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• Manife-

stacja NSZZ 

Solidarność w 

Warszawie, 

 

 

 

• XVI edy-

cja Turnieju o 

Puchar NSZZ 

Solidarność, 

 

 

• Posiedzenie 

Komisji Podza-

kładowej oraz 

Komisji Między-

zakładowej, 

 

 

• Powołanie Komitetu Strajko-

wego ENEI, 

 

 

• Krajowy 

Zjazd Delega-

tów NSZZ Soli-

darność, 

 

• 30 rocznica wyboru Karola 

Wojtyły na PapieŜa,  

• 24 rocznica męczeńskiej 

śmierci ks. Jerzego Popie-

łuszki 

• Z fotograficznego archiwum 

Czesława Markiewicza 

Wydarzenia 
29 sierpnia  w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Manifestacja 
pod hasłami „Godna Praca” „Godna Emerytura”. Organizatorem 
manifestacji była  Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. Niestety, 
tej manifestacji nie poparły inne związki zawodowe, a mimo to 
wzięło w niej udział   40 tys. manifestantów. 
Wyjazd gorzowskiej Solidarności zorganizował Zarząd Regionu 
Gorzów. 
Grupa składała się z przedstawicieli: ENEA Operator- Gorzów, EC- 
Gorzów, gorzowskiej oświaty, słuŜby zdrowia, choszczeńskiej Soli-
darności i Lubiechni Wielkiej oraz emerytów 
Po całonocnej  jeździe o godz. 11.30 grupa zajęła swoje miejsce na 
Placu Piłsudskiego w Warszawie.  
Po wysłuchaniu przemówień  Przewodniczącego Komisji Krajowej  
NSZZ „S” Janusza Śniadka, Przewodniczącego Sekretariatu Górnic-
twa i Energetyki NSZZ „S” -Kazimierza Grajcarka oraz pozostałych 
zaproszonych gości  uformowano  kolumnę manifestantów, która 
udała się pod Ministerstwo Pracy, a następnie pod Belweder.  

(Manifestanci Pod Ministerstwem Pracy) 
 
 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 



(Ciąg dalszy ze strony 1) 

O wielkości manifestacji niech świadczy fakt, Ŝe wy-
pełniony po brzegi Plac Piłsudskiego  pierwsi mani-
festanci opuszczali  o godz.12.30 ,a ostatni o 
godz.15.00. 
Przemarsz  ulicami Warszawy  przebiegał spokojnie. 
Wszechobecne media nie doczekały się ekscesów, 
które tak chętnie pokazują. Jedyne, co nie dopisało, 
to pogoda. Nie rozpieszczała ona manifestantów. Z 
małymi przerwami padał deszcz i wiał silny wiatr. I 
tak wszyscy przemoczeni wracali do swoich autoka-
rów, by nad ranem 30 sierpnia dotrzeć do Gorzowa. 
Więcej zdjęć z manifestacji znajdziecie na 
www.solidarnosc.gorzow.enea.pl  Menu-Galeria 
zdjęć –Pikiety i manifestacje. 
■ 30 sierpnia w Zdroisku odbyła się juŜ XVI edycja 
turnieju piłki noŜnej o Puchar Komisji Podzakłado-
wej NSZZ „S” naszego Oddziału w piłce noŜnej. 

                 Zwycięska druŜyna 

 
Uczestniczyły w nim tylko cztery druŜyny. Turniej 
powoli przeobraŜa się w turniej rodzinny. Uczestni-
czy w nim bowiem coraz więcej dzieci naszych pra-
cowników, a w tym roku w bramce druŜyny z Dębna 
odwaŜnie stanęła Ŝona pracownika. Stąd teŜ pewnie 
większość uczestników wyznawała zasadę: niewaŜ-
ny wynik-liczy się sport i dobra zabawa. 

 
 
 
 
 
 
Cześki 

 
 
 
 
 
 

 
Król 
strzel-
ców 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z kronikarskiego obowiązku podaję końcowa klasy-
fikację: 
-1 miejsce Centrala Oddziału 2 
-2 miejsce Centrala Oddziału 1 (Franki) 
-3 miejsce Rejon Dystrybucji  Międzychód 
-4 miejsce Rejon Dystrybucji Dębno (Cześki) 
Królem strzelców został –Tomasz Narkun z druŜyny 
Centrali Oddziału 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Franki 

 
 

Turniej odbywał się w Zdroisku przy okazji obcho-
dów Dnia Energetyka i połączony był z festynem 
rodzinnym więc nie moŜna się było nudzić.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     DruŜyna RD Międzychód 
(Ciąg dalszy na stronie 3) 

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



Organizatorzy zadbali o przekąski dla uczestników. 
Dzięki czemu nikt głodny nie chodził.  

