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Oraz

21 lat po, czyli krótka historia wojny junty gen. Jaruzelskiego z
"Solidarnością" i własnym Narodem
*11-12 grudnia 1981 roku w Gdańsku obraduje Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność". Statutowe władze
związku potwierdziły stanowisko, Ŝe: do rozmów z rządem na temat porozumienia narodowego moŜe dojść
tylko w przypadku, gdy władza wyrzeknie się planów działania przemocą przeciwko narodowi, groŜenia
konfrontacją i przyjmą za podstawę do negocjacji minimalne warunki określone w uchwale podjętej w Radomiu".
*o godz. 14.00 tego samego dnia gen. Jaruzelski decyduje się na skierowanie wniosku o wprowadzeniu
stanu wojennego do Rady Państwa - na Ŝądanie prof. Henryka Jabłońskiego, jej przewodniczącego.
* o godz. 16.00 zostają ze sztabu Generalnego LWP zostaje wysłany do Komend Wojewódzkich MO szyfrogram, zaczynający się od słów: "Ogłaszam hasło Synchronizacja..., co oznaczało rozpoczęcie działań
resortu.
* godz. 18.00 Na posiedzeniu sztabu Generalnego LWP konstytuuje się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON) w składzie (niektórzy nieobecni na spotkaniu o udziale w WRON dowiedzą się z obwieszczeń): wiceministrowie obrony narodowej, dowódcy poszczególnych okręgów wojskowych, poszczególnych rodzajów sił zbrojnych oraz szefowie niektórych słuŜb, razem 22 osoby. Generałowie LWP:
Wojciech Jaruzelski, Florian Siwicki, Tadeusz Tuczapski, Eugeniusz Molczyk, Czesław Kiszczak, Tadeusz
Hupałowski, Czesław Piotrowski, Józef Baryła, Zygmunt Zieliński, kontradmirał Ludwik Janczyszyn, pułkownicy: Tadeusz Makarewicz, Kazimierz Garbacik, Roman Leś, podpułkownicy: Jerzy Wosiński, Mirosław Hermaszewski. Łącznik pułkownika Adama Hołysza przekazuje Komisji Krajowej sygnał o stanie
wojennym- powiadomieni członkowie KK nie reagują.
* ok. 23.00 w całej Polsce rozpoczynają się internowania i aresztowania działaczy NSZZ „S”
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nocy z 12 na 13 grudnia 1981 w Belwederze na nadzwyczajnym posiedzeniu, łamiąc Konstytucję
PRL (w tym czasie obradował Sejm), Rada Państwa formalizuje decyzję o wprowadzeniu stanu
wojennego, aktu wypowiedzenia wojny własnemu narodowi.
Decyzji tej sprzeciwił się jedynie szef PAX , pan Ryszard Reiff.
W tym samym czasie, gdy obradowała Rada Państwa, trwały masowe aresztowania przywódców Związku.
W operacji uŜyto ok. 70 tys. Ŝołnierzy, ok. 30 tys. funkcjonariuszy milicji, 1750 czołgów, 1400 pojazdów
opancerzonych, 500 wozów bojowych, 9 tys. samochodów. Powołano pod broń kilkadziesiąt tysięcy. rezerwistów, a Ŝołnierzom słuŜby zasadniczej pozostających w koszarach, jedynemu rocznikowi odizowalowanemu od "Solidarności", przedłuŜono słuŜbę wojskową (od 3 do 6 miesięcy– w jednostkach nazywaliśmy
ich najemnikami).
Wielu o tym fakcie dowiedziało się, gdy zamiast Teleranka zobaczyli pana w mundurze generalskim i w
okularach, ogłaszającego stan wojenny.
ozpoczęła się kampania oszczerstw i kłamstw, skierowana przeciwko zdelegalizowanemu dekretem
związkowi NSZZ „Solidarność". Zarzucano mu przygotowywanie zamachu stanu, czyli próbę obalenia ustroju socjalistycznego siłą, Ŝe gromadzono w tym celu broń, Ŝe sporządzano listy działaczy partyjnych
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rzekomo do powieszenia.
Wprowadzano tym samym wśród nich psychozę strachu i zagroŜenia,
w celu uzyskania akceptacji podjętej decyzji.
Odpowiedzią na wprowadzenie stanu wojennego były strajki okupacyjne, które rozpoczęły się juŜ w niedzielę 13 grudnia rano. Fala strajków od poniedziałku 14 grudnia osiągnęła apogeum.
Władza odpowiedziała akcjami pacyfikacyjnymi, brutalnie tłumiąc
opór robotników, masowymi aresztowaniami i zwolnieniami z pracy
tych wszystkich, którzy mieli odwagę stanąć w obronie Solidarności.
Szczególnie zacięty opór stawili górnicy na Śląsku. Podczas szturmu
na kopalnię KWK "Manifest Lipcowy" pluton specjalny uŜył dwukrotnie broni z ostrą amunicją, raniąc cztery osoby.
Najbardziej tragiczne skutki oporu były jednak w KWK "Wujek",
gdzie w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach 16 grudnia 1981
roku siły milicyjne rozpoczęły kolejny szturm na broniących się robotników. Z odległości kilkudziesięciu metrów pluton specjalny ZOMO
otworzył ogień z ostrej amunicji.
Dziewięciu górników zginęło od razu, 21 zostało rannych od postrzałów.
ajdłuŜszą obroną i chartem ducha wykazali się górnicy kopalni
„Piast i Ziemowit, którzy od 14 grudnia stawiali zaciekły opór.
W Ziemowicie zjechali pod ziemię i duŜą ilością materiałów wybuchowych zablokowali szyb. Mimo wojny psychologicznej, do której

