
Pod Napięciem 
Biuletyn Informacyjny Komisji Podzakładowej  NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wielkopolski 

W  numerze: 
Zebranie KM NSZZ „S” Enea 

Obradowała Komisja Krajowa 

Zjazd Delegatów Regionu Gorzów 

Spotkania opłatkowe 

 
29.12.2016  

Wybory do zarządu  
Enea Operator 

 
Nasz Kandydat  

 
(szczegóły na  

stronach 12 i 13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

Wersja elektroniczna na:  www.solidarnosc.gorzow.enea.pl 

NR 174 / 12 / Grudzień 2016 

 

GRUDNIOWE ROCZNICE 
 

 

„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 



Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
1-2.12.2016 Spotkanie Energetyków  

w Niepokalanowie. 

Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków „NAZARET” wy-
stąpił z zaproszeniem do Gorzowskiej Wspólnoty Energetyków 
„Nazaret” i NSZZ „Solidarność” Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.  
do udziału w  posiedzeniu KSE „Nazaret” do Niepokalanowa – miej-
sca życia i działalności Świętego Maksymiliana, naszego Patrona. 
Delegatami z strony wspólnoty był Czesław Szablewski a ze strony 
NSZZ „Solidarność” Mariusz Kępiszak. Spotkanie  zaplanowane 
było w dniach  01 – 04 grudnia br. w Domu Rekolekcyjnym Ojców 
Franciszkanów. Nasi koledzy z Gorzowa uczestniczyli tylko w pierw-
szej części spotkania, to jest w dniach pierwszego i drugiego grudnia. 
Podczas spotkania omówiono program działalności KSE na 2017r., 
jego  bieżące sprawy  oraz zasady i możliwości funkcjonowania Od-
działów Terenowych. Temat przygotowania przyszłorocznej XXXII 
Pielgrzymki Energetyków na Jasną Górę miał być omawiany w kolej-
nych dniach spotkania. Podczas spotkania  Duszpasterz Krajowy 
Energetyków, ks. dr Sławomir Zyga prowadził również wykłady 
formacyjne. Zarząd KSE zobowiązał się do dostarczenia odpowiedniej 
dokumentacji przygotowawczej w celu przekształcenia dotychczaso-
wych struktur wspólnoty zawodowej funkcjonującej w Gorzowie 

Wlkp. na Oddział Terenowy KSE . 

1.12.2016 Enea, PGE, Energa i PGNiG Termika 
złożyły EDF nową ofertę  

Enea, Energa, PGE oraz PGNiG Termika złożyły EDF International 
nową ofertę na zakup akcji i udziałów w spółkach należących do 
EDF w Polsce posiadających konwencjonalne aktywa wytwórcze oraz 
prowadzących działalność usługową - podały spółki w komunikatach.  
Złożenie nowej oferty nastąpiło w związku ze zbliżającym się termi-
nem zakończenia obowiązywania oferty złożonej 16 września b.r. 
Nowa oferta będzie ważna przez 90 dni od daty złożenia i jest uza-
leżniona m.in. od wyników badania due diligence, które będzie pod-
stawą do podjęcia dalszych decyzji dotyczących ewentualnej transak-
cji.  
 

Warto jednak zwrócić uwagę, że złożona we wrześniu przez Eneę, 
Energę, PGE oraz PGNiG Termika wspólna oferta zakupu akty-
wów EDF wpłynęła po terminie i nie była brana przez EDF przy 
wyborze podmiotów dopuszczonych do kolejnego etapu procesu 
sprzedaży. Pod koniec października grupa EDF poinformowała o 
wybraniu IFM Investors do wyłącznych negocjacji w sprawie sprzeda-
ży aktywów kogeneracyjnych w Polsce. Równolegle EDF rozpoczął 

negocjacje na wyłączność z firmą EPH w sprawie sprzedaży Elek-
trowni Rybnik.  

