
Piękne hasło Bóg, Honor, Ojczyzna, walka o prawdę i Solidarność zamienili na władza i pieniądze.
Szybko zapomnieli o tych, którzy w tamtych pamiętnych pięknych i wzruszających sierpniowych dniach oraz w mrocznych
czasach stanu wojennego stawali w ich obronie
Premier Tusk podczas jubileuszowej sesji Krajowego Zjazdu
Delegatów NSZZ Solidarność do zebranych skierował ironiczne i prowokacyjne pytanie: gdzie jest te 10 milionów członków
NSZZ Solidarność?
On jednak nie musiał się o to pytać delegatów, on doskonale
wiedział co się stało z tymi ludźmi po roku 1989 i komu swój
los zawdzięczają! Nazywają teraz te nieszczęsne ofiary transformacji z pogardą na ustach nieudacznikami!
Ci zdrajcy Solidarności, zeszmaceni ojcowie załoŜyciele mają
czelność dyktować NiezaleŜnemu, Samorządnemu Związkowi Zawodowemu Solidarność jak ma postępować, kogo popierać i kogo ma prawo nazywać swoim przyjacielem, zawłaszczają nasze święto.
Ba, chcą zawłaszczyć nazwę i logo tylko dla siebie a NSZZ
Solidarność zwinąć sztandary!
A ja się pytam tych pouczających nas ojców załoŜycieli, pupilków salonu i ulubieńców mediów czy są dumni z takiej Polski,
gdzie zwolniono za działalność związkową więcej osób jak w
mrocznych czasach PRL-u przy bezczynności, wręcz bierności
władzy i sądów ponoć stojących na straŜy wolności i prawa.?
Czy jesteście dumni z Polski bardziej niŜ cywilizowane europejskie państwo przypominającej pod względem poziomu korupcji i rozwarstwienia dochodów republikę bananową, w której moŜna kupić wszystko i wszystkich?
Czy jesteście dumni z Ojczyzny, w której bardzo wielu z tych,
którzy walczyli o Solidarność Ŝyje w nędzy, a ich oprawcy
pławią się dostatkiem, bo zapewniliście im bezkarność?
Czy jesteście dumni z takiej Polski, w której nagminnie łamie
się prawa pracownicze, depcze się godność pracownika i bezwzględnie walczy się ze związkami zawodowymi, często terrorem, szantaŜem i zastraszaniem?
Czy jesteście dumni z Polski, w której ludzie nie wytrzymują
psychicznie biedy lub terroru pracodawców i popełniają samobójstwo?
Czy jesteście dumni z Polski, w której Ŝyje na granicy lub poniŜej granicy ubóstwa pięć milionów rodaków, ludzie szukają
jedzenia po śmietnikach, a hańbą są głodujące dzieci?
Czy jesteście dumni z Polski, która dla przestępców buduje
luksusową lecznicę, a nie potrafi zapewnić opieki medycznej
zwykłym obywatelom? Gdzie zamiast tego co jakiś czas pojawia się temat eutanazji.
Czy jesteście dumni z tego, Ŝe w ciągu 21 lat niepodległości
kolejne ekipy sprzedały juŜ prawie wszystko to co wartościowe, a doŜynanie własności Polaków kończy właśnie obecna
ekipa?
Czy jesteście dumni z kraju, w który nie potrafi zapewnić zatrudnienia wykształconym Polakom, zmuszając ich do emigracji i pracy często na przysłowiowym zmywaku, nie potrafiącym
wykorzystać ich wiedzy i potencjału?
Czy jesteście dumni z takiej Polski, w której według słów Pre(Ciąg dalszy na stronie 11)
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miera RP miarą nowoczesności są budowane stadiony dla hordy kiboli- tryglodów, a nie polska myśl techniczna, polskie
fabryki, zakłady i gęsta sieć nowoczesnych dróg, autostrad i
linii kolejowych?
Czy jesteście dumni z kraju, który pozwalał na bezkarne obraŜanie, szydzenie i opluwanie w imię partyjniactwa majestatu
Rzeczypospolitej w osobie jej Prezydenta, który na arenie międzynarodowej walczył o silną pozycję dla swojej Ojczyzny?
Czy jesteście dumni z takiego państwa, które nie potrafiło zapewnić bezpieczeństwa swojemu Prezydentowi i najwaŜniejszym jej obywatelom w trakcie lotu do Smoleńska na groby
pomordowanych wiernych synów Rzeczypospolitej, a potem
przyzwoliło na obraŜanie czci i pamięci tych, którzy tragicznie
pod Smoleńskiem zginęli?
Czy powodem do dumy napawa Was kpienie z prostych ludzi,
dla których wiara ich przodków i KrzyŜ stanowią nietykalną
świętość?
Czy jesteście dumni z narodu, który takŜe dzięki Wam, błyskawicznie zapomina o nauczaniu tego, któremu zawdzięczamy
najwięcej- PapieŜa Polaka, Jana Pawła II?
I ostatnie pytanie:
Czy jesteście w stanie spojrzeć w lustro bez wstrętu i odrazy?
Jedno, czego udało się Wam dokonać, to skuteczne zniszczenie tego, co w roku 1980 stanowiło o naszej sile- jedność i solidarność z drugim człowiekiem, bo to dla Was stanowi najwięk-

