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„Człowiek, a związkowiec tym bardziej ma
prawo upominać się o swoje prawa i nie wolno z tego prawa rezygnować.
Brak upominania się o swoje prawa, pociąga za sobą
współodpowiedzialność za zło, które się dzieje.” JP II
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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
28.12.2015 Spotkanie „Solidarności” z MSP.
W Warszawie na wniosek Przewodniczącego Sekretariatu Górnictwa i
Energetyki NSZZ „Solidarność” Kazimierza Grajcarka w Ministerstwie Skarbu Państwa, odbyło się spotkanie z Ministrem Skarbu
Państwa Dawidem Jackiewiczem. W spotkaniu udział wzięli Przewodniczący SGiE NSZZ „Solidarność’ Kazimierz Grajcarek, Przewodniczący Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” Roman
Rutkowski, Przewodniczący Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ „Solidarność” Jerzy Moryc, Przewodniczący Krajowej
Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” Jarosław
Grzesik, oraz przedstawiciel Krajowej Sekcji Węgla Brunatnego
NSZZ „Solidarność” Grzegorz Matuszak.

R. Rutkowski, J. Grzesik, K. Grajcarek, D. Jackiewicz, G.Matuszak, J.Moryc

Powodem spotkania z Ministrem są działania w sektorze paliwowoenergetycznym, które zdaniem SGiE NSZZ „Solidarność” powinny odbywać się w formule dialogu społecznego w trójstronnych
branżowych zespołach na szczeblu poszczególnych sektorów branżowych.
SGiE NSZZ „Solidarność” przedstawiła Ministrowi negatywne skutki działań restrukturyzacyjnych w poszczególnych branżach, oraz
zaproponował szybki powrót do formuły trójstronnych spotkań,
powołania Związku Pracodawców na szczeblu Krajowym w poszczególnych branżach i powrotu do standardów wynikających z Ponad
Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy. Kolejnym wnioskiem jaki
padł ze strony SGiE NSZZ „Solidarność” na spotkaniu z Ministrem
Skarbu Państwa to wstrzymanie wszelkich działań restrukturyzacyjnych, które doprowadzają do dalszej degradacji sektora
i skandalicznego poziomu BHP w branżach.
Minister Skarbu Państwa przedstawił obecna sytuację jaka tworzy się
w poszczególnych Ministerstwach. Zwrócił uwagę na etap powoływania władz w Zarządach Spółek Skarbu Państwa. Stanowiska
jakie zostały przedstawione ze strony SGiE NSZZ „Solidarność”
zostaną przedstawione w Ministerstwie Energetyki, a następnie
zostaną omówione na kolejnym spotkaniu.

29-30.12.2015 Zebranie Delegatów OP
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

W Barlinku spotkali się Delegaci Organizacji Podzakładowej NSZZ
Solidarność Enea Gorzów Wlkp. W zjeździe uczestniczyli zaproszeni
goście: Członek Zarządu Enea Operator-Jakub Kamyk, Przewodniczący Zarządu Regionu Gorzów-Waldemar Rusakiewicz, członkowie Prezydium Komisji Międzyzakładowej Enea: Krzysztof

Nawrocki, Maciej Wiśniewski, Robert Jusis i Marek Boiński.
Tematy poruszane podczas obrad:
1.Odczytano i przyjęto protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Podzakładowej -25.11.2015 Sulęcin.
2.Przyjęcia członków . Stosowną uchwałą w szeregi naszej organizacji przyjęto 7 osób.
3. Sprawozdanie z działalności .Członkowie Prezydium zdali relację
z najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania.
4.Wybory uzupełniające. Koleżanka Jolanta
Garus ( na zdjęciu obok) uznała, że potrzebne jest
uzupełnienie składu Komisji Podzakładowej o
przedstawiciela z BOK-u Gorzów w którym jeszcze do niedawna pracowała. Złożyła rezygnację z
członka Komisji Podzakładowej ,żeby umożliwić
dokonanie wyboru przedstawiciela z w/w BOKu. Dziękujemy Joli za dotychczasową współpracę i konstruktywne podejście do tematyki
związkowej.
W tajnych wyborach delegaci uzupełnili skład
Komisji Podzakładowej o Koleżankę Angelikę Gonerę –młodszą specjalistkę ds. wsparcia obsługi klientów w BOK Gorzów Wlkp.
( na zdjęciu obok) Angelice gratulujemy i zapraszamy do czynnego włączenia się w działalność związkową.
5.Porozumienie ze Zdroiska- Świadczenia
pieniężne dla pracowników, którzy nie nabyli
praw do akcji pracowniczych. 22.12.2015 w imieniu 111 Pracowników z terenu działania Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. skierowaliśmy do Zarządu Enea S.A. wezwanie do zapłaty świadczenia pieniężnego wynikającego z w/w porozumienia. zbiorowego . Omówiono ewentualne scenariusze dochodzenia swych praw oraz koszty z
tym związane.
6.Sutuacja w spółkach Grupy Enea. Omówiono sytuację we wszystkich spółkach występujących na terenie Oddziału Dystrybucji Gorzów
Wlkp.

Sytuację w Enea Logistyka relacjonuje Robert Czaiński

7.MKZP.Rozmawiano o nowej formule funkcjonowania kas, oraz
problemach z tym związanych. Pismo pracowników z Gorzowa z
6.11.2015 r. w sprawie wypłaty wynagrodzeń za prowadzenia kas
za okres od stycznia do września 2015 r. pozostało bez odzewu. Delegaci przyjęli stanowisko w tej sprawie, domagając się wypłaty
zaległych wynagrodzeń.

(Ciąg dalszy na stronie 3)
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8.Udzielono zapomogi losowej członkowi naszej organizacji, który
znalazł się w trudnej sytuacji życiowej związanej z chorobą.
9.Wystąpienia gości zjazdu. Zaproszeni goście w krótkich wystąpieniach podsumowali sytuację w kraju, branży oraz w grupie Enea.

Wiesław Piosik został powołany na stanowisko
członka zarządu ds. korporacyjnych.

Mirosław Kowalik ostatnio pełnił funkcję wiceprezesa zarządu i dyrektora ds. rozwoju biznesu w SNC-Lavalin Polska. Wcześniej, przez
wiele lat był dyrektorem sprzedaży i marketingu
w Alstom Power w Polsce.
Rada zdecydowała także o odwołaniu Dalidy
Gepfert pełniącej funkcję członka zarządu ds.
finansowych oraz Grzegorza Kinelskiego pełniącego funkcję członka zarządu ds. handlowych.
Obradująca w środę rada nadzorcza spółki delegowała z dniem 7
Opłatek i życzenia.
stycznia 2016 roku Sławomira Brzezińskiego pełniącego funkcję
10. Spotkanie okolicznościowe. Po zakończeniu roboczej części obczłonka RN do czasowego wykonywania czynności członka zarządu
rad ,zgodnie z wieloletnią tradycją wszyscy uczestnicy zjazdu wzięli ds. handlowych do czasu powołania nowego członka, jednakże nie
udział w spotkaniu Świąteczno-Noworocznym. Jak zwykle przy
dłużej niż na okres trzech miesięcy, liczony od 7
takich okazjach były życzenia , przełamanie się opłatkiem i wspólny
stycznia 2016 roku.
śpiew kolęd. Wszyscy wyrażali oczekiwanie na pozytywne zmiany
Sławomir Brzeziński jest związany z Eneą od
w kraju i Enei.
2008 r. Jest Członkiem Rady Nadzorczej spół11. Na zakończenie zjazdu delegacja Komisji Podzakładowej udała się
ki, wybranym przez pracowników. Obecnie
na cmentarz w Barlinku, gdzie na grobie zamordowanego w 2011 r.
pracuje na stanowisku Kierownika Biura OrgaMarka Gajka złożono kwiaty, zapalono znicze, oraz odmówiono
nizacji i Bezpieczeństwa. Wcześniej był związakrótką modlitwę.
ny m.in. ze spółką Międzynarodowe Targi Poznańskie.
Pracownicy z terenu działania Oddziału Dystrybucji Gorzów
Wlkp. uznali za stosowne podziękować za „współpracę” odwołanemu zarządowi Enea S.A. Treść podziękowania na stronie 4

5.01.2016 „Śmieciówki” w GK Enea
-stanowisko KM NSZZ „S” Enea.
Pismem z dnia 30.12.2015 r. Enea Centrum poinformowała nas ,że
zamierza powierzyć wykonywanie części niezbędnych prac na
rzecz Spółki Pracownikom zatrudnianym przez Agencje Pracy
Tymczasowej. ( Umowy śmieciowe)
Kolejny raz podkreśliliśmy, że byliśmy i jesteśmy przeciwni
„umowom śmieciowym”.