5.12.2016 Enea ma wyłączność na zakup Engie 
Energia Polska, właściciela Elektrowni Połaniec  

Zarząd Enei poinformował, że 2 grudnia 2016 roku spółka uzyskała 
wyłączność na dalsze prowadzenie negocjacji na zakup 100 proc.  
akcji Engie Energia Polska - właściciela Elektrowni Połaniec, któ-
rych właścicielem jest francuski koncern energetyczny Engie. Udzie-
lona Enei wyłączność będzie obowiązywała do końca 2016 r.  
Jak podkreślają władze Enei spółka jest optymalnym inwestor dla 
Elektrowni Połaniec, która należy do Engie Energia Polska . W ich 
ocenie ewentualne przejęcie przez Eneę Elektrowni Połaniec pozwoli-
łoby na stworzenie efektywnego kosztowo i operacyjnie obszaru pro-
dukcji energii w oparciu o własny surowiec, co budowałoby przewagę 
konkurencyjną Grupy na rynku energii.  
 
Jak podkreśla Enea Elektrownia Połaniec to jeden z najefektywniej-
szych wytwórców energii elektrycznej w Polsce, a ważnym elemen-
tem tego aktywa jest nowoczesny blok biomasowy - jeden z najwięk-
szych tego typu bloków na świecie (ponad 200 MW) produkujący 
zieloną energię. Spółka przypomina, ze w ostatnim latach Elektrownia 
Połaniec zrealizowała intensywny program modernizacyjny, zwiększa-
jący sprawność produkcji energii oraz dostosowujący urządzenia wy-
twórcze do obowiązujących standardów środowiskowych. W ocenie 
władz Enei Elektrownia Połaniec ma także wiele cech wspólnych z 
należąca do Enei Elektrownią Kozienice. Jak tłumaczą obie elektrow-
nie mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa systemu elektroenerge-
tycznego kraju i wytwarzają energię z wykorzystaniem bloków klasy 
200 MW. Głównym dostawcą surowca dla Połańca i Kozienic jest 
Lubelski Węgiel Bogdanka. Dodatkowo Elektrownia Połaniec należy 
do grona młodszych elektrowni systemowych w Polsce - pierwszy 
blok rozpoczął pracę w 1979 r. a ostatni, ósmy, w 1983 r.  
Z wcześniejszych informacji medialnych wynikało, że zakupem Engie 
Energia Polska oprócz Enei było zainteresowane konsorcjum chiń-
skich inwestorów i firma Sunningwell International, która prawdopo-
dobnie reprezentuje interesy amerykańskich funduszy. Jednocześnie 
media donosiły, że swoje plany odnośnie sprzedaży polskich aktywów 
francuski koncern miał omawiać z resortem energii. 
 

1.12.2016 Energa sprzeda 50 proc. akcji  
Elektrowni Ostrołęka na rzecz Enei za ok.  

101 mln zł  

Rady nadzorcze Enei i Energi wyraziły zgodę na zawarcie umowy 
inwestycyjnej między Energą, Eneą i Elektrownią Ostrołęka oraz zby-
cie przez Energę na rzecz Enei 50 proc. akcji w spółce Elektrownia 
Ostrołęka za ok. 101 mln zł.Tym samym energetyczne spółki dostały 
zgodę na współpracę przy projekcie Ostrołęka C.  
Spółki podały, że przebieg współpracy co do zasady będzie zorganizo-
wany w ramach trzech etapów: etap rozwoju - do czasu wydania pole-
cenia rozpoczęcia prac dla generalnego wykonawcy; etap budowy - do 
czasu oddania Ostrołęki C do komercyjnej eksploatacji oraz etap eks-
ploatacji - komercyjna eksploatacja Ostrołęki C.  

