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W tym numerze
Biuletynu:
►NSZZ Solidarność ENEA w sporze
zbiorowym z Zarządem;
►Wybory Przedstawicieli Załogi do
Rady Nadzorczej–
Nadzorczej– 3 tura głosowania
nierozstrzygnięta;.
nierozstrzygnięta;
►Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność Regionu Gorzowskiego;

Szanowni Państwo!
KoleŜanki i Koledzy!
Pracownicy ENEA!
Dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się oddać swój głos na mnie w
Wyborach do Rady Nadzorczej. Głosy oddane na moją osobę są wyrazem
poparcia dla programu i działań NSZZ Solidarność. Uzyskane poparcie
jest dla mnie przede wszystkim zobowiązaniem do jeszcze intensywniejszej pracy na rzecz Pracowników i podjęcia starań do przekonania Wyborców do tego programu i do siebie, jako osoby gwarantującej jego pełną realizację. Wyniki trzeciej tury wyborów wskazują, Ŝe Ŝaden z kandydatów nie osiągnął wymaganej liczby 50% oddanych waŜnych głosów.
Brak rozstrzygnięcia powoduje, Ŝe musimy czekać na decyzje Głównej
Komisji Wyborczej. Prawdopodobnie czeka nas kolejna tura głosowania.
Tych z Państwa, którzy na mnie głosowali proszę o dalsze poparcie, a
tych którzy mają wątpliwości zapraszam do udziału w zebraniach NSZZ
Solidarność, w czasie których będziemy mogli bliŜej się poznać i podyskutować o obecnej sytuacji i przyszłości Naszej Spółki.

Jarosław Kordus

►NSZZ „Solidarność” Enei

w
sporze zbiorowym z Zarządem

Jarosław Porwich nowym Przewodniczącym gorzowskiej Solidarności
►Akcja protestacyjna Sekcji Krajowej
Energetyki NSZZ SolidarnośćSolidarność-czytaj wewnątrz numeru

►Czerwcowe rocznice
►Komentarz

8 czerwca NSZZ Solidarność w związku z kompletnym brakiem woli
dialogu Zarządu ENEI ze stroną społeczną ( przypominamy, Ŝe ostatnie
spotkanie miało miejsce 14 kwietnia br.), wystosowała śądanie o następującej treści:
1.
Objęcie pracowników spółek zaleŜnych Zakładowym Układem
Zbiorowym Pracy zgodnie z porozumieniem zbiorowym zawartym
w dn. 19.11.2005r.
2.
Wycofanie uchwały Zarządu dotyczącej odtwarzania stanowisk
pracy
(w stosunku 1 zatrudniony do 5 odchodzących).
3.
Przywrócenie na stanowisko Dyrektora Departamentu pana Jerzego Andruszkiewicza oraz zaprzestanie podobnych praktyk w stosunku do kadry kierowniczej ENEA SA jak równieŜ stosowania
polityki polegającej na zastraszaniu i skłócaniu pracowników.
4.
Przypominamy o toczącym się sporze zbiorowym w sprawie
uprawnień do akcji pracowników spółek zaleŜnych.
5.
śądamy ponadto uregulowania spraw zaległych, wymienionych w
stanowisku nr 1 Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”
z dnia 22.05.2006r.
Nie spełnienie powyŜszych Ŝądań do 20.06.2006r. oznacza datę rozpoczęcie sporu zbiorowego.

Wydarzenia
(Ciąg dalszy na stronie 2)
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● 13 czerwca w Choszcznie odbyło się posiedzenie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność naszego Oddziału.
Zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności od ostatniego zebrania.
Komisja, na podstawie dostępnych informacji dokonała analizy akcji przeszeregowań w naszym Oddziale. Członkowie Komisji zapoznali się z tematami, będącymi przedmiotem zgłoszonego przez Solidarność
„śądania”. Zajmowano się trzecią Turą wyborów do Rady Nadzorczej
Enei oraz kampanią wyborczą.

Komisja wystosowała do stron ZUZP następujące Stanowisko:

Komisja Podzakładowa NSZZ „Solidarność” Enea Oddział Dystrybucji
Gorzów Wlkp. wnosi do stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
ENEA S.A. o interpretację zapisów Załącznika nr 5 §3 do ZUZP w następujący sposób: „przez okresy zatrudnienia u innych pracodawców rozumie się okres prowadzenia własnej działalności gospodarczej”
UwaŜamy, Ŝe w dobie gospodarki rynkowej nie zaliczenie własnej działalności gospodarczej do staŜu pracy, uprawniającego do nagrody jubileuszowej jest anachronizmem z dawnej epoki i jest daleko krzywdzące dla zainteresowanych pracowników.
O godz. 14.00 rozpoczęło się otwarte spotkanie z załogą RD, podczas którego członkowie Prezydium przedstawili aktualną sytuacje w naszej firmie
oraz odpowiadali na pytania padające z sali.
● 20 czerwca odbyła się trzecia tura wyborów przedstawiciela załogi.
Oficjalne wyniki wyborów:
Jarosław Kordus otrzymał 1798 głosów waŜnych, co stanowi 44,75%,
Krzysztof Statucki otrzymał 1991 głosów, co stanowi 49,55%.
49,55%
śaden kandydat nie uzyskał wymaganej liczby głosów.
W naszym Oddziale wyniki kształtowały się następująco:
Jarosław Kordus uzyskał 323 głosy, co stanowi 54,47% i zdecydowanie
pokonał drugiego kandydata.
Gdyby w pozostałych Oddziałach i w Poznaniu uzyskał wynik co najmniej zbliŜony do naszego Oddziału, to wybory do Rady Nadzorczej zakończyłyby się naszym sukcesem, a co za tym idzie wszystkich pracowników.
Co dalej? Decyzję musi podjąć Rada Nadzorcza i Główna Komisja Wyborcza.
● 20 czerwca otrzymaliśmy odpowiedź Zarządu na zgłoszone Ŝądania.
Zarząd Enei, który w arogancki i ironiczny sposób podwaŜył zasadność
zgłoszonych Ŝądań i podstaw do sporu zbiorowego.
NSZZ Solidarność podtrzymała zgłoszone śądania i wystosowała odpowiedź następującej treści:
„Ustosunkowując się do pisma Zarządu z dnia 20.06.2006 r. Będącego
odpowiedzią na zgłoszone przez nas Ŝądania nie zgadzamy się z interpretacją, Ŝe zgłoszone Ŝądania nie mogą być przedmiotem sporu zbiorowego.
Dlatego teŜ od dnia 20 czerwca 2006 roku jesteśmy w sporze zbiorowym i
wzywamy Zarząd do podjęcia rokowań w trybie określonym w ustawie o
rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Pomimo obraźliwego i złośliwego tonu pisma Zarządu z dnia 20 czerwca
jesteśmy gotowi do rokowań począwszy od 21 czerwca 2006 r. Od godz.
12.30 oraz deklarujemy wolę uszczegółowienia zgłoszonych przez nas
Ŝądań. Jesteśmy przekonani o profesjonalizmie obecnego zarządu, dlatego
teŜ uwaŜamy, Ŝe Zarząd nie zapomni powiadomić o zaistniałym sporze
zbiorowym PIP w Poznaniu.”

● 21 czerwca w Poznaniu obradowało Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność.
Prezydium zajmowało się podsumowaniem III tury wyborów do RN oraz
opracowało odpowiedź na pismo Zarządu w sprawie sporu zbiorowego.
● 23 czerwca na posiedzeniu Prezydium Rady SKE w dniu 23-06-2006r.
w Katowicach podjęto decyzję o kolejnych działaniach w ramach SKE
NSZZ „Solidarność”, mających na celu wstrzymanie realizacji „Programu
dla elektroenergetyki”.
Jednym z działań będzie złoŜenie w Ministerstwie Gospodarki skarg i
wniosków, aby zwrócić uwagę na ogólnokrajowy problem związany z
dystrybucją.
● 26 czerwca w Poznaniu odbyły się rokowania, dotyczące zgłoszonych
Ŝądań. W rokowaniach uczestniczył Mieczysław Pluciński.
W rokowaniach nie uczestniczył nowy Prezes Zarządu, pan Marciniak.
NSZZ Solidarność uszczegółowiła zgłoszone Ŝądania, jednakŜe same negocjacje nie zmieniły stanowiska Zarządu i został spisany protokół rozbieŜności o następującej treści:
„......Strona związkowa oświadcza, iŜ w świetle zawartego Porozumienia
Płacowego dnia 28 lutego 2006 r określającego datę 1 kwietnia 2006 r.
Jako datę bazową do określenia przeciętnej płacy zasadniczej będącej bazą wyjściową tegoŜ porozumienia, wszelkie wypłacone wcześniej czyli w
miesiącach styczniu, lutym i marcu br. podwyŜki wynagrodzenia nie mogą być potrącone z ustalonych w tym porozumieniu podwyŜek płacy zasadniczej.
śądamy do dnia 3 lipca 2006 r. zwrotu potrąceń dla poszczególnych jednostek organizacyjnych, w których dokonano potrąceń.
Strona związkowa punkty 1, 6, 7, 13 tego stanowiska, w przypadku ustalenia szczegółowego kalendarza ich załatwienia, zgadza się realizować w
trybie rokowań zbiorowych prowadzonych na podstawie Art.. 2419 Kodeksu Pracy.
Strona pracodawcy uwaŜa, Ŝe zgłoszone Ŝądania nie mogą być przedmiotem sporu zbiorowego.
Strona związkowa stoi na stanowisku, Ŝe Zarząd przeszkadza w prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego oraz niedopełnia
obowiązków wynikających z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.”