„Człowiek żyje tak długo,
jak długo trwa pamięć o nim ” Marku pamiętamy.
Więcej zdjęć na naszej stronie: Menu Aktualności.

30.12.2015 Zmiany w zarządzie Enei.
Rada nadzorcza Enei powołała ze skutkiem na dzień 7 stycznia 2016
roku Mirosława Kowalika na stanowisko prezesa spółki - poinformowała spółka w komunikacie.

Wiemy ,że ta patologiczna sytuacja nasiliła się za kadencji zarządu
Enea S.A., który został już na szczęście odwołany. Kolejne Edycje
PDO doprowadziły do sytuacji , że w wielu spółkach GK brakuje
rąk do pracy. Koronnym tego przykładem jest sytuacja w Enea Centrum, gdzie z posiadanych przez nas informacji jest najwięcej
„umów śmieciowych”, a niektóre osoby pracują tak już od 5 lat!!!
Od nowych władz Grupy Enea oczekujemy zdecydowanych działań mających na celu likwidację „umów śmieciowych” w całej
grupie. Zwróciliśmy się też o udzielenie informacji o skali patologii w
poszczególnych spółkach grupy Enea.
Stanowisko Komisji Międzyzakładowej skierowane zostało do
Zarządów Enea S.A. i Enea Centrum. Do wiadomości dostała je
Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.
Pełna treść stanowiska na naszej stronie: Menu -Aktualności.
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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kryzysem wiary, kryzysem miłości i brakiem wzajemnego zaufania"podkreślił.
5.01.2016 Ingres Biskupa T. Lityńskiego
Przywołując słowa Jana Chryzostoma: " Nie byłoby już pogan, gdybyśmy postępowali, jak prawdziwi chrześcijanie" bp Lityński zaapelował, by te prawdziwe chrześcijaństwo przejawiało się w serdeczności i
gościnności wobec każdego człowieka, niezależnie od jego pochodzenia, przekonań religijnych czy politycznych. " Duchowe bogactwo
naszego Kościoła daje szansę, że przybywający tu turysta otrzyma
pokarm pielgrzyma"- powiedział hierarcha wskazując szczególne
miejsca kultu diecezji: Rokitno, Międzyrzecz i Paradyż.
W uroczystości w katedrze Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wielkopolskim wzięli udział przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski, m.in. Prymas Polski abp. Wojciech Polak, metropolita szczecińsko-kamieński abp. Andrzej Dzięga, a także delegaci episkopatu Niemiec: abp Berlina Heiner Koch oraz bp diecezji Görlitz
Wolfgang Ipolt i przedstawiciele władz lokalnych.
Homagium, czyli hołd należny ordynariuszowi złożyli bp. Tadeuszowi Lityńskiemu przedstawiciele duchowieństwa, osób zakonnych oraz
świeckich z diecezji.
List gratulacyjny bp. Lityńskiemu przesłał prezydent Andrzej Duda.
List Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło odczytała minister
W gorzowskiej katedrze odbyły się uroczystości związane z ingresem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.
bp. Tadeusza Lityńskiego. Przed rozpoczęciem mszy św. bp Lityński
modlił się przy znajdujących się w
świątyni grobach swoich poprzedników: bpa Teodora Benscha i Sługi
Bożego bpa Wilhelma Pluty.
Uroczystość rozpoczął abp Celestino
Migliore, który odczytał treść bulli
papieża Franciszka ustanawiającą
nowego ordynariusza diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, po czym przekazał nowemu biskupowi pastorał znak władzy pasterskiej.
(Ciąg dalszy ze strony 4)

Swojego następcę przywitał dotychczasowy biskup diecezji zielonogórsko -gorzowskiej- Stefan Regmunt. " Ksiądz biskup Tadeusz jest
pierwszym po II wojnie światowej biskupem diecezjalnym wywodzącym się z grona lokalnego duchowieństwa. Nie musi się nam przedstawiać, ani my jemu. Znamy go dobrze. Rozumiemy się bez słów" mówił bp Regmunt.

W ingresie uczestniczyła też reprezentacja energetyków Enei z
pocztem Sztandarowym NSZZ Solidarność Enea Gorzów na czele.
(Nic dziwnego, bp T. Lityński w latach 2007 -2013 roku pełni
funkcję Duszpasterza Gorzowskich Energetyków).

Po zakończeniu liturgii odśpiewaliśmy naszemu byłemu Duszpasterzowi tradycyjne 100 lat i wręczyliśmy drobne upominki.
Bp Lityński wspomniał posługę poprzednich ordynariuszy, docenił też
posługę duszpasterzy oraz osób konsekrowanych oraz świeckich, angażujących się w stowarzyszenia i ruchy kościelne. Przypomniał, że
na tej ziemi podejmowano liczne dzieła
ewangelizacyjne, pobudzano ducha modlitwy w sercach i rodzinach, budowano wiele
świątyń. "Wszystko po to, by podtrzymywać
światło Ewangelii, aby żaden podmuch
wiatru historii tego płomienia nie zgasił i
aby w jego świetle kształtować swoje życie"
- zaakcentował hierarcha.
Nowy biskup zielonogórsko-gorzowski
wskazał, że jednym z najważniejszych zadań, jakie Kościół stawia sobie za cel, jest
pomoc rodzinom, które zdaniem hierarchy, potrzebują dziś poprowadzenia do Zbawiciela. "Rodzina jest dziś szczególnie doświadczona

Przedstawiciele Zarządów Regionu NSZZ
Solidarność z Gorzowa
i Zielonej Góry wręczyli
bp. Lityńskiemu obraz
naszego Patrona Błogosławionego Jerzego
Popiełuszki.

(Ciąg dalszy na stronie 6)
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Mieliśmy też okazję porozmawiać o aktualnych problemach pracowniczych występujących w grupie Enea z Minister Rodziny Pracy i
Polityki Społecznej -Elżbietą Rafalską.