                   Kapitan zwycięskiej druŜyny 
Piękna pogoda sprawiła, Ŝe nawet po zakończeniu 
turnieju i festynu ,niektórzy nie wracali do domów, 
udając się do pobliskiego rezerwatu Zdroiskie Buki 
na spacer, przy okazji zbierając piękne okazy praw-
dziwków . 
Zdjęcia : www.solidarnosc.gorzow.enea.pl  Menu -
Galeria zdjęć-Sport i rekreacja 
 

—— 
■ 3 września odbyło się pierwsze po wakacjach po-
siedzenie KP NSZZ Solidarność Oddział Gorzów 
Wlkp.  
Członkowie Komisji Podzakładowej tym razem spo-
tkali się w Centrali Oddziału w Gorzowie Wlkp. 
Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania oraz 
wysłuchaniu sprawozdania z działalności, przyjęto 3 
nowych członków. 
 

 
( Członkowie Komisji w trakcie obrad ) 

W trakcie obrad Członkowie Komisji zajmowali się 
następującymi tematami : 

- sprawa posiłków regeneracyjnych w świetle Inter 
   pretacji nr 10 stron Zakładowego Układu Zbioro  
   wego Pracy, 
- podsumowanie manifestacji w Warszawie-  
   25.07.2008 i 29.08.2008 
- plany połączenia spółek Energotrans i Energoauto 
- propozycja podziału pieniędzy przekazanych na  
   Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
   pochodzących  z zysku Enea Operatora i pozosta  
   łych spółek, 
- dobrowolne ubezpieczenia pracownicze typu P 
- propozycje szkoleń związkowych organizowanych  
   przez Zarząd Regionu Gorzów NSZZ Solidarność 
   ( osoby chętne do udziału w szkoleniach mogą się 
   zgłaszać tel.-7217-504) 

—— 
 
■  11 września w Zielonej Górze obradowała Komi-
sja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność ENEA. 

(członkowie Komisji Międzyzakładowej w trakcie obrad) 

Członkowie KM po przyjęciu protokołu z ostatniego 
zebrania zajmowali się następującymi tematami: 
- Nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP)  
   dla Enea- Operatora:zapoznano się z aktualnym  
   stanem negocjacji . 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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-Interpretacja nr 10 do ZUZP posiłki profilaktyczne. 

 
-Problemy z wypłatą ekwiwalentu za deputat ener 
  getyczny w niektórych spółkach córkach: upowaŜ  
  niono Prezydium KM do napisania  pisma w tej spr 
wie, 
- RóŜne zasady wynagradzania w spółce ENEOS-  
   Prezydium zajmie się tym tematem, 
- Ubezpieczenie pracownicze typu P- do 15 września 
   będą zbierane ankiety od pracowników  celem po 
  znania ich oczekiwań. Na podstawie wyników bada 
   nia ankietowego zostanie określony produkt, speł 
   niający oczekiwania większości pracowników. 
- Struktura związku- odprowadzanie składek (BHU)-  
   tematem zajmie się Komisja Rewizyjna, 
- Łączenie spółek transportowych w Gorzowie- 
   upowaŜniono Prezydium do wynegocjowania sto 
   sownych porozumień celem zabezpieczenie intere 
   sów pracowniczych w tym procesie. 
- Podsumowanie manifestacji w Warszawie wysto 
   sowano pismo do Sekcji Krajowej Energetyki  
   NSZZ „S” celem przyspieszenia dalszych etapów  
   ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, 
- Przyszłość majątku socjalnego i spółek socjalnych- 
   ustalono, Ŝe ewentualne plany w tych sprawach  
   będzie opiniowała cała Komisja a ostateczna decy 
   zja zgodnie z uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów  
   będzie naleŜała do Delegatów. 