Walne Zebranie Delegatów
NSZZ Solidarność
Regionu Gorzowskiego
26 czerwca w gorzowskim hotelu „Mieszko” odbyło się WZD, którego
główny celem było wyłonienie nowych władz gorzowskiej Solidarności.
Zjazd poprzedziła msza za Ojczyznę i Solidarność, która odbyła się w
przeddzień Zjazdu w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Mieszka I-go. Mszę odprawił ks.
Prałat Witold Andrzejewski.
WZD, po wprowadzeniu sztandaru Zarządu Regionu, otworzył Przewodniczący Roman Rutkowski, który przywitał wszystkich uczestników Zebrania.
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Delegatom został odczytany list, który wystosował do uczestników
WZD Premier RP, Kazimierz Marcinkiewicz.
Jak zwykle słowo do zebranych wygłosił ks. Witold Andrzejewski, a
głównym przesłaniem jego wystąpienia było Ŝycie w prawdzie. Tylko
człowiek wierny prawdzie będzie człowiekiem wolnym, Ŝyjącym bez
strachu, a w swym działaniu będzie odwaŜnymi uczciwym.

Głos zabrał takŜe Piotr Styczeń, który nieprzerwanie prowadził kolejne
WZD od 1989 roku. Z powodu przejścia do pracy w Ministerstwie budownictwa musiał zrezygnować z działalności w naszym związku.
Po tych wystąpieniach i przyjęciu Programu Zjazdu, zostały wyłonione
władze zjazdu oraz niezbędne Komisje.
Prowadzącym obrady został Krzysztof Gonerski,
Gonerski a w skład trzy osobowego Prezydium Wszedł Mariusz Kępiszak.
Kępiszak W Komisji Uchwał i
Wniosków znaleźli się Dariusz Gaik i Wiesław Szydełko,
Szydełko w Komisji
Skrutacyjnej pracowali: Mieczysław Garus i Natalia Kępiszak.
Kępiszak śartobliwie mówiąc, bez Delegatów ENEI Zjazd by się nie odbył.

Obserwatorem WZD z ramienia Komisji Krajowej była Aleksandra Delecka. Po odczytaniu sprawozdania z pracy Zarządu Regionu w kadencji
2002-2006 i dyskusji WZD przyjęło sprawozdanie przedstawione przez
Romana Rutkowskiego.
W wyniku przeprowadzonych wyborów nowym Przewodniczącym Zarządu Regionu został Jarosław Porwich, dotychczasowy Redaktor naczelny „Feniksa”. Do 27 osobowego Zarządu Regionu zostali wybrani
przedstawiciele naszej Komisji: Krzysztof Gonerski, który został takŜe
Delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność oraz Mariusz Kępiszak.
Kępiszak
WZD podjęło szereg uchwał, w tym przyjętą przez aklamację następującej treści:
Delegaci VII WZD NSZZ „Solidarność” Regionu Gorzowskiego składają hołd uczestnikom oraz ofiarom robotniczych protestów czerwca roku
1956 oraz 1976. Wydarzenia te trwale zapisały się w chlubnych kartach
historii niepodległej Rzeczpospolitej Polskiej.
Delegaci zobowiązali Zarząd Regionu do przygotowania Uchwały Programowej na kadencję 2006- 2010, wystąpili do KZD o umoŜliwienie
ustalania składki członkowskiej dla emerytów i rencistów na poziomie
Regionów oraz potępili degradację transportu kolejowego na naszym
terenie.
Podsumowując, nastąpiła zmiana warty we władzach Regionu i wg deklaracji nowego Przewodniczącego nowa kadencja będzie dynamicznym

propagowaniem Solidarności w Regionie.
Czy tak będzie, pokaŜe czas. Bowiem wiele zaleŜy nie tylko od osoby
Przewodniczącego ale przede wszystkim od samych członków ZR .
(W.SZ.)

Czerwcowa Rocznica
W tym miesiącu obchodziliśmy 50 rocznicę poznańskiego czerwca 1956. PoniŜej krótka notka historyczna.