E. Rafalska, K. Gonerski, bp T. Lityński J. Kamyk, R. Jusis

Biskup Tadeusz Lityński urodził się 14
czerwca 1962 r. w Kożuchowie. Jego rodzinną parafią jest parafia pw. Św. Wawrzyńca w Ługach. Ukończył Technikum
Elektroniczne w Zielonej Górze, a następnie w 1982 r. wstąpił do Gorzowskiego
Wyższego Seminarium Duchownego w
Gościkowie-Paradyżu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1988 r.
Pracował jako wikariusz w parafii pw. Św.
Bartłomieja w Ołoboku (1988-1990) i parafii pw. NMP Królowej
Polski w Głogowie (1990-1993). Przez siedem lat pełnił funkcję notariusza Sądu Kościelnego w Gorzowie Wlkp. (1993-2000).
W roku 2000 został mianowany proboszczem parafii pw. Najświętszej
Trójcy w Ochli k. Zielonej Góry, a sześć lat później - proboszczem
parafii pw. Chrystusa Króla w Gorzowie Wlkp. Od 2 lutego 2007 do
maja 2013 roku pełni funkcję Duszpasterza Gorzowskich Energetyków.
Od 2009 roku jest kanonikiem honorowym kapituły katedralnej w
Gorzowie Wlkp., od 2011 roku - wikariuszem biskupim, członkiem
Rady Kapłańskiej i Rady Konsultorów. W styczniu 2012 r. ks. Lityński
został odznaczony godnością kapelana Jego Świątobliwości Benedykta XVI.
28 kwietnia 2012 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. Tadeusza Lityńskiego biskupem pomocniczym diecezji zielonogórskogorzowskiej. Konsekracja biskupia odbyła się w katedrze gorzowskiej
16 czerwca 2012 roku. Sakry biskupiej udzielił nuncjusz apostolski w
Polsce abp Celestino Migliore.
23.11.2015 Tadeusz Lityński został mianowany przez papieża Franciszka na nowego biskupa diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Ojciec
Święty Franciszek przyjął złożoną ze względu na stan zdrowia rezygnację bp. Stefana Regmunta. Do czasu kanonicznego objęcia urzędu
przez nominata (5.01.2016) bp. Stefan Regmunt kierował diecezją
zielonogórsko-gorzowską jako Administrator Apostolski.
Diecezja gorzowska, którą objął ks. bp Lityński, została utworzona
jako administratura apostolska w 1945 r. Erygowana 28 czerwca
1972 r. przez papieża Pawła VI. Od 25 marca 1992 r. nosi nazwę
diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, na mocy decyzji papieża Jana
Pawła II zawartej w bulli “Totus Tuus Poloniae populus”. Diecezja
zielonogórsko-gorzowska podzielona jest na 30 dekanatów i 266 parafii, w tym 22 zakonne. Nawiązuje do historycznej diecezji lubuskie,
istniejącej w latach 1124-1598.
Administratorzy i biskupi diecezji gorzowskiej : 1945-1951- ks.
dr Edmund Nowicki, 1951-1952-ks.prałat Tadeusz Załuczkowski,
1952-1956-ks. prałat Zygmunt Szelażek, 1956-1958 –bp dr Teodor
Bensch, 1958-ks. prałat dr Józef Michalski, 1958-1986- bp
Wilhelm Pluta, 1986- bp Paweł Socha, 1986-1992-bp Józef
Michalik, 1993-bp Paweł Socha, 1993-2007-bp Adam Dyczkowski,
2007-2015- bp Stefan Regmunt, od 2015-bp Tadeusz Lityński.

8.01.2016 Premia roczna,
przyrost wynagrodzeń w 2016 r.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea skierowała do zarządów
grupy Enea pisma w sprawach:
1. Premii rocznej za 2015 r.:
Na podstawie pkt. 7 Załącznika 21 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
dla Pracowników ENEA wnosimy o niezwłoczne wypłacenie premii rocznej
za rok 2015 do dnia 29 stycznia 2016 r.
Według naszej oceny nie występują żadne racjonalne, ekonomiczne ani
finansowe przesłanki, uzasadniające wstrzymywanie wypłaty premii rocznej do ostatecznych terminów określonych w ZUZP ENEA. gdyż wg naszej
wiedzy w zarządzanej przez Państwa spółce na wypłatę premii rocznej zostały zabezpieczone odpowiednie rezerwy finansowe.
2. Przyrostu wynagrodzeń w 2016 r.:
Na podstawie art. 10 ust. 2 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ENEA wnosimy o niezwłoczne uzgodnienie terminu spotkania ze
Związkami Zawodowymi, w celu rozpoczęcia negocjacji i zawarcia porozumienia w zakresie przyrostu wynagrodzeń w roku 2016.
Proponujemy następujące tematy rozmów: uzgodnienie budżetów, oraz ustalenie polityki placowo-zatrudnieniowej na rok 2016 .
Jednocześnie, zgodnie z par. 7 załącznika nr 3 do ZUZP wnosimy o niezwłoczne ustalenie wskaźnika „W” w celu aktualizacji tabeli wynagrodzeń.
Która będzie obowiązywała w 2016 roku.
Przed rozpoczęciem negocjacji płacowych wnosimy o przedstawienie przez
zarząd szczegółowych danych dotyczących rozliczenia budżetów i funduszu
wynagrodzeń roku 201 5. uwzględniających średnie place w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oraz grupach zawodowych.

„Premia roczna zostanie wypłacona nie później niż
19 lutego 2016 r., a rozliczenie funduszu nastąpi podczas
pierwszego spotkania wynagrodzeń” pisma z taką
informacją otrzymaliśmy od zarządów grupy Enea

8.01.2016 Odpowiedź GIP na
skargę na działalność OIP w Poznaniu.

Dotarła do nas odpowiedź z Sekcji Kontroli Wewnętrznej Głównego
Inspektoratu Pracy na skargę na działalność Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu z dnia 20.10.2015 r. Kierownik Sekcji Kontroli Jacek
Okoń po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego nie potwierdził zasadności zarzutów stawianych OIP.
Pan Okoń nie skontaktował się z piszącymi skargę, tylko swoje
wnioski oparł na podstawie wyjaśnień złożonych przez OIP w
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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Poznaniu. Co prawda do część zarzutów potwierdziła się , np. jednostronne przyjęcie Regulaminu Pracy (RP), ale zaraz potem znalazło się
wytłumaczenie „pracodawca ostatecznie uzgodnił treść nowego
RP”.
Odnośnie umów o pracę niezgodnych z zapisami ZUZP( miejsce
pracy, miejsce wykonywania pracy), wystarczającym działaniem
w mniemaniu OIP było zalecenie Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy z Enea Centrum w sprawie uzupełnienia przez
pracodawcę umów o pracę do 31.12.2014
Do dnia dzisiejszego umów nie uzupełniono, dalej niezgodne są z
zapisami ZUZP.( do tego już się nikt nie odniósł).
Na zarzut psychozy związanej z podpisywaniem porozumień zmieniających, oraz wymuszaniu zgód na pogarszanie warunków pracy i płacy. Otrzymaliśmy wyjaśnienie: „Badanie okoliczności towarzyszących przedkładaniu pracownikom propozycji zmiany warunków pracy i płacy, nie mieści się w kompetencji organów PIP, a zatem inspektor zasadnie pominęła tę kwestę w protokole kontroli.”
Sygnały zawarte w dwóch pismach Komisji Podzakładowej NSZZ
Solidarność z Gorzowa Wlkp. dotyczące patologicznych warunków
pracy w Enea Centrum (zlecanie niewykonalnych zadań, które skutkowały ukrywanymi nadgodzinami oraz stresu który skutkuje
zwolnieniami od psychiatry z powodu nerwic) pozostały bez odpowiedzi. Podobno nie dotarły do OIP ( zostały wysłane na adres mailowy zamieszczony na stronie internetowej OIP w Poznaniu). Gdyby
Pan z GIP się z nami skontaktował przekazalibyśmy mu potwierdzenia przesłania maili.
Dalej z pisma dowiadujemy się ,że Pani Inspektor co prawda uzyskała informację o nieprawidłowościach w zakresie czasu pracy w
Enea Centrum, ale wystarczające dla niej było poinformowanie
Koordynatora SIP w GK Enea o obowiązujących przepisach prawa dotyczących problematyki czasu pracy, oraz udzieleniu porad
w tym zakresie. Koordynator miał podjąć działania i w przypadku
braku współpracy ze strony pracodawcy, miał pisemnie powiadomić o
tym fakcie OIP. „Do chwili obecnej wspomniane pismo nie wpłynęło do OIP w Poznaniu” Zręczne odbicie piłeczki.
Zapewniono nas „ że każdy sygnał ze strony partnerów społecznych
o naruszeniu przepisów prawa pracy jest traktowany przez PIP z
należytą powagą, tak jest również w tym przypadku.”
Fakty mówią co innego. Mimo posiadanej informacji nie podejmuje się działań .
Na koniec rodzynek:
Jeżeli Pan Przewodniczący uzna za konieczne to możemy przeprowadzić kontrolę, po uprzednim skierowaniu przez Pana pisma w
tej sprawie do OIP w Poznaniu. (OIP już zapomniała o wcześniejszych pismach i postępowaniu wyjaśniającym GIP)
Nie pozostawimy tak tej sprawy, zgłosimy problem do Rady
Ochrony Pracy przy Sejmie RP.

