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W Koncernie

W tatrzań-
skiej scenerii 
Zakładowy oddział PTTK przy 
ORLENIE w dniach od 29.04 
do 3.05  był organizatorem wy-
cieczki  po polskiej i słowackiej 
stronie Tatr oraz południu Pol-
ski. – Po raz kolejny mogliśmy 
się przekonać, że na znanych 
i uczęszczanych od dziesię-

cioleci szlakach wciąż jest coś 
nowego do odkrycia - mówił 
Bernard Milewski. Zwiedzaliśmy 
Muzeum w Oświęcimiu oraz 
Wadowice. Spacerowaliśmy z 
przewodnikiem po Zakopa-
nem, Dolinie Kościeliskiej, Bu-
torowym Wierchu i Gubałówce. 
Przekroczyliśmy też granicę ze 
Słowacją, i obejrzeliśmy zamek 
w Orawie i Demianowską Ja-
skinię Swobody. Po powrocie 
do Polski poznawaliśmy walory 
Pienin, Szczawnicę, zamek w 
Niedzicy. Orlenowski oddział 
PTTK zrzesza obecnie ponad 80 
członków. W grudniu ubiegłego 
roku organizacja świętowała 
jubileusz 40-lecia działalności.

Jot.

Członkowie Między-
zakładowej Komisji 
Związkowej NSZZ 
„ S o l i d a r n o ś ć ”  w 
ORLENIE święto-

wali przypadający w tym roku 
jubi leusz 25 lec ia  powstania 
„Solidarności”. W rocznicowym 
spotkaniu, które odbyło się w 
piątek 20 maja w płockim Domu 
Technika wziął udział prezes 
Zarządu ORLENU Igor Chalupec 
oraz wiceprezes ds. zarządzania 
kadrami i administracji Andrzej 
Macenowicz. 
Na obchody zaproszono preze-
sów spółek z grupy kapitałowej 
ORLENU, przedstawicieli sa-
morządu płockiego, parlamen-
tarzystów, szefów związkowych 
struktur z kraju i zakładów pracy 
oraz liczne grono przyjaciół i 
sympatyków związku. Wśród 
zaproszonych gości byli mię-
dzy innymi:  członek Komis j i 
Krajowej „Solidarności” Marian 
Krzaklewski oraz ks. Tadeusz 
Łebkowski, który w latach 80 
duchowo wspierał związkow-
ców i odprawiał msze święte na 
terenie Petrochemii. Wszystkich 
zaproszonych gośc i  wita ł ,  a 
następnie prowadził spotkanie 
wiceprzewodniczący MKZ w 
ORLENIE Józef Więckowski.
 - To szczególny jubileusz, który 
pozwala z satysfakcją oceniać 
minione lata, ale skłania też do 
refleksji – mówił przewodniczą-
cy Międzyzakładowej Komisji 
Związkowej w ORLENIE Ry-

szard Karaszewski – „Solidar-
ność” dała nadzieję na wolność 
i otworzyła drogę do walki o 
godność człowieka i pracow-
nika. Należy do narodowego 
dziedzictwa Polski, ale zmieniła 
przecież w dużym stopniu także 
oblicze Europy i świata. Dziś są 
więc powody do dumy ale i do 
refleksji. Musimy wiedzieć czego 
nie udało się zrealizować oraz 
jakie czekają nas nowe zadania i 
obowiązki. Solidarność to „jeden 
człowiek z drugim - a nie jeden 
przeciw drugiemu”,  d latego 
członkowie związku nie mogą 
stracić ideałów lat 80 i nadrzęd-

nych celów, jakie wtedy stawiała 
organizacja. Musimy odnaleźć 
wolę porozumienia i jedności bo 
„Solidarność” była i jest dojrzałą 
organizacją gotową do podejmo-
wania decyzji, ale i do walki o 
korzystne rozwiązania dla ludzi 
pracy i wartości bliskie każdemu 

człowiekowi. 
- W 1980 roku miałem 14 lat, a 
w roku 1989 kończyłem studia – 
mówił prezes Zarządu ORLENU 
Igor Chalupec – Należę więc do 
pokolenia, które jest beneficjen-
tem zmian, jakie dokonały się 
dzięki „Solidarności”. 
Prezes firmy nawiązał do obec-
nej gospodarczej pozycji firmy. 
Przyznał, że w ostatnich dniach 
po finalizacji zakupu Unipetrolu 
ORLEN stał się firmą regionalną 
i jest jednym z największych pra-
codawców nie tylko w Polsce, 
ale i w Czechach. Stąd tak ważny 
wymiar mają wszystkie relację 