—— 
■  24 września strona społeczna oraz Zarząd Enea 
S.A. spotkały się w Baranowie. 
Głównym tematem spotkania była prywatyzacja 
Enea S.A.. 
NSZZ Solidarność z oburzeniem przyjęła informację 
Komisji Nadzoru Finansowego o dopuszczeniu do 
obrotu giełdowego akcji:- serii A (akcje MSP), serii 
C(nowa emisja- dokapitalizowanie spółki) pomijając 
serię B(akcje pracownicze). 

Naszym zdaniem jest to celowa polityka mająca na 
celu pominięcie akcji  pracowniczych w procesie 
prywatyzacji. Zarząd zadeklarował się wyjaśnić za-
istniałą sytuację. Po raz kolejny związki podkreśliły, 
Ŝe interesuje je tylko taka prywatyzacja, która zabez-
piecza w tym procesie interesy pracownicze .JeŜeli 
do 1 października 2008 nie zostanie pozytywnie za-
łatwiona kwestia akcji pracowniczych spowoduje to 
zawiązanie Komitetu Strajkowego i rozpisanie refe-
rendum strajkowego . 

—— 
25 września w Baranowie spotkali się przedstawi-
ciele Enea S.A. ,Spółek Energotrans i Energoauto 
oraz reprezentatywnych Organizacji Związkowych. 
Zostało tam zawarte trójstronne porozumienie doty-
czące przejścia pracowników Energoauto do spółki 
Energotrans. 

  Moment podpisywania porozumienia 

W porozumieniu zagwarantowano pracownikom łą-
czonych spółek: 
- nie pogorszenie warunków pracy i płacy, 
-objęcie postanowieniami ZUZP , 
-wyrównanie dysproporcji płacowych, 
-objęcie pracowników Pracowniczym Programem  
   Emerytalnym, 
- wypłatę jednorazowej nagrody, 
- zagwarantowano miejsce  w Radzie Nadzorczej dla 
   przedstawiciela załogi. 
      Do formalnego połączenia spółek potrzebna jest 
jeszcze zgoda właściciela oraz Sądu. 
Szczegółowa treść zawartego porozumienia jest do-
stępna w siedzibie NSZZ Solidarność naszego Od-
działu.  
                                  _____   
■ 27 września- 4 października Komisja Podzakła-
dowa NSZZ Solidarność naszego Oddziału zorgani-
zowała dla pracowników wycieczkę do  Egipcie.  
Po przylocie do Hurghady zakwaterowaliśmy się w 
Hotelu Alf Leila Wa Lejla.  

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 
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(wspólne zdjęcie uczestników wycieczki) 

 
W Hurghazie o tej porze roku temperatura w dzień 
wynosi ok.37 °C ,a w nocy ok.30°C, tak więc mieli-
śmy okazję przedłuŜyć tegoroczne lato.  
W Egipcie zawsze świeci słońce, a Morze Czerwone 
o charakterystycznym odcieniu jest krystalicznie 
czyste i ciepłe przez cały rok . 
Większość uczestników wycieczki była w Egipcie 
po raz pierwszy więc chciała zobaczyć jak najwięcej 
miejsc znanych dotychczas tylko z podręczników 
historii i geografii. 
W ramach wycieczek fakultatywnych mieliśmy oka-
zję zaliczyć następujące wyjazdy: 
-City Tour -wycieczka po Hurghadzie (Meczet, Ko-
ściół Koptyjski ,sklep wolnocłowy, Instytut Papiru-
su, Akwarium, Kawiarenka –fajka wodna) 

-Quad- Safari- 18 kilometrowa jazda qudami do 
wioski beduińskiej, przejaŜdŜka na wielbłądach, faja 
wodna, poczęstunek, zachód słońca na pustyni, po-
wrót po zmroku do Hurghady. 
-Kair-Muzeum Egipskie, Giza (Piramidy Cheopsa, 
Chefrena, Mekenosa, Sfinks), perfumeria,  Miasto 
Zmarłych. 

 

 

                                          ( pod piramidami)  
 
Luksor- przeprawa przez Nil, świątynia w Karna-
ku ,Dolina Królów, świątynia Hutszepsut, kolosy 
Memnona, fabryka alabastru. 