prawny Jarka radca prawny Paweł Cierkoński podczas rozprawy zaproponował zawarcie ugody. Warunki ugody zawierać będą :
- zapłatę za okres pozostawania bez pracy, zaliczenie tego okresu
do stażu prac, oraz kwotę rekompensującą dojazdy do pracy.
Pismo procesowe w tym temacie zostało skierowane do pozwanej
czyli Enea Operator.
13.01.2016 W EC o Regulaminie Pracy, posiłkach profilaktycznych, procedurach rekrutacji, kosztach związkowych.
W Poznaniu przedstawiciele pracodawcy w Enea Centrum (EC) spotkali się ze stroną społeczną.

Tematyka spotkania:
1.Regulamin Pracy (RP). Pracodawca przesłał stronie związkowej
projekt nowego RP- dostosował go do zmian organizacyjnych w grupie Enea. Po przyjęciu kilku uwag strony związkowej, uzgodniono
treść nowego RP.
2.Posiłaki profilaktyczne. W Enea Centrum funkcjonuje w kilku
obszarach działalności ( wytwarzanie, dystrybucja itd.). W tych obszarach obowiązywały różne zasady zapewnienia pracownikom posiłków profilaktycznych. Strona pracodawcy chciała uzgodnić zasady
wydawania posiłków w wytwarzaniu. Zdaniem strony związkowej
konieczne jest całościowe zajęcie się tym tematem, i zapewnienie
wszystkim uprawnionych posiłków profilaktycznych, lub adekwatnego świadczenia.
3.Procedury rekrutacji w EC. Chaos jaki towarzyszył powstawaniu
CUW doprowadził do sytuacji, że nie uzgodniono zasad prowadzenia rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej. Wymóg zawarcia takiego porozumienia zawarty jest w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Przedstawiono najważniejsze założenia do opracowywanych procedur rekrutacji, opracowane przez stronę pracodawców.
Strona związkowa przedstawiła swoje propozycje i sugestie związane
z tworzeniem zasad rekrutacji.
4.Koszty związkowe. Strona pracodawcy przedstawiła założenia
porozumienia 8 pracodawców w grupie Enea, których celem jest upo12.01.2016 Sąd Pracy –
rządkowanie spraw związanych z liczeniem i rozliczaniem kosztów
związkowych. Omówiono nowe procedury rozliczania delegacji ,
rozprawa Jarka Soniewskiego.
faktur
i innych kosztów związkowych. Strona związkowa zgłosiła
W Sądzie Pracy w
swoje uwagi do nowych procedur, oraz wyraziła wolę otrzymania
Gorzowie Wlkp.
odbyła się pierw- porozumienia zawartego przez 8 pracodawców.
14.01.2016 RN Bogdankisza rozprawa w
sprawie zwolniorezygnacja
nego Jarosława
D. Gepfert
Soniewskiego.
Były
członek
zarządu
Enea S.A. Dalida Gepfert
Jarek nie przyjął
zrezygnowała z funkcji członka rady nadzorczej
nowych gorszych
Lubelskiego Węgla „Bogdanka” Dalida Gepfert nie
warunków pracy i
podała przyczyn swojej rezygnacji.
z tego powodu

rozwiązano z
nim umowę o
pracę. Sąd przedstawił pisma procesowe jakie strony pozwu przesłały do Sądu. Enea Operator w pismach procesowych stara się udowodnić, że Jarkowi nie zależy na
pracy, tylko na odszkodowaniu z tytułu zerwania gwarancji zatrudnienia. Jest to ewidentnym kłamstwem, zarówno Jarek jak i my
wielokrotnie podkreślaliśmy, że byliśmy gotowi przyjąć nowe warunki pracy w przypadku zrekompensowania kosztów dojazdu do
nowego miejsca pracy. Dla podkreślenia tego faktu pełnomocnik

15.01.2016 Nowy skład RN Enea S.A.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Enei, po wznowieniu obrad rozpoczętych 28 grudnia ubiegłego roku podjęło uchwały w sprawie
zmian w składzie rady nadzorczej spółki.
NWZ podjęło uchwały w sprawie odwołania za składu RN Enei:
Sandry Malinowskiej, Tomasza Gołębiowskiego oraz Radosława
Winiarskiego.
Jednocześnie do składu rady nadzorczej spółki IX wspólnej kadencji
powołano Piotra Kossaka - jako członka niezależnego oraz Rafała
Bargiela, Romana Stryjskiego i Piotra Mirkowskiego.
(Ciąg dalszy na stronie 8)
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8.Ustalono termin następnego zebrania ZR-1.03.2016 r.

Do pierwszej zmiany w radzie nadzorczej Enei po zmianie rządu
doszło 2 grudnia, wówczas to w miejsce Moniki Macewicz, MSP
korzystając ze swoich uprawnień wynikających ze statutu spółki, powołało Wiesława Piosika, który kilka dni później został delegowany
do czasowego wykonywania czynności prezesa w miejsce odwołanego Krzysztofa Zamasza. 30 grudnia 2015 r. Wiesław Piosik został
powołany na stanowisko członka zarządu Enei ds. korporacyjnych
w związku z tym zrezygnował z funkcji w RN Enei.
Oprócz nowych członków rady nadzorczej Enei w jej skład wchodzą: Małgorzata Niezgoda (przewodnicząca), Tadeusz Mikłosz,
Sławomir Brzeziński, Rafał Szymański oraz Wojciech Klimowicz.

19.01.2016 Obradował
ZR Gorzów NSZZ Solidarność.

Spotkanie opłatkowe w ZR Gorzów Wlkp.

Po części roboczej, odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne. W
okolicznościowym spotkaniu uczestniczył proboszcz parafii kateNa pierwszym w 2016 r. posiedzeniu w siedzibie związku w Gorzowie dralnej- ks. Zbigniew Kobus, poseł Jarosław Porwich oraz członWlkp. spotkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Soli- kowie koła Zerowego działającego przy ZR.
darność (ZR).

20.01.2016 Enea sponsorem siatkarek z Muszyny.
Enea od początku roku stała się partnerem strategicznym drużyny
walczącej w najwyższej klasie rozgrywkowej żeńskiej siatkówki
w Polsce.

Członkowie Zarządu Regionu podczas obrad.

Tematyka spotkania:
1.Odczytano i przyjęto protokoły z zebrań z września i listopada
2015 r.
2.Wybory Prezydium ZR. Stosowną uchwałą przyjęto liczebność
Prezydium ( 6 osobowe). W tajnych wyborach dokonano wyboru : zcy Przew. skarbnika- S.Steltmann, Sekretarza –G.Czerepowicka,
Członków Prezydium-J. Czarnecki, M.Tymanowski, W.Sapór.