pomiędzy pracownikami a pra-
codawcą. Poinformował także 
o zaangażowaniu ORLENU w 
europejskie obchody jubileuszu 
Solidarności, które odbędą się w 
tym roku w Brukseli. 
Na piątkowe spotkanie nie mógł 
przyjechać pierwszy przewod-
niczący Związku,  prezydent 
Lech Wałęsa. Do związkowców 
wystosował jednak specjalny, 
gratulacyjny list, który w jego 
imieniu odczytał szef „Solidar-
ności” w Raf ineri i  Gdańskiej 
Andrzej Cenacewicz. W liście 
Lech Wałęsa napisa ł  między 
innymi: Życzę wam koledzy i 
przyjaciele z tamtych lat, aby-
ście zdołali nadal podtrzymywać 
nasze szczytne ideały i pomimo 
radykalnych zmian politycznych 
i ekonomicznych, jakie nastąpiły 
w tym okresie nadal szczegól-
ną uwagę i troskę skupiali na 
odpowiedzialnym i rzetelnym 
zarządzaniu majątkiem naro-
dowym dla dobra Polski i nas 
wszystkich.
Lech Wałęsa obiecał także, że 
jesienią w tym roku przyjedzie do 
Płocka, a wtedy na pewno odwie-
dzi kolegów w ORLENIE.
Dołączając się do życzeń Andrzej 
Cenacewicz podkreślił, że związ-
kowcy z Rafinerii Gdańskiej nadal 
opowiadają się za integracją z 
ORLENEM dla dobra i rozwoju 
obu firm oraz całej krajowej go-
spodarki. 
Życzenia i gratulacje dla płockich 
związkowców od Komisji Kra-
jowej Związku przekazał także 
Marian Krzaklewski. Mówił, że 
pomimo zmian i upływu czasu 
jest to wciąż jedna i ta sama orga-
nizacja, której celem jest obrona 
godności człowieka, pracy i jego 

podmiotowości w zderzeniu z 
wielkim kapitałem. Jego zdaniem 
„Sol idarność” może odegrać 
ważną w nowej unijnej rzeczy-
wistości, ale także w kształto-
waniu światowych procesów 
globalizacji. „Solidarność” zawsze 
wyprzedzała działania służące 
poprawie sytuacji pracowników, 
ale także inicjowaniu korzystnych 
zmian gospodarczych w kraju, 
podkreślał.
Ciepłe słowa pod adresem związ-
kowców przekazywali  także: 
prezydent Płocka Mirosław Mi-
lewski, przewodniczący Zarządu 
„Solidarności” Regionu Płock 
Wojciech Kępczyński, członek 
Sekretariatu Przemysłu Chemicz-
nego Irena Bajek oraz szefowie 
zaproszonych organizacji związ-
kowych i firm. 
Uroczystość w Domu Technika 
była pierwszym, ale nie ostatnim 
spotkaniem w ramach obchodów 
jubileuszu związku. Kolejne zapla-

nowano na 18 czerwca. Odbę-
dzie się wtedy wielki festyn dla 
mieszkańców miasta z udziałem 
znanych zespołów muzycznych, 
na który już dziś organizatorzy 
serdecznie zapraszają.

Jot. 

Drogiemu Koledze

Stanisławowi
Pilarskiemu

najszczersze wyrazy 
współczucia

z powodu śmierci 

MATKI
składają 

koleżanki i koledzy 
ze Służby Głównego 

Automatyka

Fo
t. 

W
. J

ac
hi

m
ia

k

Fo
t. 

W
. J

ac
hi

m
ia

k

Fo
t. 

W
. J

ac
hi

m
ia

k

XXV LECIE „SOLIDARNOŚCI” 

Nie stracimy ideałów  
Solidarność to „jeden człowiek z drugim - a nie jeden przeciw drugie-
mu” – przypominał przewodniczący Ryszard Karaszewski

Płockie obchody jubileuszu były okazją do wspomnień ale także refleksji nad przeszością związku.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ORLENU i miasta Płocka.

Rozmowa o przyszłości sektora 
naftowego.

Nagroda
roczna
W dniu 17 maja 2005 r. Zarząd 
podjął Uchwałę o wypłacie 
nagrody rocznej dla pracow-
ników w wysokości 8,8% wy-
korzystanego funduszu wyna-
grodzeń obciążającego koszty 
w 2004 r. pomniejszonego o: 
nagrodę roczną za 2003 r., 
wynagrodzenie Zarządu, od-
prawy ustawowe i umowne, 
odszkodowania oraz wypłaty 
w ramach Programu Dobro-
wolnych Odejść Emerytalnych 
i dodatkowe wypłaty stano-
wiące koszty restrukturyzacji 
dla zwalnianych pracowników. 
Do ustalenia kwot nagród in-
dywidualnych dla pracowników 
przyjęto współczynnik w wy-
sokości 0,121. Współczynnik 
ten jest wyższy od współczyn-
ników uruchamianych w latach 
poprzednich. Wypłata nagrody 
rocznej nastąpi przed Dniem 
Chemika, tj. 3 czerwca 2005 r. 
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Nie obyło się bez spływu Dunajcem.