-Nurkowanie głębinowe-wyprawa łodzią na jedna z 
wielu raf koralowych (Grota Abu Ramada), 2 zejścia  
pod wodę po 15 min na głębokość ok. 10 m. 
Ci, którzy nie chcieli opuszczać hotelu mieli do dys-
pozycji baseny, boiska i korty tenisowe a lokalni ani-
matorzy dbali o to aby nikt się nie nudził. Do kuchni 
nie moŜna było mieć Ŝadnych zastrzeŜeń. Niektó-
rych uczestników naszej wyprawy dopadła „zemsta 
faraona” (niestrawność) ale po zaŜyciu leków z regu-
ły kończyło się na dwudniowym braku apetytu. 
Niezapomniane wraŜenia na zawsze pozostaną w 
naszej pamięci a bardzo bogata dokumentacja foto-
graficzna pozwoli choćby na chwilę przenieść się w 
te niezapomniane miejsca. 
 

—— 
■ 7 października w Sierakowie dwie największe 
organizacje związkowe występujące w Enea, tj. Nie-

(Ciąg dalszy ze strony 4) 

(Ciąg dalszy na stronie 6) 
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zaleŜny Samorządny Związek Zawodowy  Solidar-
ność i  Międzyzakładowy  Związek Zawodowy Pra-
cowników  Grupy  Kapitałowej  Enea Holding za-
wiązały wspólny Komitet Strajkowy.  
Komitet został powołany w celu obrony i wyegze-
kwowania praw do akcji pracowniczych oraz uzy-
skania ekwiwalentu dla tych pracowników, którzy 
nie posiadają praw do akcji w związku z planowana 
prywatyzacją Enea S.A. 
8 października do Komitetu Strajkowego przystąpiły 
Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego 
oraz Związek Zawodowy InŜynierów i Techników. 
                                    ____ 

 
9 października odbył się XXII Krajowy Zjazd Dele-
gatów NSZZ Solidarność 
Wadowice, miejsce urodzin PapieŜa-Polaka były 
miejscem corocznego spotkania delegatów z całego 
Kraju. 
Region Gorzowski reprezentowało 3 delegatów –
Jarosław Porwich, Zbigniew Szydłowski i Krzysztof 
Gonerski (wszyscy na zamieszczonym poniŜej zdję-
ciu). 

Na ogólną liczbę 344 delegatów w zjeździe uczestni-
czyło 302. 
Msza święta w Bazylice Ofiarowania NMP rozpo-
częła Zjazd. Po mszy Przew. ”S” –Janusz Śniadek 
wspólnie z Panią Burmistrz Wadowic złoŜyli kwiaty 
pod pomnikiem Jana Pawła II i razem z innymi dele-
gatami udali się procesyjnie do Sali obrad. Wystą-
pienia zaproszonych gości rozpoczęły oficjalną 

część zjazdu. Wśród tych ,którzy kierowali swe sło-
wa do delegatów znaleźli się między innymi: Prezy-
dent Lech Kaczyński ,Kardynał Prymas Józef 
Glemp, rodzice Grzegorza Przemyka. 

Sprawozdanie z działalności za miniony rok złoŜył 
Przewodniczący KK, Janusz Śniadek natomiast  
Krajowa Komisja Rewizyjna  przedstawiła wyniki 
kontroli działalności Komisji Krajowej. 
Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniami delegaci 
stosownymi uchwałami i stanowiskami ustosunko-
wali się do problemów jakie aktualnie występują  w 
Naszym Kraju. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plakat Zjazdowy 

Godna praca fundamentem rozwoju Polski, aktuali-
zacja statutu, sytuacja w ochronie zdrowia, szkolnic 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 
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(Ciąg dalszy ze strony 6) 
twie wyŜszym, przemyśle  stoczniowym, emerytury  
pomostowe, pakiet klimatyczno-energetyczny to tyl-
ko najwaŜniejsze uchwały i stanowiska jakie przyjął 
Krajowy Zjazd Delegatów. 
                                       ___ 

XXX rocznica wyboru Korola 

Wojtyły na PapieŜa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(pamiętne zdjęcie Jana Pawła II, PapieŜa -Polaka) 