Zawodniczki Polskiego Cukru Muszynianki Enea 19.01.2016 r. po raz
pierwszy wybiegły na parkiet w nowych strojach z logo Enei. Po
pasjonującym spotkaniu Polski wygrały z Azeryolem BAKU 3 : 2
(27:25, 18:25,23:25,25:23, 15:5).
W weekend Enea przywitała się z kibicami drużyny podczas zimowej
imprezy ENERGIA+ Iskrzące Emocje. Przy lodowisku w Muszynie
stanęła ciężarówka Enei z atrakcjami. W niedzielę punkt nowego
sponsora odwiedziły siatkarki. Kibice mogli zdobyć klubowe szaliki,
autografy, zrobić sobie zdjęcie z zawodniczkami i zmierzyć się w grze
w wirtualną siatkówkę.
Polski Cukier Muszynianka Enea to czterokrotny mistrz Polski,
zdobywca Pucharu Polski oraz Pucharu CEV. Siatkarki z Muszyny
reprezentowały nasz kraj w prestiżowej Lidze Mistrzyń. Zespół zdobył
dwa Superpuchary Polski, wielokrotnie stawał na ligowym podium.

21-22.01.2016 Obradowała
Krajowa Sekcja Energetyków.
M.Tymanowski, J.Czarnecki, G.Czerepowicka, W.Rusakiewicz, S. Steltmann.

3.Rocznica śmierci ks. Prałata Witolda Andrzejewskiego. Omówiono imprezy rocznicowe: 29.01.2016 r -„MISJONARZ SZCZĘŚCIA” koncert dedykowany pamięci KSIĘDZA PRAŁATA.
30.01.2016 Pałacyk Biskupi-pamiątkowa wystawa, Msza Święta w
intencji zmarłego.
4.Inicjatywy budowy pomników:- Ks. Witolda Andrzejewskiego, Upamiętniającego pacyfikację Zakładów Mechanicznych „Ursus”
w Gorzowie w stanie wojennym. Przyjęto stanowisko w sprawie
aktywnego włączenia się ZR w inicjatywy budowy tych pomników.
5.Zmiany w prawie pracy. Prawnik Anna Forstner-Kluj omówiła
zmiany w prawie pracy jakie zaszły od 2016r. Członkowie ZR otrzymali je w formie pisemnej.
6.Podjęto uchwałę-wystąpienie do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK) o uznanie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
NSZZ Solidarność Enea, za organizację działającą zgodnie z wymogami Statutu NSZZ Solidarność i uchwałami KK.
7.Sprawozdanie z działalności. Członkowie Prezydium omówili
wydarzenia jakie miały miejsce w regionie od ostatniego zebrania ZR.

W Koninie na pierwszym w tym roku posiedzeniu spotkali się członkowie Rady Krajowej Sekcji Energetyków NSZZ Solidarność
(KSE). Tematy poruszane na spotkaniu:
1. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia KSE.
(Ciąg dalszy na stronie 9)
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Mikołaj Franzkowiak, nowy członek
zarządu ds. finansowych Enei, od ponad
13 lat związany jest z zarządzaniem finansami. Od 2011 roku zatrudniony jest w
Banku Zachodnim WBK, gdzie początkowo kierował Departamentem Informacji
Zarządczej Klientów Korporacyjnych i
odpowiadał m.in. za przygotowywanie
Członkowie Rady KSE NSZZ Solidarność podczas obrad w Koninie.
raportów zarządczych, budżetów, prognoz i analiz dla pionów banku
2.Ankiety Organizacji Zakładowych zrzeszonych w KSE. Ostatecz- współpracujących z klientami korporacyjnymi (controlling), a od 2015
ny termin przesłania ankiet 15.02.2016 r.
roku kieruje Departamentem Finansów Skarbu, odpowiadając za ze3.Sprawozdanie z działalności Prezydium KSE. Przew. R. Rutkow- spół prowadzący rachunkowość dla obszaru ALM i Skarbu banku. Od
ski przekazał informacje z wydarzeń jakie maiły miejsce od ostatniego 2013 roku jest członkiem Rady Nadzorczej spółki BZ WBK Faktor.
zebrania KSE.
W latach 2009 - 2010 pracował w Grupie Kapitałowej FUGO, gdzie
jako członek zarządu ds. ekonomiczno - finansowych odpowiadał m.in.
4.Sytuacja w branży. Przedstawiciele grup energetycznych oraz zaplecza energetyki przedstawili sytuację w swoich spółkach. Zapocząt- za proces restrukturyzacji zadłużenia oraz restrukturyzację kosztów.
kowane zmiany kadrowe, dają nadzieję na poprawę sytuacji w branży. W latach 2004 - 2009 związany z Bankiem BPH (po fuzji Bank Pekao)
gdzie m.in. kierował pracami zespołu współpracującego z klientami
Zaniedbania i brak inwestycji w branżę w ostatnich latach doprowadził do blekautu w Łodzi.
korporacyjnymi i zajmującego się strukturyzowaniem transakcji kredytowych. Swoją karierę zawodową rozpoczął w firmie Ernst & Young,
5.Relacja z posiedzenia Komisji Krajowej (KK) oraz spotkania
branżowego z Prezydium KK. Uczestnicy tych spotkań zapoznali
pracując początkowo jako prawnik, a później jako analityk w zespole
zajmującym się doradztwem w zakresie fuzji i przejęć.
członków Rady z tematyką poruszaną podczas tych zebrań.
Mikołaj Franzkowiak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administra6.Składki na KSE. Skarbnik M. Brzuśmian zaapelował o wpłatę
zaległych składek za 2015 r. Umożliwi mu to rozliczenie roku i spo- cji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował
również prawo i ekonomię na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie.
rządzenie budżetu na 2016 r.
22.01.2016 Zarząd Enea S.A. już w komplecie. Jest również absolwentem studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Aktualnie jest
21 stycznia rada nadzorcza Enei podjęła uchwały w sprawie powołastudentem studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersynia dwóch członków zarządu ze skutkiem od dnia 15 lutego 2016 r.
tetu Ekonomicznego w Poznaniu. Mikołaj Franzkowiak posiada mięDo zarządu Enei wejdą Piotr Adamczak - na stanowisko członka
zarządu ds. handlowych oraz Mikołaj Franzkowiak - na stanowi- dzynarodowy certyfikat zakresu finansów Charted Financial Analyst,
ponadto uczestniczył w licznych szkoleniach z zakresu finansów i zasko członka zarządu ds. finansowych.
Jednocześnie z dniem powołania nowego członka zarządu ds. handlo- rządzania.
25.01.2016 Powrót dialogu w
wych wygasa delegacja do czasowego pełnienia tej funkcji przez
członka rady nadzorczej, Sławomira Brzezińskiego.
województwie lubuskim. (WRDS).
Od 15 lutego zarząd Enei będzie pracował w składzie: Mirosław
Prowadzony za rządów PO i PSL pozorowany dialog społeczny ostaKowalik - prezes zarządu, Wiesław Piosik - wiceprezes zarządu ds. tecznie zanikł w czerwcu 2013. Przez dwa i pół roku nie było w Polkorporacyjnych oraz Piotr Adamczak - członek zarządu ds. hansce dialogu społecznego. Przygotowana przez NSZZ Solidarność
dlowych i Mikołaj Franzkowiak - członek zarządu ds. finansoustawa o „Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialowych. Będzie to oznaczało całkowitą zmianę składu zarządu poznań- gu społecznego” przywróciła ten dialog. Na poziomie kraju powołaskiej grupy po zmianie rządu.
no Radę Dialogu Społecznego (RDS). Przewodniczącym RDS został
Piotr Adamczak, nowy członek zarządu ds.
Szef Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda.
handlowych Enei, jest związany z branżą energetyczną od 23 lat. Karierę zawodową rozpoczął
w Zakładzie Energetycznym Poznań, gdzie pracował na stanowiskach inżyniera ds. programowania ruchu i ekonomiki przesyłu oraz Inspektora ds. rozliczeń. W latach 1999 - 2003 kierował
Wydziałem Organizacji Rynku w Energo Partner
Wielkopolska gdzie zajmował się koordynacją
usług świadczonych dla Energetyki Poznańskiej
i innych spółek dystrybucyjnych skupionych w Energetycznym Konsorcjum Zachodnim, związanych z uruchamianym wówczas Rynkiem
Bilansującym oraz wspólnych inicjatyw zakupu energii elektrycznej na
rynku hurtowym. W latach 2002 - 2011 w Energetyce Poznańskiej, a
po konsolidacji w Grupie Energetycznej Enea na stanowiskach KieCzłonkowie WRDS podczas obrad w Zielonej Górze.
rownika Biura, Kierownika Wydziału i Dyrektora Pionu, zajmował się
W województwie lubuskim władze rządocentralizacją i realizacją zadań w zakresie hurtowego obrotu energią
we, samorządowe, pracodawcy i pracoelektryczną, zadań operatora handlowo technicznego, operatora hanbiorcy powołali do życia Wojewódzką
dlowego, a także współpracą handlową z OZE. Od 2011 roku na staRadę Dialogu Społecznego (WRDS) , tym
nowisku kierownika biura, a od 2013 roku dyrektora Departamentu
samym dialog społeczny powrócił rówObrotu w Enea Trading do dziś zajmuje się działalnością handlową na
nież do naszej „Małej Ojczyzny”.
rynkach energii elektrycznej, praw majątkowych do świadectw pochoPodczas inauguracyjnego posiedzenie Rady
dzenia, uprawnień do emisji oraz współpracy handlowej z OZE na
w Zielonej Górze ukonstytuowały się włarzecz spółek Grupy Enea.
dze tego ciała.
W 1992 roku ukończył Politechnikę Poznańską na kierunku ElektroPierwszym Przewodniczącym WRDS w
technika na Wydziale Elektrycznym i uzyskał tytuł magistra inżyniera.
lubuskim został Maciej Jankowski (szef
W 1995 roku Studia Podyplomowe w zakresie Ekonomicznych ProbleZarządu Regionu Zielona Góra NSZZ
mów Transformacji Elektroenergetyki w Szkole Głównej Handlowej w
Solidarność). ( na zdjęciu obok) W skład 30
Warszawie, a w 2000 roku podyplomowe studium „Zarządzanie obroosobowej Rady z NSZZ Solidarność wetem energii elektrycznej” na Wyższej Szkole Handlu i Usług w
szli jeszcze Waldemar Rusakiewicz,
Poznaniu.
Krzysztof Gonerski oraz Bogusław Motowidełko.
(Ciąg dalszy na stronie 10)
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poezją księdza Jana Twardowskiego w przepięknej interpretacji Aliny
Czyżewskiej. Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej pod dyr. Moniki Wolińskiej wykonała utwory, które pozwoliły zatrzymać się na chwilę i zapytać o
rzeczy najważniejsze. W wykonaniu filharmoników gorzowskich usłyszeliśmy
liryczne, spokojne i poruszające swą prostotą Adagio na smyczki Samuela
Barbera, żałobne w nastroju, słynne barokowe Adagio g-moll Tomaso Albinoniego, przepiękną, przesyconą smutkiem Chacconę z Requiem Krzysztofa
Pendereckiego, a także refleksyjną Śmierć Azy z suity Peer Gynt Edvarda
Griega. Na zakończenie zabrzmiał utwór Ennio Morricone „Nella Fantasia”
z filmu „Misja”.