W połowie lat 50 ub. wieku na monolitycznej zdawało się budowli komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej pojawiły się pierwsze pęknięcia. Śmierć Stalina w marcu 1953 r. i zmiany w ZSRR wymusiły
równieŜ korekty w polityce prowadzonej przez komunistyczne władze w
Polsce. Zaczęły pojawiać się głosy obarczające winą za popełnione błędy aparat bezpieczeństwa. Nieśmiałe z początku próby krytyki
"bezpieki", podpory władzy komunistów w Polsce, zaczęły powoli przełamywać psychozę strachu. Katalizatorem fermentu w komunistycznych
partiach tej części Europy okazał się tajny referat wygłoszony przez Nikitę Chruszczowa 14 lutego 1956 r. podczas XX Zjazdu Komunistycznej
Partii Związku Radzieckiego.
Potępienie stalinizmu i chęć przezwycięŜenia "okresu błędów i wypaczeń" zbiegły się w Poznaniu z narastającym od początku lat 50-tych
niezadowoleniem z warunków Ŝycia i pracy. Wielkopolska, podobnie
jak reszta kraju, poddana została przymusowemu dostosowaniu wszystkich dziedzin Ŝycia do modelu radzieckiego. Tradycyjna wielkopolska
gospodarność brutalnie zderzyła się z praktyką realnego socjalizmu, której towarzyszył klimat nachalnej propagandy, walki klas i nieznana
wcześniej ideologizacja codziennego Ŝycia. Podobnie jak w innych częściach kraju kaŜda próba kontestowania nowej rzeczywistości była tłumiona w zarodku i brutalnie represjonowana.
Fikcja planowej gospodarki socjalistycznej była szczególnie dotkliwa w
dla robotników wielkich poznańskich zakładów przemysłowych. Robotnicy przyzwyczajeni do odmiennych, przedwojennych porządków, do
dobrej organizacji pracy i rzetelnego wynagrodzenia z coraz większym
trudem usiłowali zapewnić godne Ŝycie swoim rodzinom. Sytuację dodatkowo zaogniało biurokratyczne traktowanie robotników i całkowite
ubezwłasnowolnienie związków zawodowych, których rola ograniczała
się do bezkrytycznego przekazywania "w dół" partyjnych poleceń i wytycznych. Robotnicy byli praktycznie pozbawieni moŜliwości przekazywania władzom swoich postulatów. Poprawa warunków bytowych zapowiedzianych w tzw. Planie 6-letnim okazała się mitem. Zaopatrzenie
sklepów było fatalne, pensje niskie, a ogromne kłopoty mieszkaniowe w
odbudowującym się po zniszczeniach mieście bardzo uciąŜliwe. Dodatkowo Poznań był miastem wyraźnie pomijanym przez władze w nakładach inwestycyjnych.
Bezpośrednią przyczyną wybuchu niezadowolenia w Poznaniu była
kwestia nieprawidłowości w naliczaniu wynagrodzenia, nierealne
wskaźniki wzrostu produkcji i wydajności oraz bardzo złe warunki pracy
w zakładach. Miejscem, w którym jak w soczewce skupiły się nastroje
były dawne zakłady Hipolit Cegielski Poznań, przemianowane po wojnie na Zakłady Przemysłu Metalowego im. J. Stalina Poznań (ZISPO).
Załoga Cegielskiego od 1955 r. zgłaszała niezadowolenie w sprawie
niesłusznie pobieranego przez 3 lata podatku od więcej zarabiających
przodowników pracy i pracowników akordowych, co pozbawiło parę
tysięcy pracowników ponad 11 mln. zł. Sygnalizowano teŜ brak moŜliwości normalnej pracy ze względu na ciągłe braki dostaw surowców i
źle zorganizowaną kooperację z innymi zakładami. Wobec braku moŜliwości spełnienia postulatów robotników przez dyrekcję ZISPO, przedstawiciele załogi próbowali kontaktować się z Ministerstwem Przemysłu
Maszynowego i KC PZPR. Wysyłano petycje, listy i delegacje. Ostatnia
z nich 26 VI udała się do Warszawy, aby przedstawić postulatów załogi
w Ministerstwie Przemysłu Maszynowego i Centralnej Radzie Związków Zawodowych. Dyskusje, masówki, wybór delegatów, ustalanie listy
postulatów w HCP śledzono z uwagą w innych zakładach pracy Poznania. Atmosfera była bardzo napięta. W mieście przebywało wielu gości z
kraju i zagranicy z okazji trwających Międzynarodowych Targów Poznańskich. Robotnicy HCP z napięciem oczekiwali powrotu delegacji.
W nocy z 26/27 czerwca delegacja powróciła do Poznania, przekonana o
pozytywnym załatwieniu części postulatów. Następnego dnia rano do
zakładów Cegielskiego przyjechał minister Przemysłu Maszynowego i
podczas masówki wycofał się częściowo z warszawskich uzgodnień z
robotnikami.
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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2. Dotychczasowy brak jakichkolwiek analiz i opracowań dotyczących