N

wciągnięto ich rodziny, wytrwali do 22 grudnia, natomiast w kopalni
Piast wytrwano w oporze do 28 grudnia.
W Gorzowie strajk podjęto między innymi w ZM Ursus, gdzie był
sztab koordynacyjny, ZWCh "Stilon" i w wielu innych zakładach w
Gorzowskiem.
W trakcie trwania stanu wojennego jeszcze raz władza ludowa uŜyła
broni. Lubin, Wrocław, Kraków to kolejne miejsca tragiczne, gdzie
zginęli ludzie.
Ekipa Jaruzelskiego broniła władzy niczym niepodległości, nieoglądając się na ofiary.
Ilu straciło zdrowie, ilu Ŝycie na skutek brutalnych przesłuchań prowadzonych przez utrwalaczy władzy ludowej, siepaczy z SB- to wiedzą dokładnie tylko oni sami.
obec braku moŜliwości jawnego działania, NSZZ „ Solidarność" przeszła do działań konspiracyjnych.
Jednym z przejawów tej działalności było pojawienie się niezaleŜnych
pism, takich jak np. gorzowski "Feniks, najpierw przepisywanych na
zwykłych maszynach do pisania a później drukowanych na powielaczach. W niektórych miastach-w tym w Gorzowie-działało radio Solidarność, którego krótkie audycje doprowadzały do wściekłości ówczesne władze.
Malowano hasła na murach-zamalowywane błyskawicznie przez odpowiednie słuŜby-tworzyły tzw. rebusy.
Pamiętną formą protestu społeczeństwa był bojkot dziennika telewizyjnego-wychodzono w tym czasie na spacer, czy teŜ zapalanie świec
w oknach w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.
W kościołach całej Polski odbywały się comiesięczne msze za Ojczyznę, w których uczestniczyło setki tysięcy wiernych.
Często kończyły się one manifestacjami w obronie internowanych i
uwięzionych działaczy Solidarności– tak było np. w Gorzowie.
I jak za czasów okupacji hitlerowskiej, powstawały róŜne dowcipy i
zabawne hasła jak na przykład:
„nawet proszek OMO nie wypierze tak jak ZOMO"
Wielu z nas wraz z upływem czasu coraz bardziej wątpiła w sens dalszego oporu, wielu straciło nadzieję. Byliśmy coraz bardziej zmęczeni
codziennymi problemami.
Ale dzięki tym wszystkim, którzy wytrwali w oporze -NSZZ
"Solidarność"- wbrew woli autorów stanu wojennego nie zginęła,
przetrwała najczarniejszy okres i wyszła z podziemia.
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To dzięki heroizmowi i bohaterstwu wielu anonimowych nieraz ludzinie tylko tych z pierwszych stron gazet, Ŝyjemy w niepodległej - choć