Przedstawiciele NSZZ Solidarność w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego od lewej: K.Gonerski, M.Jankowski, W.Rusakiewicz, B.Motowidełko.
Szersza relacja z obrad WRDS na naszej stronie: Menu –Aktualności

26.01.2016 Resort skarbu
chce trwałego obniżenia
pensji zarządów
Trwają prace nad projektem ustawy, która
ma mocno ograniczyć wynagrodzenia
ścisłego kierownictwa spółek z udziałem
Skarbu Państwa.
Resort skarbu chce w sposób systemowy rozstrzygnąć sprawę wynagrodzeń w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. W programie PiS,
jak i w ostatnich wywiadach ministra Dawida Jackiewicza, pojawiały się zarzuty, że wynagrodzenia wielu prezesów i członków
zarządu są nieetycznie wysokie. Z tego powodu przygotowywane
jest rozwiązanie systemowe w postaci ustawy, która będzie ograniczać
wysokość pobieranych uposażeń.
O wysokości zarobków kadry zarządzającej w energetyce
dowiecie się z naszej strony: Menu -Aktualności.

27.01.2016 Ciąg dalszy rozmów o budżetach
W Poznaniu po raz kolejny strona społeczna spotkała się z dyrekcją Enea
Centrum (EC) w sprawie rozliczania kosztów związkowych. Korzystając z
okazji pan Grzegorz Jeziorny przypomniał stronie społecznej o w miarę szybką opinie do przesłanych dokumentów w sprawie zmiany administratora
Wspólnej Działalności Socjalnej(WDS) . Obecnie jest to Enea Operator a
ma być EC , której to pracownicy i tak już prowadzą obsługę WDS . Na ten
moment dwie organizacje związkowe nie przedstawiły swojego stanowiska.
Przechodząc do głównego tematu spotkania strona społeczna zwróciła uwagę
prowadzącym , że część informacji przekazanych na poprzednim spotkaniu
okazała się sprzeczna z zasadami jakie określili sobie pracodawcy. Jednocześnie zarzucono pracodawcom , że wszystkie ustalenia dotyczące realizacji
zapisów załącznika Nr 16 do ZUZP (Zasady Współpracy Partnerów Społecznych w ENEA) ,a dotyczące kosztów prowadzenia działalności związkowej
przez poszczególne organizacje związkowe w GK ENEA zarówno stałe jak i
nie stałe zostały wrzucone do limitów , a literalnie nie koniecznie wynika to z
zapisów załącznika nr 16 ZUZP. Ta kwestia powinna w pierwszej kolejności zostać uzgodniona ze stroną społeczną i następnie można przejść do
omawiania aspektów technicznych tego projektu. Również kwestią sporną
stała się sprawa akceptowania wyjazdów służbowych (związkowych ) osób
będących na stałe oddelegowanych do pracy w organizacjach związkowych . Pracodawcy uważają , że delegacje powinny być zatwierdzane przez
osoby wyznaczone z zarządów poszczególnych organizacji związkowych .
Natomiast strona społeczna uważa , że biorąc pod uwagę aspekty prawnofiskalne delegacje muszą być akceptowane przez pracodawcę . Osoby które by
miały akceptować delegacje nie posiadają upoważnień od pracodawcy w tym
zakresie. Z uwagi na to , że dyrekcja EC prowadząca to spotkanie nie ma żadnych uprawnień do podejmowania decyzji i prowadzenia uzgodnień ze stroną
społeczną w zagadnieniach wykraczających poza aspekt techniczny tego projektu, postanowiono dalszą część spotkania poświęcić tylko i wyłącznie technicznemu aspektowi rozliczania wyjazdów służbowych i związkowych.

W koncercie uczestniczyli m. in. biskupi: Tadeusz Lityński i Adam Dyczkowski, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Prezydent Gorzowa Wlkp.
Jacek Wójcicki, gorzowscy duszpasterze, wychowankowie „Szefa” z duszpasterstwa akademickiego, członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ
Solidarność oraz licznie przybyli mieszkańcy miasta. Koncert był nagrywany i będzie retransmitowany przez Telewizję Trwam.