 
16 października 1978 roku 111 elektorów zbiera się 
w kaplicy Sykstyńskiej. Po mszy rozpoczyna się gło-
sowanie. Kardynałowie, siedząc przy pulpitach, wpi-
sują nazwiska na karteczkach. Następnie składają 
karteczki i w podniesionej dłoni zanoszą je do ołta-
rza, na którym znajduje się urna - kielich. Przed ołta-
rzem elektor ślubuje, Ŝe wybrał tego, co do którego 
wierzy, Ŝe powinien zostać wybrany zgodnie z wolą 
BoŜą. Teraz do pracy przystępuje trzech kardynałów, 
którzy zliczają głosy. Gdyby ich liczba nie zgadzała 
się z liczbą obecnych kardynałów, wszystkie kar-
teczki natychmiast zostałyby spalone.  Po formal-
nym zliczeniu głosów, karteczki zostają spalone. 
Drugiego dnia głosowań, 16 października, coraz czę-
ściej dało się słyszeć nazwisko Karola Wojtyły. Po 
siódmym głosowaniu biskup krakowski prowadzi, 
ale brakuje mu wymaganej liczby głosów. Do kam-
panii na rzecz Wojtyły przystępuje kardynał John 
Król z USA, teolog Joseph Ratzinger i kardynał Alo-
isio Lorscheiter z Brazylii, który stara się przekonać 
do tej kandydatury licznych elektorów z Trzeciego 
Świata. Za Wojtyłą opowiada się wreszcie Sebastian 
Baggio, a w ślad za nim wielu Włochów.  
W ósmym głosowaniu kardynał Karol Wojtyła 
otrzymuje 94 głosy. Wojtyła przyjmuje stanowisko i 
przybiera imiona Jan Paweł II.  
Tymczasem tłum zgromadzony na Placu św. Piotra 
niecierpliwie czeka na znak. Do tej pory z komina 
nad kaplicą Sykstyńską kilkakrotnie unosił się czar-

ny dym, informujący o tym, Ŝe papieŜ nie został wy-
brany.  
16 października o godzinie 18.18 dym wreszcie jest 
biały. Mamy papieŜa! Kim on jednak jest. 
Kardynał Felici uroczystym głosem obwieszcza tłu-
mowi, Ŝe nowym PapieŜem będzie Karol Wojtyła. 
Tłum milknie. Pierwszy raz od 1523 roku głową Ko-
ścioła katolickiego i biskupem Rzymu został ktoś 
spoza Włoch.  
Na balkon wychodzi kardynał Wojtyła, pozdrawia 
tłum i przemawia po włosku: „Przybywam z dalekie-
go kraju, z dalekiego, lecz zawsze tak bliskiego 
przez łączność w wierze i tradycji chrześcijańskiej. 
Tak rozpoczynał się jeden z największych pontyfika-
tów w historii rzymskiego Kościoła.  
 

—— 
 

24 rocznica męczeńskiej śmierci 

ks. Jerzego Popiełuszki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ks. Jerzy Popiełuszko od sierpnia 1980 związany 
jest ze środowiskiem robotniczym. 
Trochę przypadkowo (inny ksiądz miał juŜ tego dnia 
obowiązki) zostaje wysłannikiem kard. Wyszyńskie-
go i odprawia naboŜeństwa dla strajkujących z Huty 
Warszawa. 
W stanie wojennym wraz z proboszczem św. Stani-
sława Kostki, ks. Teofilem Boguckim, organizuje  
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Msze za Ojczyznę. Od kwietnia 1982 takie Msze od-
bywają się systematycznie w ostatnią niedzielę  
miesiąca. 
Jego działalność staje się solą w oku władz.  
SłuŜba Bezpieczeństwa próbuje go zastraszyć - m.in. 
nieustannie inwigilując, uszkadzając samochód, rzu-
cając kamienie w okno i organizując prowokację na 
ul. Chłodnej.  Na temat jego działalności pisze rządo-
wa prasa (m.in. piórem Jerzego Urbana), trwa teŜ ko-
respondencja między Urzędem ds. Wyznań i Kurią 
Warszawską Metropolitalną; rodzi się m.in. pomysł 
wysłania ks. Popiełuszki na studia do Rzymu. 
19 października 1984 powracający z Bydgoszczy ks. 
Jerzy zostaje uprowadzony przez funkcjonariuszy 
MSW. 
30 października z zalewu we Włocławku wyłowiono 
zwłoki kapłana.  
 
                                  ____ 

 

Z fotograficznego archiwum  

Czesława Markiewicza 
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BEZ  KOMENTARZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

Okiem Z. Jujki 