coraz więcej z nas ma wątpliwości, czy aby na pewno- Ojczyźnie.
To dzięki heroizmowi i złoŜonej między innymi przez poległych
górników z Wujka ofierze, Niemcy z NRD, Czesi, Węgrzy, Bułgarzy,
Rumuni zawdzięczają upadek systemu komunistycznego.
Szczególnie Niemcy mają dług wdzięczności i powinni o tym pamiętać w perspektywie przyjęcia Polski do Unii.
Trzeba im przypominać, gdzie zapoczątkował się upadek tamtego
systemu, dzięki komu runął berliński mur, symbol podziału Europy.
Ba, my sami musimy o tym pamiętać i ciągle o tym uczyć nasze dzieci, aby wydarzenia tamtego okresu nie poszły w byt zapomnienia.
Za nie długi czas bowiem Niemcy wmówią światu, Ŝe to upadek muru berlińskiego był początkiem przemian, a nie powstanie NSZZ Solidarność.
Trzeba w imię dobrze rozumianej sprawiedliwości rozliczyć zbrodniarzy z tamtych czasów.
NaleŜy się to tym, którzy polegli, ich rodzinom oraz nam wszystkim.
Nie wolno dopuścić do bezkarności sprawców dramatu i nieszczęścia tak wielu Polaków!!!
Trzeba to powiedzieć wprost tym wszystkim zdrajcom wielkiej idei
Solidarności, którzy za cenę władzy zdradzili pamięć o tych, którzy
poświęcili swoje Ŝycie i zdrowie w walce o niepodległą Ojczyznę.
Niektórzy być moŜe powiedzą, Ŝe mocne to są słowa.
Jednak niech mają w tym przypadku odwagę to powiedzieć prosto w
oczy wdowom po zabitych i ich dzieciom-tym wszystkim, którzy, tak
jak ja, liczyliśmy na sprawiedliwość w nowej Rzeczypospolitej.

Na koniec przytoczę jeden wiersz, napisany po wydarzeniach w „Wujku” przez nieznanego mi autora:
„Przyszli nocą w uśpiony dom, zabierali nas chyłkiem
jak zbóje, drzwi zamknięte otwierał łom,
Idą, idą pancry na Wujek.
A gdy opadł i strach i gniew,
stanął wybór: kopalnia strajkuje
choć staniała nasza krew,
Idą, idą pancry na Wujek.
W tłum przy bramie do matek i Ŝon,
z płacht na murach klejonych zlatuje czarną treścią
komunikat WRON,
Idą, idą pancry na Wujek.
Kilof, łańcuch ściska nasza dłoń
wózków szereg bieg czołgów wstrzymuje,
juŜ milicja repetuje broń.
Idą, idą pancry na Wujek
Płoną znicze ku zabitych chwale
ale zgasła nadzieja na potem,
gdzie twe czyste ręce generale?
Cześć ich pamięci !
Pamiętamy- nie zapomnimy
(Wiesław Szydełko)