W uroczystościach obchodów poznańskiego czerwca 1956 roku uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Regionu gorzowskiej Solidarności oraz
przedstawiciele naszej Komisji: Krzysztof Gonerski; Mariusz Kępiszak
oraz Ryszard Król

rozwiązań przewidzianych w Programie dla Elektroenergetyki potwierdza, Ŝe w/w program został przygotowany chaotycznie i bez naleŜytej
wiedzy o sytuacji w krajowym sektorze elektroenergetycznym.
3. W tej sytuacji fakt powierzenia przez Radę Nadzorczą PSE S.A. na
wniosek Ministra Gospodarki funkcji p.o. Prezesa Zarządu p. Jackowi
Socha uznajemy za zamierzone demonstracyjne lekcewaŜenie strony
związkowej i oceniamy jako swoistego rodzaju zapłatę za „znaczący”
udział w opracowaniu „Programu dla Elektroenergetyki”
4. Działania bezpośrednie, za które są odpowiedzialne rządowe instytucje lub urzędy- np. wydzielenie OSP, likwidacja kontraktów długoterminowych, nie powinny być objęte ogólnymi programami branŜowymi,
gdyŜ powinny być zrealizowane niezaleŜnie od jakichkolwiek innych
programów.
Dotychczasowe działania związane z realizacją „Programu dla elektroenergetyki” świadczą o tym, Ŝe rząd RP utracił zdolność przeprowadzenia niezbędnych zmian w sektorze elektroenergetycznym, które w pierwszej kolejności uwzględnią interesy gospodarki narodowej.
W obawie przed utratą miejsc pracy i destabilizacją sektora strona
związkowa rozwaŜy moŜliwość zgłoszenia społecznego programu dla
elektroenergetyki, zgodnego z oczekiwaniem energetyków, spełniającego standardy gospodarcze i społeczne przyjęte w UE.”

● 4 lipca ukonstytuowało się Prezydium Zarządu Regionu gorzowskiej
Solidarności w następującym składzie:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jarosław PorwichPorwich- przewodniczący
Andrzej AndrzejczakAndrzejczak- wiceprzewodniczący
Mariusz KępiszakKępiszak- wiceprzewodniczący
Waldemar RusakiewiczRusakiewicz- wiceprzewodniczący
Zbigniew KosińskiKosiński- skarbnik i sekretarz ZR
Zbigniew BukielBukiel- członek Prezydium
Gabriela GronowskaGronowska- członek Prezydium

Rada Sekcji Krajowej Energetyki
NSZZ Solidarność
5 lipca w Warszawie, w siedzibie PSE odbyło się wspólne posiedzenie
Przewodniczących Komisji Zakładowych NSZZ Solidarność spółek dystrybucyjnych oraz Rady Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ „S”.
W tym samym czasie przedstawiciele Sekcji oraz innych Związków Zawodowych uczestniczyli w posiedzeniu zespołu trójstronnego ds. branŜy
energetycznej, którego głównym tematem był rządowy Program dla
elektroenergetyki.

Rada SKE NSZZ „S” podsumowała prowadzoną akcję protestacyjną
oraz przedyskutowała jej dalsze kroki.
Przedstawiciele poszczególnych zakładów przekazali do Ministra Gospodarki ponad trzy tysiące wniosków i skarg od obywateli, korzystających ze swych uprawnień (art.. 253 KPA).
Przypominamy wszystkim pracownikom naszego Oddziału, Ŝe akcja ta
trwa nadalnadal- apelujemy o rozpropagowanie i wyjaśnienie jej celów wśród
członków swoich rodzin oraz sąsiadów i znajomych.
Prowadzona akcja protestacyjna przynosi wymierne skutki, bowiem
przyłączają się do niej inne centrale związkowe, działające w naszym
sektorze. Komisja Krajowa rozwaŜy moŜliwość prawną wejścia w spór
zbiorowy z Rządem RP. Pracownicy ZE z tzw. ściany wschodniej powołali do Ŝycia Komitet Obrony Dystrybucji oraz zorganizowali w Warszawie 2, 5 tysięczną manifestację. Niestety, Ŝadne media tego nie pokazały, woląc zajmować się protestami dzieci przeciwko Ministrowi Edukacji.

„NSZZ Solidarność w obronie twojego miejsca pracy”
Niestety, po raz kolejny okazało się, Ŝe przedstawiciele Rządu RP spotykają się tylko po to, aby zachować pozory dialogu społecznego! W rzeczywistości nie uwzględnia się uwag strony społecznej.
W związku z taką formą „dialogu” przedstawiciele związków zawodowych, obecni na tym spotkaniu, spisali stanowisko o następującej treści:
„Centrale związkowe stanowiące pracobiorców w Trójstronnym Zespole ds. BranŜy Energetycznej negatywnie oceniają dotychczasowe działania związane z realizacją rządowego Programu dla elektroenergetyki.
Wobec ustawicznego naruszania „Porozumienia” z dnia 27 marca 2006
r., przede wszystkim opinii i stanowisk strony pracobiorców dotyczących działalności doradców ministra gospodarki, oświadczamy, co następuje:
1. Rząd RP ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki realizacji
obecnego etapu transformacji energetyki.