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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Szacowane łączne nakłady Enei do zakończenia etapu rozwoju pro-
jektu w Ostrołęce wyniosą ok. 128 mln zł, a Energi ok. 27 mln zł. 
Do realizacji inwestycji Energa zbędzie akcje spółki Elektrownia 
Ostrołęka SA, stanowiące 50 proc. w jej kapitale zakładowym na 
rzecz Enei w kwocie ok. 101 mln zł.  
Warunkiem zawieszającym wejście w życie umowy inwestycyjnej 
jest uzyskanie zgody prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji 
polegającej na nabyciu akcji spółki celowej do realizacji projektu. 
Elektrownia Ostrołęka SA przy realizacji określonych założeń (w tym 
przy odpowiednim udziale Energa, Enea oraz ewentualnych inwesto-
rów finansowych) i zakładając wprowadzenie rynku mocy lub innych 
mechanizmów wsparcia, będzie w stanie podjąć się kompleksowej 
realizacji projektu. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy inwe-
stycyjnej przez Energę, Eneę i Elektrownię Ostrołęka.  
Spółki planują ogłosić przetarg na wybór generalnego wykonawcy 
bloku energetycznego do końca 2016 roku i zakończyć inwestycję 
budowy bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym klasy 
1.000 MW w drugiej połowie 2023 r.  

8.12.2016 Enea i Energa zawarły umowę  
inwestycyjną ws. realizacji projektu Ostrołęka C  

Od lewej: M. Frantzkowiak, M. Kowalik -ENEA i Dariusz Kaśków Energa 
Energa i Enea zawarły umowę na przygotowanie, budowę i eksploa-
tację nowego bloku energetycznego na węgiel kamiennym o mocy 
ok. 1000 MW w Ostrołęce.  Blok miałby być oddany do użytku w 
2023 r. 
Jak napisano w komunikacie ustalone przez firmy zasady współpracy 
"powinny przyczynić się do ogłoszenia przetargu jeszcze w 2016 
roku". Spółki przewidują, ze budowa bloku (tzw. Ostrołęka C) potrwa 
ok. 60 miesięcy. Spółka celowa - Elektrownia Ostrołęka, posiada - jak 
podkreślają - kompletną dokumentację techniczną i decyzje admini-
stracyjne umożliwiające publikację ogłoszenia o przetargu. 
Enea kupi 50 proc. akcji o wartości 101 mln zł, przysługujących 
Enerdze w kapitale zakładowym spółki celowej. 
Szacowane łączne nakłady Enei do zakończenia etapu rozwoju pro-
jektu w Ostrołęce wyniosą ok. 128 mln zł, a Energi ok. 27 mln zł. 
Umowa została zawarta przez spółki Energa, Enea oraz Elektrownię 
Ostrołęka, czyli spółkę celową powołaną przez Energę do realizacji 
projektu. Współpraca spółek ma objąć trzy etapy: rozwoju, który bę-
dzie trwał do czasu wydania polecenia rozpoczęcia prac dla generalne-
go wykonawcy, budowy, który obejmie czas do oddania Elektrowni 
Ostrołęka C do komercyjnej eksploatacji oraz etap Eksploatacji, w 
czasie którego Elektrownia Ostrołęka C będzie użytkowana.  
"Inwestycja wzmocni naszą pozycję na rynku wytwórców energii i 
wpisuje się w przyjętą Strategię Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea w 
perspektywie do 2030 r. Nowy blok Elektrowni Ostrołęka C będzie 
kolejnym, stabilnym, wysokosprawnym i niskoemisyjnym źródłem 
energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Będzie miał 
istotny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski - dodał prezes 
Enei Mirosław Kowalik. 
Należące do Energi Elektrownie Ostrołęka są największym producen-
tem energii elektrycznej i cieplnej w północno-wschodniej Polsce. 
Tworzą je dwa zakłady: Elektrociepłownia Ostrołęka - oddana do 
eksploatacji w 1956 r. i Elektrownia Ostrołęka - zbudowana w 1972r. 
Elektrownia Ostrołęka składa się z trzech bloków energetycznych o 
mocy 221 MW, 200 MW i 226 MW. i jest jedynym systemowym 