Obrady MFZ w dniach 13-15.11.2002
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Sierakowie na kolejnych obradach spotkało się Międzyzakładowe Forum Związkowe. Podczas obrad Forum zajęło się sprawą akcji pracowniczych w przypadku ewentualnej prywatyzacji. Po
głębokiej dyskusji członkowie Forum zgodzili się z interpretacją zapisów zawartą w planie połączenia, tj. jaki procent majątku grupy Enea
stanowi wniesiony kapitał przez spółki przejmowane, tyle procent
akcji otrzyma się do podziału po prywatyzacji.
Zajęto się równieŜ analizą wysokości wynagrodzeń w poszczególnych
podmiotach, wchodzących do Enei. Wykazała ona znaczne dysproporcje poziomu płac, sięgające 50%. Zgodzono się, Ŝe naleŜy dąŜyć
do niwelowania róŜnic, jednak niemoŜliwa jest jednorazowa operacja.
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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Koszt jej przeprowadzenia sięgnąłby bowiem kwoty 60 ml zł.
odpowiedzi na pismo Forum, zarzucające Prezesowi EP S.A. łamanie zapisów dopiero co podpisanego Porozumienia, zarząd EP poinformował, Ŝe proces zmian struktury w EP został przyjęty do realizacji w
lipcu 2002 r. W związku z tym zarzuty Forum uwaŜa za bezpodstawne,
gdyŜ przyjęcie tego do realizacji nastąpiło przed podpisaniem z Forum Porozumienia.
Forum opracowało projekt Porozumienia Zbiorowego o zasadach przejścia
pracowników do innego pracodawcy oraz gwarancji pracowniczych w procesie konsolidacji .
Krzysztof Gonerski
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Posiedzenie Rady Sekcji Krajowej Energetyki
NSZZ „Solidarność”

W.Sz

Międzyzakładowe Forum Związkowe
27-29.11.2002
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dniu 18.11.2002 w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Rady SKE
NSZZ „S” . Głównym celem posiedzenia było przedstawienie przebiegu procesu konsolidacji w grupy P-5. Prezentację połączenia opracowaną
przez firmę DGA przedstawił Jarosław Kordus z EP S.A. Po prezentacji
doszło do szerokiej dyskusji, po której członkowie SKE z naszej grupy odpowiadali na szereg pytań związanych z procesem konsolidacji. Proces ten
prawdopodobnie dotknie pozostałe spółki dystrybucyjne od stycznia 2003
roku. W posiedzeniu uczestniczył szef Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
Kazimierz Grajcarek, który w krótkim wystąpieniu podsumował ostatnie
działania Sekretariatu oraz przedstawił dalsze zamierzenia Sekretariatu w
najbliŜszym czasie.
Zbigniew Markowski, przedstawiciel firmy „Studio Flash” i doradca SKE
przedłoŜył swoją propozycję dotyczącą polityki informacyjnej Sekcji.
K.G
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dniach 27-29.11. br. W Sierakowie odbyło się kolejne posiedzenie
MFZ, podczas którego zajęto się treścią powiadomienia o zmianie
pracodawcy, skierowanego do wszystkich pracowników nowo powstającego
podmiotu. Zwrócono szczególną uwagę na luki prawne, które świadomie
lub nie wprowadzono w treści powiadomienia. W związku z powyŜszym
Forum wystosowało pismo z Ŝądaniem wyjaśnienia i zmiany treści w przynia 21.11. br. Odbyło się zebranie MK NSZZ „S” ZEG S.A
padku potwierdzenia się zauwaŜonych błędów.
Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Prezydium związPodczas obrad zapoznano uczestników z orzeczeniem Trybunału Konstytuku od ostatniego zebrania, zajęto się materiałami dotyczącymi kon- cyjnego, dotyczącego równości stron w moŜliwości wypowiadania Układów
solidacji naszej grupy. Po dyskusji członkowie MK uznali za priory- Zbiorowych. Uznano, Ŝe miarodajnym źródłem do obiektywnej oceny bętetowe zadanie wynegocjowanie i podpisanie przez pracodawców
dzie treść uzasadnienia do powyŜszego orzeczenia.
porozumienia zawierającego zasady przejścia oraz gwarancje zaForum podjęło dalsze prace nad aktualizacja projektu Porozumienia dotyczącego zachowania dotychczasowych praw przez pracowników w procesie
trudnienia i zachowania wszystkich dotychczasowych uprawnień
konsolidacji.
pracowniczych w nowym podmiocie.
Ekonomista, Pan Drabkowski przedstawił krótką analizę poszczególnych
firm naszej grupy, podczas której zwrócił uwagę na plusy i minusy poszczeSpotkanie gólnych spółek.
Szczególnie zwrócił uwagę na duŜe dysproporcje płacowe pomiędzy poPrezydiów szczególnymi spółkami grupy.
poszczególnych organizacji związkowych postanowili wyNSZZ Przedstawiciele
stąpić do Zarządów z pismem o rozpoczęcie procesu niwelowania róŜnic
„S” na- płacowych jeszcze przed procesem połączenia, tj. przed dniem 01 stycznia
2002 roku.
szej gru- RównieŜ nasza Komisja wspólnie z pozostałymi związkami działającymi na
py oraz terenie ZEG S.A. wystąpiła do Zarządu z podobnym Ŝądaniem.
Nie muszę chyba dodawać, Ŝe mamy najniŜsze płace w całej grupie.
szefów Podczas prac przedstawiciele NSZZ „Solidarność” opracowali projekt Regulaminu Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej, którego treść jest
Zarządów zgodna z uchwałą Komisji Krajowej NSZZ „S” w tym temacie.
K.G
Regionów