sze zagroŜenie!
Zniszczyliście społeczeństwo obywatelskie, zabijacie dumę
bycia Polakiem, wmawiając nam zakompleksienie i ksenofobię!
Na koniec dedykuję upadłym ojcom załoŜycielom, mieniącym
się autorytetami pod rozwagę ten wymowny w swym przesłaniu wiersz Czesława Miłosza, o ile oczywiście będą w stanie
zrozumieć jego treść.
Który skrzywdziłeś człowieka prostego
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając,
Gromadę błaznów koło siebie mając
Na pomieszanie dobrego i złego,
Choćby przed tobą wszyscy się skłonili
Cnotę i mądrość tobie przypisując,
Złote medale na twoją cześć kując,
Radzi Ŝe jeszcze jeden dzień przeŜyli,
Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta
MoŜesz go zabić - narodzi się nowy.
Spisane będą czyny i rozmowy.
Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy
I sznur i gałąź pod cięŜarem zgięta.
Wiesław Szydełko
—————————————————————————
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29.09.2010 Wiec w Warszawie

Propaganda PRL

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, włączając
się w akcję Europejskiej Konfederacji Związków
Zawodowych, postanowiła przeprowadzić 29 września 2010 r. w Warszawie ogólnopolski wiec związkowy pod hasłem: „NIE dla cięć budŜetowych, TAK
dla ochrony miejsc pracy i wzrostu gospodarczego”.

Osoby chętne na wyjazd do Warszawy
mogą się zgłaszać pod tel. 95 7217 504

Archiwum Czesława M.

Złote myśli
9.08.2000 r. Przew. Solidarności ZE Gorzów od
lewej :T. Langowski, M. Pawlak, Cz. Szablewski ,
† Z. Karczmarz ,K. Gonerski, B. Strzelecka, B. Duszak,
M. Ogrodnik.

Okiem JUJKI

„W konflikcie między władzą a ludem,
rację ma zawsze lud.” Jan Paweł II

Liczby miesiąca
-393 513 tys. zł . wyniósł zysk operacyjny Enea za pierwsze
półrocze 2010. Zysk netto Grupy wyniósł 364 692 tys. zł .
-15 % osób czynnych zawodowo w Polsce naleŜy do zw. zaw.
Do NSZZ „S” naleŜy 6 % , do OPZZ -3 % ,pozostałe organizacje 6 %. Jest to jeden z najniŜszych wskaźników w UE.W
przedsiębiorstwach państwowych uzwiązkowienie jest na poziomie 35% a w prywatnych wynosi 1%.
- 60000 urzędników przybyło nam od początku rządów PO.
-3405,55 zł wyniosło w sierpniu br. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z
zysku i spadło w stosunku lipca br. o 13,68 zł.
-1408 zł brutto taką wysokość płacy minimalnej od 1 stycznia
2011 r. uzgodnili związkowcy i pracodawcy negocjujący w
ramach Komisji Trójstronnej.
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