źródłem energii elektrycznej w północno - wschodniej części Polski. 
W 2012 r. zrezygnowano z planów rozbudowy zespołu o kolejny blok 
węglowy o mocy do 1000 MW. Podczas kampanii wyborczej do par-
lamentu w 2015 r. obecna premier Beata Szydło podczas swej wizyty 
w Ostrołęce zapowiadała powrót do tego pomysłu. 
Na początku grudnia minister energii Krzysztof Tchórzewski poin-
formował, że 19 grudnia zostanie ogłoszony przetarg na budowę 
nowej elektrowni węglowej w Ostrołęce, gdzie powstanie nowy blok 
energetyczny o mocy prawie tysiąca megawatów, co zapewni zużycie 
ok. 3 mln ton węgla rocznie. Jak podkreślał ostrołęcki blok ma należeć 
do najnowocześniejszych obecnie jednostek opartych na węglu.  
Źródło-Cire.pl 

2.12.2016 W 2017 r. będzie wyższy fundusz  
socjalny. Sejm uwzględnił poprawki 

„Solidarności”. 

Sejm przyjął poprawki „Solidarności” wcześniej przyjęte przez Senat, 
które zwiększają odpis podstawowy na zakładowy fundusz świad-
czeń socjalnych o blisko 100 zł. Oznacza to, że od stycznia 2017 r. w 
zakładowych funduszach świadczeń socjalnych pojawi się więcej 

pieniędzy na urlopy, pomoc materialną i świadczenia losowe dla  
pracowników. 

W tym roku rząd w ogóle nie planował odmrożenia wysokości od-
pisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. To, 
że zmienił zdanie jest dużym sukcesem „Solidarności”, której uda-
ło się przekonać senatorów do zmiany decyzji. Dzisiaj potwierdził 
to Sejm. Jak tłumaczy Henryk Nakonieczny, członek Prezydium Ko-
misji Krajowej odpowiedzialny w „Solidarności” m.in. za dialog spo-
łeczny, decyzja senatu oznacza, że na jednego pracownika wysokość 
odpisu podstawowego wzrośnie z 1093,93 zł do 1185,67 zł, czyli o 
91,74 zł. To blisko trzy razy mniej, niż pełne odmrożenie podsta-
wy, o które również wnioskowała „Solidarność”, ale to i tak krok 
w dobrym kierunku, uruchamiający procesu przywracania pełne-
go odpisu, który – jak przypomnę – jest zamrożony od 6 lat. 
Decyzja Sejmu ma również określone skutki budżetowe. Oszczędności 
budżetu wynikające z niepełnego odmrożenia podstawy wyniosą 233 
mln zł, a wpływy z tytułu PIT i VAT dadzą budżetowi dodatkowe 263 
mln zł. Większe środki w dyspozycji pracowników będą też miały 
pozytywny wpływ na konsumpcję. To również środki, z których w 
dużo bardziej efektywny sposób wspiera się pracowników w sytu-
acjach losowych i trudnej sytuacji materialnej. 

5.12.2016 Rząd planuje budowę  
elektrowni w Bogdance  

Jak poinformowała "Polska Kurier Lubelski", minister energetyki 
Krzysztof Tchórzewski przedstawił podczas sobotnich obchodów Dnia 
Górnika plany budowy elektrowni opalanej węglem przy kopalni w 
Bogdance.  
„ Być może, tego jeszcze dzisiaj nie mogę zagwarantować, bo to jest 

daleka perspektywa, taka elektrownia powstanie przy kopalni w  

Bogdance” - powiedział cytowany przez dziennik minister Krzysztof 
Tchórzewski. 
Elektrownia o mocy 500 MW miałaby działać w technologii tzw. 
czystego węgla. Lokalne władze wypowiadają się pozytywnie o plano-
wanej inwestycji. Jak poinformowała "Polska Kurier Lubelski", mini-
ster energetyki Krzysztof Tchórzewski przedstawił podczas sobotnich 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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obchodów Dnia Górnika plany budowy elektrowni opalanej węglem 
przy kopalni w Bogdance.  