Posiedzenie MK NSZZ „Solidarność” ZE
Gorzów S.A.
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1 listopada br. po zakończeniu posiedzenia MK NSZZ „S” ZE Gorzów
odbyło się spotkanie Prezydiów Solidarności oraz szefów Zarządów
Regionów, na terenie których działają poszczególne Komisje Zakładowe
grupy P-5. Przedstawiono w trakcie spotkania róŜne warianty rozwoju sytuacji w związku, związane z połączeniem spółek P-5. W spotkaniu uczestniczyli równieŜ prawnicy poszczególnych Regionów, którzy starali się w wyczerpujący sposób przedstawić sposoby działania NSZZ „Solidarność” w
obliczu zaistniałej sytuacji. Wszystkie strony spotkania zadeklarowały wolę
współpracy przy tworzeniu struktury związku, która będzie w sposób skuteczny reprezentowała interesy naszych członków.
Wszystkie strony uczestniczące w spotkaniu spisały i podpisały stosowne
Porozumienie, które zawiera dalsze kroki w celu skutecznego powołania
wspólnej reprezentacji NSZZ „S” wobec nowego pracodawcy.

Obrady WZD NSZZ „Solidarność” Regionu Gorzowskiego– 03.12.2002
W Sali konferencyjnej hotelu „Mieszko odbyła się I sesja VI WZD NSZZ
”S” Regionu Gorzowskiego.
Podczas obrad delegaci przyjęli uchwalę programową Regionu Gorzowskiego opracowaną przez Komisję Programową, w pracach której brał udział
kol. Mariusz Kępiszak. Uchwała Programowa VI WZD określa cele działania związku zawodowego NSZZ „Solidarność” na lata 2002-2006. Zawiera w swej treści troskę związku o utrzymanie miejsc pracy, popiera działania
słuŜące tworzeniu miejsc pracy, prawo do godnego Ŝycia kaŜdego z nas.
Związek ma słuŜyć pomocą kaŜdemu jego członkowi.

Prawnik Zarządu Regionu Gorzowskiego, pani Agata Barczewska,
udziela porad prawnych w siedzibie Zarządu Regionu przy ulicy
Edwarda Borowskiego 31 w dni robocze w godzinach od 8.30 do
16.30 . Tel. 722722-4949-08
PomoŜe napisać pozew do Sądu Pracy, a takŜe udzieli porady z zakresu Prawa Pracy.