30.01.2016 w Instytucie bp. Wilhelma Pluty mieszczącym się w
pałacu biskupim w Gorzowie Wlkp, odbyło s się spotkanie zatytułowane „Ksiądz Witold Andrzejewski, kapelan Gorzowskiej
„Solidarności”. Sylwetkę charyzmatycznego kapłana przedstawił dr Marek
Rusakiewicz, najmłodszy poseł sejmu kontraktowego. Zebrani obejrzeli fragment filmu biograficznego przygotowanego przez Telewizję TRWAM.
Odtworzony został apel kapelana do delegatów zjazdu Gorzowskiej
„Solidarności”. Waldemar Rusakiewicz poinformował zebranych o inicjatywie budowy pomnika ks. W. Andrzejewskiego. Z pałacu uczestnicy spotkania
udali się do Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w
Gorzowie Wlkp. by podczas Mszy Świętej pomodlić się w intencji legendarnego duszpasterza. W liturgii uczestniczyli przedstawiciele NSZZ Solidarność wraz z dwoma pocztami sztandarowymi, członkowie duszpasterstwa akademickiego, przedstawiciele władz, goście oraz parafianie.

Ks. Witold Andrzejewski urodził się 5 kwietnia
1940 roku w Kownie. Prawdopodobnie w tym samym roku jego ojca - rotmistrza ułanów i więźnia
Starobielska - Rosjanie rozstrzelali w lesie pod
Charkowem. W 1944 roku razem z mamą przenosi
się do Wrocławia, a potem do Łodzi. Tam przyszły
ksiądz prałat skończy szkołę podstawową, Liceum
Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika i rozpo30.01.2016 Rocznica śmierci
czął studia w Wyższej Szkole Teatralnej. Zakończył
je w warszawskiej szkole aktorskiej. Przez sześć lat
NASZEGO KAPELANA
pracował w gorzowskim teatrze jako aktor, był jednym z ulubionych aktorów
30 stycznia 2015 r. odszedł do Domu Ojca
Ireny Byrskiej. Zagrał w około 50 sztukach. W roku 1966 zrezygnoKapelan NSZZ
Solidarność ks. Prałat
wał z aktorstwa i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w GościWitold Andrzejewski.
kowie-Paradyżu. Po 6 latach studiów, 18 czerwca 1972 r., otrzymał święceW przeddzień 1. rocznicy śmierci Kapelana
nia kapłańskie z rąk biskupa gorzowskiego ks. Wilhelma Pluty.
NSZZ Solidarność, wspaniałego, ciepłego
Przez pierwszych 7 lat był wikariuszem parafii Niepokalanego Poczęcia
człowieka w Filharmonii w Gorzowie Wlkp.
NMP w Gorzowie Wlkp., organizując Duszpasterstwo Akademickie. Uczył
odbył się koncert „Misjonarz szczęścia”.
młodzież nie tylko społecznej myśli Kościoła Katolickiego, ale też rozwiUroczystość w wyjątkowym klimacie i stylu poprowadził Janusz Dreczka,
zastępca prezydenta ds. społecznych. Podczas spotkania opowiadał o znanym jał myśl patriotyczną. Organizował spotkania z czołowymi opozycjonistami w
mu doskonale Prałacie Witoldzie Andrzejewskim. Koncert przeplatany był
(Ciąg dalszy na stronie 11)
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mi obecnej posłanki PO i jej powoływaniem się na autorytety dawnej opozycji.
Zadajemy pytanie o ocenę zachowań posłanki podczas debaty dotyczącej Trybunału
Konstytucyjnego:
A. Gwiazda: Po to została kupiona. W prezydium MKZ były cztery kobiety, Joanna
Duda - Gwiazda, Henryka
Krzywonos, Joanna Pieńkowska i Anna Walentynowicz.
Alina i Anna nie żyją. Platforma
nie może Joanny pokazać,
bo wie, co by powiedziała. Więc
„kupili” Henię Krzywonos.
Napisali sztuczny życiorys,
który pozwala ją teraz używać
jako „cyngla” Platformy.
Co państwo myślą kiedy teraz
pani Krzywonos wychodzi
na mównicę sejmową, wymachuje Konstytucją i krzyczy
o zamachu na demokrację?
J. Gwiazda: „Najbardziej mnie oburzyło to, że ona używała takiego pojęcia, że myśmy
„błagali” władzę. Ani Solidarność, ani strajkujący nie błagali. Co nie znaczy,
że wszczynali takie awantury, jak teraz Henia na mównicy. Po prostu to nie ten styl. Ona
nawet nie wie jak to zagrać. Odgrywa coś, bo uważa, że tak powinna się zachowywać
bojowa działaczka Solidarności. To jest żenujące. My nie chcemy się pod czymś takim podpisywać”
Państwo nie utrzymują z nią już żadnych relacji?
J. Gwiazda: „Od stuleci. Ja już na wszelki wypadek sprawdziłam, co o Heni pisze IPN.
Normalnie nawet ludzie nie bardzo się angażujący się w Solidarność, bywali zatrzymani,
a na jej temat nie ma nic. Ja byłam internowana i znam wszystkie osoby z naszego
regionu, które poszły siedzieć za ulotki. I jej wtedy nie było”
Co zdecydowało, że Henryka Krzywonos tak mocno się zaangażowała politycznie
po stronie PO?
J. Gwiazda: „Przepustkę do polityki otworzyło to, gdy na czwartym zjeździe drugiej Solidarności – niesamowicie zwymyślała
Lecha Kaczyńskiego”.
Henryka Krzywonos w rozmowie z Gazetą Wyborczą powołuje się na właśnie niego.
Mówi, że „gdyby Lech Kaczyński wstał z grobu, to by się chyba jeszcze raz położył,
ze wstydu, jakby zobaczył, co się tutaj dzieje. Lech Kaczyński mówił, że Trybunału
Konstytucyjnego za nic w świecie nie wolno ruszać…
J. Gwiazda: „To jest już poniżej wszelkich norm etycznych. I ona odgrywa rolę autorytetu moralnego. W ten sposób ona kompromituje „Solidarność”!…
A. Gwiazda: „Prawdziwym powodem, że została odsunięta było to, że ją złapali
na kradzieży pieniędzy! Mieliśmy o tym nie mówić, ale wobec takiej bezczelności –
trzeba!”
J. Gwiazda: „A na salony polityczne wprowadziła ją pani Jolanta Kwaśniewska.
Do mediów – Borusewicz. Zresztą oni w ogóle opowiadali niesłychane rzeczy,
że 21 postulatów napisała Henia z Borusewiczem. Słyszałam to na własne uszy. Chyba
myśląc, że ludzie doznali już kompletnej amnezji”.
A. Gwiazda: „Słyszeliśmy też, że to Henia zatrzymała strajk”.
J. Gwiazda: „Ja już nie chcę mówić, że ludzie w Gdańsku mówią, że ten tramwaj to jej
zatrzymała publika, bo inne tramwaje nie wyjechały a ona wyjechała… A jak tramwaj
stanął to pobiegła do Stoczni. Nie wiem jaka wersja jest prawdziwa,
bo tu są różne plotki”.
A. Gwiazda: „Pogłoski krążą do dzisiaj – że była łamistrajkiem, inni nie wyjechali, a ona
wyjechała i tym co wyjechali – wyłączono prąd”.
Czyli legenda „dzielnej tramwajarki” jest sztucznie wykreowana?
J. Gwiazda: „Tak. Po prostu potrzebny był ktoś, ze strajku. I to było bardzo pomocne przy
wymazywaniu z kart historii tych kilku kobiet, które jakoś tam się w niej zapisały. Tę jej
legendę podtrzymuje dziś Europejskie Centrum Solidarności. Ale historia tego nie została porządnie napisana. I mainstream robi ludziom wodę z mózgu. Jak ją zobaczyłam
na tej trybunie sejmowej, jak ona wymachiwała tą konstytucją, że ją o czwartej rano
wyciągali z domu, a ona broniła konstytucji, to po prostu nie wiadomo, czy śmiać się czy
płakać. Niech ona się przynajmniej nie powołuje na Solidarność. Nie ma prawa wypowiadania się w jej imieniu”.
A. Gwiazda: „Ani tym bardziej w imieniu przedsierpniowej opozycji, bo w niej nie znała nikogo”.
Jak państwo odbierają zestawianie rzeczywistości z lat 80-tych i tej dzisiejszej?
J. Gwiazda: „Jeśli obecnie rządzący zawarli polityczny układ z przewodniczącym Solidarności – panem Piotrem Dudą i wszystkie postulaty i zamiary nowego rządu i prezydenta
Było nas wielu, ale nie mogło być inaczej. ON też zawsze był z nami.
dotyczą poprawy sytuacji ludzi pracy – to po jakiej stronie stanęła Henia?
Na zawsze pozostanie w naszych sercach.
Po stronie banksterów?”.
A. Gwiazda: „Po stronie tych, którzy mówili, że pierwszy milion trzeb a ukraść, a polityka
Więcej zdjęć na naszej stronie-Menu-Aktualności.
======================================================== nie ma być uczciwa, tylko skuteczna !”.
J. Gwiazda: „Po stronie tych, którzy mówią, że nie ma w Polsce głodnych dzieci, a jak
komuś się nie powodzi, to mówią, że jest nieudacznik, bo nie potrafi sobie znaleźć pracy
======================================================== i wziąć kredytu na mieszkanie. To jest kompletne zaprzeczenie tego, o co myśmy walczyli
w „Solidarności”. I mamy tylko nadzieję, że przynajmniej częściowo do tamtych naszych
H. Krzywonos „ Sztuczny życiorys- dążeń ten nowy rząd wraca”.