Zwracamy się z apelem do wszystkich pracowników
naszego Oddziału o czynny udział we wszystkich prowadzonych przez SKE oraz NSZZ „S” ENEI akcji i
działań, dotyczących zarówno spraw ogólnokrajowych, jak i dotyczących naszego podwórka, w tym i
ENEI. Musimy wykazać się solidarnością i czujnością,
bowiem zawsze jakoś tak się składa , Ŝe okres urlopowy jest wykorzystywany do przeprowadzenia działań
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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uderzających w miejsca pracy oraz Ŝywotne interesy
pracownicze.
Po wakacjach moŜe być juŜ za późno na jakiekolwiek
protesty, bowiem staniemy przed faktami dokonanymi. Tak juŜ wielokrotnie bywało.
Program dla eklektroenegetyki, jak i inne materiały, w
tym dotyczące naszego sporu zbiorowego są dostępne
w siedzibach naszego związku (w Centrali, RD i
BOK).

Stańmy wspólnie w obronie
naszych interesów

SEKCJA KRAJOWA ENERGETYKI

Protest Zakładów Energetycznych
przeciwko

Rządowemu „Programowi dla elektroenergetyki”
Konsekwencje realizacji programu rządowego:

Wyszli na ulice miasta Ŝądając wolności, chleba i sprawiedliwości.
Wznosili takŜe hasła domagając się poszanowania prawa do wyraŜania
przekonań religijnych w Ŝyciu codziennym. Odpowiedzią ludowej władzy była pacyfikacja miasta. Przeciwko bezbronnym robotnikom skierowano oddziały wojska i milicji. Wyprowadzono na ulice czołgi i wozy
pancerne. Powstanie zostało krwawo stłumione. Kilkadziesiąt osób złoŜyło ofiarę najwyŜszą - własne Ŝycie, setki zostało rannych. Uczestników powstania spotkały długotrwałe represje: aresztowania, haniebne
wyroki, nękanie przez słuŜbę bezpieczeństwa, wyrzucanie z pracy i
uczelni. Dzisiaj, po raz kolejny wyraŜamy współczucie rodzinom bohaterów tamtych wydarzeń. Zbrodnicze uderzenie reŜimu w poznańskich
robotników nie zmniejszyło woli walki Polaków o Ŝycie w normalnym
wolnym kraju. Marsz ku wolności został rozpoczęty. Kolejne protesty z
1968, 1970 roku oraz te sprzed 30 lat w Radomiu, Płocku i Ursusie dawały nadzieję na niepodległość. Protesty z 1980 roku zaowocowały powstaniem NiezaleŜnego Samorządnego Związku Zawodowego
"Solidarność". Członkowie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zebrani na nadzwyczajnym posiedzeniu w przededniu 50 rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca '56 składają hołd wszystkim, którzy swoje
Ŝycie oddali powstaniu niepodległej Polski. Oddajemy cześć tym, którzy
w czasach panowania wszechobecnego terroru odwaŜyli się stanąć w
obronie godności człowieka pracy. Niech w naszym wspólnym wolnym
domu nie zabraknie wolności, sprawiedliwości i chleba. Niech nie zabraknie Boga, o którego obecność w codziennym Ŝyciu upomnieli się
poznańscy robotnicy w Czarny Czwartek 1956 roku.

Obchody 30 rocznicy
czerwca 1976 roku

 likwidacja Zakładów Energetycznych – co doprowadzi do ograniczenia miejsc pracy,

 dzika restrukturyzacja zakładów poprzez wydzielanie spółek, a następnie ich prywatyzacja,
 wzrost cen energii elektrycznej- najbardziej dokuczliwy dla gospodarstw domowych,
 ograniczenie inwestycji sieciowych – powodujące pogorszenie parametrów zasilania, co godzi w bezpieczeństwo energetyczne kraju,
 pogorszenie obsługi klienta – poprzez likwidację jednostek terenowych, traktowanie pracowników w sposób przedmiotowy,

śądamy:
 wstrzymania realizacji rządowego „Programu dla elektroenergetyki” i jego zmiany uwzględniającej interesy zakładów energetycznych i
odbiorców energii elektrycznej,
 realizacji podpisanych dotychczas porozumień,
 powołania Wschodniej Grupy Energetycznej S.A. i Energetyki Podkarpackiej S.A.,
 jednakowych rozwiązań dla podmiotów energetycznych uczestniczących w rynku energii elektrycznej,
właściwego dialogu strony rządowej z przedstawicielami załóg Zakładów Energetycznych.