Jednym z głównych celów naszego związku jest pozyskiwanie nowych
członków a takŜe pomoc przy tworzeniu zakładowej organizacji związkowej.
Stawia na profesjonalizm , kładąc mocny nacisk na szkolenia działaczy.
Związek ma obowiązek reagować na kłamstwa i oszczerstwa, publikowane i
prezentowane w mediach. KaŜdy członek związku moŜe liczyć na pomoc
prawną o ile o takową się zwróci. Przyjęto równieŜ uchwały: -sprzeciwiającą
się likwidacji kolejnych połączeń kolejowych z Gorzowa, - uchwałę domagającą się od rządu RP zaprzestania kolejnych manipulacji w prawie pracy, protestująca przeciwko brutalnej interwencji policji wobec broniących swoich miejsc pracy pracowników Fabryki Kabli w OŜarowie.
Wiesław Szydełko

Negocjacje MFZ w sprawie gwarancji pracowniczych od 09.12.2002
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Baranowie trwają negocjacje zespołu negocjacyjnego Forum w
sprawie podpisania pakietu gwarancji pracowniczych.
Zespołowi, ze względu na nieubłaganie upływający czas, zaleŜy na jak najszybszym wynegocjowaniu Pakietu.
Jednak słowa: jak najszybszym- nie naleŜy rozumieć jako na kaŜdych warunkach, gdyŜ podstawową zasadą jest nadrzędność interesów pracowników i
zapewnienie im bezpieczeństwa pracy oraz praw w procesie łączenia podmiotów.
est to zgodne z zapewnieniami ze strony pracodawców, którzy publicznie
i w mediach zapewnili wręcz, Ŝe nikt pracy nie straci– a wprost przeciwnie-nowy podmiot będzie generował nowe miejsca pracy.
Skoro padły takie zapewnienia - to strona społeczna chce tylko potwierdzić
powyŜsze deklaracje w formie pakietu gwarancyjnego, oczywiście zawierającego takŜe sankcje za złamanie ich w okresie obowiązywania Pakietu.
I niczego więcej od pracodawców nie wymagają związki zawodowe.
Czy były to ze strony pracodawców tylko czcze deklaracje, czy był to blef
mający wciągnąć związkowców do przyklepania inkorporacji i zapewnienia parasola ochronnego dla działań
zarządów -pokaŜe treść podpisanego Pakietu.
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Komentarz
Znak zapytania
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płynęło 21 lat od wydarzeń grudnia 1981, 32 lata
od grudnia 1970 roku. Czy coś się w naszym kraju
zmieniło? Czy zrealizowano postulaty robotników? Czy Ŝyjemy w sprawiedliwym państwie, które z troską pochyla się nad kaŜdym, który potrzebuje
jego pomocy?
Niestety, z przykrością naleŜy stwierdzić -nie i jeszcze raz nie.
Bowiem nie za Polskę rządzoną przez spadkobierców PRL zginęli górnicy
Wujka, Stoczniowcy w Szczecinie-gdzie nagminnie łamane są podstawowe
prawa pracownicze.
Zostali , trzeba to wprost powiedzieć, zdradzeni przez dawnych kolegówwszystkich tych , którzy w trosce o stołki , poszli na układy i przy okrągłym
stole zapewnili nietykalność oraz powrót do władzy postkomunistów. MoŜna przewrotnie powiedzieć-rewolucja poŜera własne dzieci.
Jest dla mnie rzeczą niezrozumiałą, Ŝe autor zamachu stanu w grudniu 1981