(Ciąg dalszy ze strony 10)
kraju, Poprzez wykłady prowadzone przez niezależnych wykładowców, młodzież poznawała zakazane przez władze PRL fakty historyczne, ubogacała się
duchowo poprzez studiowanie Pisma Świętego, rozmyślań biblijnych, a także
poznając zagadnienia z psychologii, socjologii, ekonomii. Współtworzył opozycyjne środowisko w Gorzowie Wielkopolskim poprzez rozpowszechnianie niezależnej prasy oraz książek z drugiego obiegu. W tym okresie współpracował z
Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz z Ruchem Młodej Polski.
Od roku 1980 ściśle związany z NSZZ Solidarność, był kapelanem
„SOLDARNOŚCI” Regionu Gorzów Wlkp. W okresie Stanu Wojennego tj. 13
grudnia 1981 roku odczytał z ambony list protestacyjny wszystkich proboszczów Miasta, skierowany do władz politycznych i wojskowych, potępiający
stan wojenny. Sygnatariusz Listu protestacyjnego gorzowskich proboszczów
do władz politycznych i wojskowych po pacyfikacji Zakładów Mechanicznych
Gorzów. Wielokrotnie przesłuchiwany w prokuraturze. W latach 1982–1989
odprawiał Msze święte za Ojczyznę w gorzowskiej Katedrze w intencji prześladowanych za działalność niepodległościową, podczas których głosił patriotyczne kazania. Współorganizował pomoc rodzinom skazanych i internowanych,
odwiedzał ich w więzieniu.
Ks. Prałat Witold Andrzejewski był cenionym w kraju rekolekcjonistą. Od
roku 1983 inicjator i organizator pieszych Pielgrzymek do Częstochowy. Zwany był Pielgrzymem Niepodległości. Jego 40-letnie bogate doświadczenie kapłańskie oraz patriotyczne zaangażowanie w sprawy Polski stawiają go jako
wzór do naśladowania. Cała jego działalność patriotyczna, wychowawcza, a
także społeczna była zwalczana przez Służbę Bezpieczeństwa. Jego działalność
duszpasterska pozwoliła wychować wiele pokoleń młodzieży na prawdziwych
patriotów i katolików. Jego życiowa postawa spowodowała, że jest, nie tylko
dla mieszkańców województwa lubuskiego, wzorem i autorytetem. Za swoją
działalność był wielokrotnie odznaczany, między innymi:. Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski, nagrodą Ś
" wiadek Historii” przyznawanej przez
Instytut Pamięci Narodowej, tytułem Honorowy Członek NSZZ Solidarność,
tytułem Honorowy Obywatel Miasta Gorzowa Wlkp. oraz pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Prałat Witold Andrzejewski zmarł 30 styczna 2015 r. po długiej i ciężkiej chorobie. Pogrzeb Kapelana Solidarności odbył się 4 lutego 2015. Kondukt żałobny z trumną wyruszył z kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP w Gorzowie Wlkp. do kościoła katedralnego w Gorzowie Wlkp. Czoło
konduktu stanowiła konna banderia grupy rekonstrukcyjnej 14. Pułku
Ułanów Jazłowieckich z Lubniewic. Ks. W. Andrzejewskiego, kapłana i kaznodzieję, na gorzowskim cmentarzu komunalnym żegnało kilka tysięcy osób.

PRZEGLĄD PRASY

fałszywa legenda Solidarności”
Henryka Krzywonos po tym jak została wybrana posłanką PO, musiała złożyć oświadczenie majątkowe. Wysokość emerytury, jaką w swoim oświadczeniu majątkowym
wpisała Henryka Krzywonos wywołała ogromne poruszenie.
Posłanka PO pobiera obecnie emeryturę w wysokości
6200 zł miesięcznie, to trzy razy tyle, ile dziś wynosi średnia emerytura Krzywonos przeszła na emeryturę już
w wieku 56 lat. Do świadczenia jakie pobierała z
ZUZ ,w lipcu 2009 roku dołączono jej specjalną emeryturę – aż 3500 zł miesięcznie. Przyznał ją premier Donald Tusk. Krzywonos, wedle
Tuska, musiała być nadzwyczajnie zasłużona. Motornicza Platformy, dziś posłanka tej
partii chętnie wymachująca konstytucją, nerwowo zareagowała na pytania o pochodzenie
swych apanaży. Teraz wiadomo skąd ta nerwowość – okazuje się, że miłość tramwajarki
do dawnej partii Donalda Tuska nie musi być zupełnie bezinteresowna…
Henryka Krzywonos nie ma prawa wypowiadania się w imieniu „Solidarności” uważają Andrzej i Joanna Gwiazdowie. Gdańscy opozycjoniści są oburzeni wypowiedzia-
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HUMOR Z INTERNETU

GORZÓW MOJE MIASTO

ARCHIWUM CZESŁAWA M.
Landsberg fontanna Pauckscha

ZARZĄDY ENEA

2002 r. Ojcowie założyciele Enea od lewej: A. Kielich, M. Malinowski,
J. Gruszka, H. Szałek, D. Wieczorek

ZŁOTE MYŚLI
30.11.1986 Gorzów Wlkp. Ingres Biskupa Józefa Michalika

OKIEM JUJKI

LICZBY MIESIĄCA
-11,72 zł. wartość akcji Enea 29.01.2016 r. godz. 17.00
-1526 dzieci urodziło się w Gorzowie w 2015 r.( w tym
793 chłopców, 197 urodziło się za granicą)
-1719 osób zmarło w Gorzowie w 2015 r.
-526 par w Gorzowie Wlkp. zawarło związek małżeński w 2015 r.
-215 par rozwiodło się w Gorzowie Wlkp. w 2015 r.
- 1850 zł brutto wynosi płaca minimalna od styczna 2016 r.
( netto 1355 zł.) Płacę minimalną w Polsce pobiera 1,3 mln osób.
-9,8 % - stopa bezrobocia w XII 2015,wobec 9,6 proc. XI 2015.
W urzędach pracy zarejestrowanych było 1 mln 564,2 tys. osób.
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