Jednoczmy sił
siły w obronie miejsc pracy!!!
Stanowisko Komisji Krajowej nr 11/06
ws. Powstania Poznańskiego Czerwca '56
Przed 50 laty robotnicy Poznania wystąpili przeciwko komunistycznemu totalitaryzmowi. Jako pierwsi w powojennej Polsce tak otwarcie i
masowo odwaŜyli się powiedzieć kategoryczne NIE! dyktaturze PZPR.

26 czerwca urroczystą mszą św. przy Pomniku Ludzi Skrzywdzonych
w 1976 r. w Radomiu rozpoczęły się wczoraj uroczystości 30. rocznicy
strajku radomskich robotników.
W obchodach uczestniczył premier Kazimierz Marcinkiewicz, który
powiedział, Ŝe przyjechał do Radomia, by oddać hołd bohaterom wydarzeń sprzed 30 lat. Premier obiecał definitywne rozliczenie się z przeszłością. Przy wojewodzie mazowieckim został powołany specjalny
fundusz dla potrzebujących osób, które były represjonowane podczas
wypadków czerwcowych w 1976 roku.
- Polska nie zawsze jest sprawiedliwa, bo państwo nie jest sprawiedliwe,
kiedy oprawcy mają się lepiej niŜ pokrzywdzeni - powiedział Kazimierz
Marcinkiewicz. Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Janusz Śniadek
zaapelował o pamięć o tamtych wydarzeniach i przekazywanie tej wiedzy młodym pokoleniom.
- Gdy cieszymy się odzyskaną wolnością, jest naszym świętym obowiązkiem pamiętać o tych wszystkich, którym tę wolność zawdzięczamy, którzy do odzyskania naszej wolności ponosili ofiary i płacili cenę,
czasem najwyŜszą - powiedział Śniadek.
Z okazji 30. rocznicy Radomskiego Czerwca'76 Instytut Pamięci Narodowej przygotował widowisko historyczne, w którym wzięło udział ok.
100 osób. Historycy IPN zorganizowali równieŜ panel dyskusyjny nt.
wydarzeń czerwcowych. 25 czerwca 1976 r. robotnicy zaprotestowali
przeciw wprowadzanym przez władze podwyŜkom. Zaczęły się strajki i
demonstracje w Radomiu, Ursusie i Płocku. Według danych Instytutu
Pamięci Narodowej, w Radomiu zatrzymano 651 osób, w Ursusie - 194,
a w Płocku - 55.
W całym kraju w proteście przeciw podwyŜkom strajkowało ok. 100
zakładów.
W efekcie 25 czerwca wieczorem ówczesny premier Piotr Jaroszewicz
odwołał podwyŜki, a na uczestników protestów spadły później represje.
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Moim zdaniem
pieszmy się kochać naszą piłkarską reprezentację narodową - tak szybko odpada.
Kolejny raz nasze nadzieje na sukces piłkarzy legły w gruzach po pierwszym meczu
wybrańców Janasa.
Bardzo podobało mi się zdanie wypowiedziane po
meczu z Niemcami przez Artura Boruca, który
stwierdził, że ma dość pięknych porażek w naszej historii!
I coś jest na rzeczy.
Jesteśmy jakimś dziwnym narodem, specyficznym unikatem w skali
światowej.
Rzekłbym, narodem masochistów.
Ciągle obchodzimy kolejne okrągłe rocznice kolejnych klęsk. A to
Powstania Styczniowego, to Listopadowego, to Powstania warszawskiego. Itd.; itd.; itd..
Po jaką cholerę– doprawdy nie rozumiem! Widocznie lubimy się
non stop dołować.
Jakoś nie słyszałem aby np. Niemcy, obchodzili szumnie rocznice
przegranych kolejno wojen!
Owszem, nie neguję, że trzeba pamiętać, uczyć o tym na lekcjach
historii. Ale nie jest to żaden powód do świętowania!
Z porażek poniesionych w przeszłości należy wyłącznie wyciągać
wnioski pozytywne, które doprowadzą do sukcesu w przyszłości .
Trzeba mieć mentalność zwycięzców. A mam wrażenie, że nam,
Polakom tej mentalności niestety brakuje!