roku, minister obrony narodowej w okresie wydarzeń grudnia 1970 roku,
autor obrony socjalizmu i władzy za cenę Ŝycia tak wielu ludzi, sprawca tylu
tragedii ludzkich - gen. Jaruzelski został pierwszym prezydentem III Rzeczypospolitej. A teraz z cynizmem korzysta z prawa wywalczonego przez Solidarność– prawa do sprawiedliwego procesu. A przecieŜ w tamtych czasach
to on i jego ekipa pozbawiali takiej moŜliwości.
Oprawcy z SB toczą spokojny Ŝywot z emerytura, o wysokości której mogą
pomaŜyć ci, którzy byli po drugiej stronie barykady. Sprawcy wielu morderstw politycznych, współautorzy zbrodni na własnym narodzie chodzą
bezkarnie na wolności. Czy o to właśnie walczyliśmy?
Spadkobiercy tamtego systemu, byli działacze młodzieŜowych przebudówek
Partii- jak za mrocznych lat stanu wojennego, wysyłają policję przeciwko
robotnikom stającym w obronie swoich miejsc pracy i prawa do godnego
Ŝycia. OŜarów, Wrocław, Szczecin są przykładami aŜ nadto dobitnymi. To w
OŜarowie policja zamiast ochraniać legalną manifestację przed nasłanymi
ochroniarzami, zaatakowała robotników. Tak oto w naszej Ojczyźnie wygląda przestrzeganie prawa.
Na ironię zakrawa fakt Ŝe ci , co tak zaciekle w tamtym czasie zwalczali
Kościół, teraz za punkt honoru uwaŜają wyjazd do Watykanu i spotkanie z
Janem Pawłem II.
JakŜe pełna hipokryzji to postawa, gdy tymczasem policja bije zdesperowanych robotników, atakuje domagające się wypłaty naleŜnych wynagrodzeń
pielęgniarki!
Ludzie pozbawiani są pracy, coraz więcej osób grzebie w śmietnikach, rodziny Ŝyją na granicy bytu lub nawet poniŜej tego poziomu, przybywa bezdomnych. Dzieci nie mają co jeść.
W szaleńczym wyścigu szczurów, w walce o przetrwanie- gdzieś zgubiliśmy
to, co było najwaŜniejsze i kiedyś było powodem do dumy-człowieczeństwo
i solidarność z drugim człowiekiem. Staliśmy się w tym świecie zwierzętami, na którym kolejne ekipy przeprowadzają swoje ekonomiczne eksperymenty. W jakim kraju przyszło nam Ŝyć?
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ylko czasami rozbłyśnie iskierka nadziei– podczas kolejnych wizyt PapieŜa Polaka-moŜe to On wreszcie obudzi sumienia rządzących?
Wiesław Szydełko

Obecna sytuacja w kraju oraz w naszym
zakładzie daleka jest od atmosfery
spokoju oraz wyciszenia, kojarzonej ze
Świętami BoŜego Narodzenia. Niepewność dnia jutrzejszego, obawa przed
utratą pracy, niepokój związany z troską o zapewnienie bytu swoim najbliŜszym sprawią, Ŝe te Święta będą inne niŜ poprzednie. ZbliŜający się Nowy Rok niesie ze sobą wiele zagroŜeń. CięŜko jest
znaleźć powody do optymizmu. Pomimo tak wielu zagroŜeń
udało mi się odnaleźć ostatnie pokłady optymizmu i dlatego
teŜ w imieniu własnym oraz MK NSZZ „Solidarność” ZE Gorzów SA wszystkim pracownikom oraz ich rodzinom Ŝyczę:

Wielu-a niechaj samych radości
Mało-a choćby i wcale trosk
Przez cały nadchodzący rok.

Krzysztof Gonerski

W imieniu Redakcji „Pod Napięciem” wszystkim pracownikom ZE Gorzów oraz ich rodzinom z okazji Świąt
BoŜego Narodzenia składam najserdeczniejsze Ŝyczenia: przede wszystkim Ŝycia bez trosk i zmartwień, w
poczuciu bezpieczeństwa dla siebie i swoich najbliŜszych, pogody ducha i optymizmu oraz aby ten Nowy ,
2003 Rok przyniósł nam wszystkim tylko powody do radości, abyśmy się
nigdy nie martwili o los i byt naszych najbliŜszych.
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