Ś

C

hcemy być szanowani– szanujmy siebie nawzajem!
Prawda niby oczywista– niestety nie dla wszystkich.
Nie dla 8 byłych ministrów spraw zagranicznych RP, którzy są autorami listu, krytykującego reakcję rządu na publikacje szydzące z Prezydenta RP!
Niemiecka prasa przeprowadziła bezprecedensowy atak na Polskę i
Polaków. Szydzi z polskich obywateli, ciężko pracujących na chleb,
którego nie jest w stanie zapewnić im ich własna Ojczyzna!
Lewacki brukowiec „Tageszeitung” podjął bezpardonowy atak na
urzędującego Prezydenta i jego rodzinę– tym samym opluł polski
naród! Pal licho gazetę o nakładzie 60 tys. Egzemplarzy. Ale w ten
scenariusz wpisują się także gazety wielkonakładowe, jak np. „Bild”
a także telewizja państwowa ZDF! Tu o przypadku mowy nie ma.
To już nie jest kwestia pomiędzy gazetą a oczerniana osobą.
Obrażanie demokratycznie wybranej głowy państwa jest sprawą
międzypaństwową i mamy prawo jako Polacy domagać się oficjalnych przeprosin rządu Niemiec. Nie można w nieskończoność nadstawiać drugiego policzka!
Do tych 8 panów ministrów, którzy podpisali się pod listem mam
pytanie: ile obelg ze strony szowinistycznych Niemców muszą wysłuchać na swój temat obywatele RP, aby polski rząd z błogosławieństwem wymienionej ósemki oraz opozycji mógł wreszcie stanowczo zareagować.
Kiedyś ŚP Stefan Kisielewski pisał, że Niemcom należy cały czas
patrzeć na ręce, bo co kilkadziesiąt lat im odbija. Coraz bardziej mi
się wydaje, że właśnie im odbija. Bo język i ton niemieckich mediów
zaczyna coraz bardziej przypominać nazistowskie pisma z czasów
poprzedzających wybuch II wojny światowej.
Tak na marginesie, gdyby tak ironicznie pisali o Żydach, już dawno
niemiecki rząd spieszyłby na kolanach z przeprosinami

Myślałem, że egzekucji dokona już Argentyna, ale co się odwlecze,
to nie uciecze. Po prostu opóźnił się tylko termin wykonania wyroku.
I jakoś widząc te zapłakane niemieckie gęby po zakończonym meczu wcale mi nie było mi ich żal. Nie bez powodu z porażki Niemców cieszyło się 300 milionów mieszkańców Europy!
Włosi przywrócili sprawiedliwość na tym świecie!

J

esteśmy pariasami Europy!
Okazuje się, że po siedemnastu już latach od upadku komunizmu jesteśmy drugim najbiedniejszym państwem
Unii.
Należy w tym miejscu zapytać tych wszystkich polityków- oszustów, którzy nas wykorzystują co cztery lata podczas kolejnych
kampanii wyborczych: gdzie te wasze sukcesy ? Z Polski wyemigrowało w poszukiwaniu pracy ponad 2 miliony obywateli. W
przeważającej części młodych, rzutkich i wykształconych. A przecież ich potencjał jest potrzebny tutaj, w ich Ojczyźnie. Ale nie za
600 zł miesięcznie! Czasy się zmieniły!
Czy przez szesnaście lat nie można w tym kraju wybudować sieci
solidnych dróg i autostrad, aby po roku ich od razu nie remontować! Inni mogą, w Polsce nie!
Czy zawsze mamy poddawać się dyktatowi obcych interesów, bezinteresownie pakować się w awantury , tak jak to ma miejsce w
Iraku!
Czy ten skorumpowany kraj ma jeszcze coś do zaoferowania tym,
którzy naiwnie wierzą w zmiany na lepsze?
Jakoś nie wierzę, że w Polsce nie ma ludzi uczciwych, którym naprawdę zależy na Polsce i chcą naprawy tego chorego państwa.
Tylko że skorumpowane lobby, pilnujące nie tylko własnych i interesów skutecznie zamyka usta. Bo uczciwość i prawda oznacza dla
nich koniec.
Panowie politycy!
Dalej się kłóćcie, rozkradajcie i sprzedajcie to, co jeszcze zostało
cennego w tym kraju!
Dzielcie stołkami, bierzcie kolejne miliony na kampanie wyborcze.
I okaże się wkrótce, że z 38 milionów obywateli zostanie w tym
kraju 12, ale tylko dlatego, że będą to ludzie starzy i schorowani,
którym jest i tak wszystko jedno.
Wiesław Szydełko

D

uetchland zurick nach hausen
Poniżani przez niemiecką prasę Włosi, podobnie jak my
mają satysfakcję!
Piłkarze Italii utarli nosa butnym Niemcom w sposób,
który sprawił mi największa satysfakcję.
Strzelili im dwie bramki w dwóch ostatnich minutach dogrywki. To
był istny majstersztyk!
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