5.12.2016 Spotkanie zespołu ds. ZUZP 

W Poznaniu spotkał się zespół do spraw ZUZP. Tematy poruszane 
podczas spotkania: 
1.Protokół dodatkowy nr 36 do ZUZP Enea S.A. Aktualizacja 
nazewnictwa spółek w załączniku nr 10.do ZUZP oraz definicja 
Trybu Układowego w słowniku pojęć. Uzgodniono treść w/
w protokołu. 
2.Taryfa pracownicza. Rozliczanie energii elektrycznej  i 
korzystanie z taryfy pracowniczej w ramach wspólnot miesz-
kaniowych tworzących  grupy zakupowe energii elek-
trycznej. Pracodawca zdiagnozuje temat i zaproponuje treść 
interpretacji w tym zakresie . 
3.Praca w nadgodzinach w niedzielę i dni wolne.  NSZZ 
Solidarność zaproponował  treść interpretacji regulującej 
zasady oddawania dnia wolnego za pracę w niedzielę i dni 
wolne. Interpretacja  nie znalazła akceptacji pracodawcy. 
Podobno zapisy są jasno zapisane i nie trzeba ich inter-
pretować. Po dłuższej dyskusji strona pracodawcy zauważy-
ła problem, i na następne spotkanie zaproponuje interpretację 
w tym zakresie. 
4.Odprawa emerytalna. Wzorem nagrody na Dzień Energe-
tyka i Premii Świątecznej strona związkowa zaproponowała ujednoli-
cenie wysokości odprawy emerytalnej w GK Enea. Zmiana ustawo-
wego wieku emerytalnego wymaga okresu przejściowego dla Pra-
cowników, którzy chcieliby skorzystać z odprawy emerytalnej. Pra-
codawca woli poczekać do X 2017 r. czyli wejścia w życie obniżone-
go wieku emerytalnego.  
5. Do interpretacji nr 8  do ZUZP strona związkowa zaproponowała 
dopisanie Święta Trzech Króli. 
Korzystając z okazji spotkania z przedstawicielami Enea S.A. strona 
społeczna poruszyła tematy nie związane z ZUZP: 
1.Uzgodnienie czasu pracy w 2017 r. w  Enea. Strona związkowa 
podpisała i przekazała stosowne uzgodnienie. 
2.Strona związkowa zaproponowała rozpoczęcie negocjacji płaco-
wych dotyczących przyrostu płac w 2017 r. jeszcze  w grudniu 
2016 r., przed przyjęciem planów ekonomiczno-finansowych. Praco-
dawca za proponuje termin spotkania w tym temacie, jeszcze w tym 
roku. 
3.Łamanie prawa w Enea Centrum (EC). Pracodawca w EC wypła-
tę nagrody świątecznej chce sfinalizować z 1 % funduszu nagród 
wynikającego z ZUZP. Dyrektor E. Skrzyńska sprawdzi tą informację. 

6.12.12 Obradowała  
KM NSZZ Solidarność Enea. 

W Poznaniu spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ Solidarność Enea (KM). Tematyka obrad: 
1. Wspólna Działalność Socjalna (WDS). KM przyjęła stanowisko w 
sprawie WDS w 2017 r. Stanowisko zostanie przedstawione na zespo-
le do spraw WDS 7.12.2016 r. 
2.Protokół dodatkowy nr. 36 do ZUZP. Stosowną uchwałą upoważ-
niono Prezydium do podpisania protokołu zawierającego aktualizację 
nazewnictwa Spółek objętych układem oraz definiującego tryb 
układowy.  
3.Taryfa pracownicza-deputat energetyczny. Dyskutowano nad 
propozycją pracodawcy wypłacania ekwiwalentu za taryfę pracow-
niczą. Nie ma zgody NSZZ Solidarność na takie działania. Do zała-
twienia jest temat taryfy dla Pracowników mieszkających we 
wspólnotach mieszkaniowych. 

4.Szkolenia BHP i PPN. Kontrole Zakładowych Inspektorów Pracy 
wykazały braki zaświadczeń elektromonterów z odbytych szkoleń 
BHP i Prac Pod Napięciem. Inspektorzy dokonali wpisów do książek 
zaleceń i uwag. Osoby bez uprawnień nie powinni być dopuszczani 
do pracy. 
5.Premia świąteczna w Enea Centrum (EC)+ praca w nadgodzi-
nach w 2017 r. Pracodawca w EC poinformował, że wypłata premii 
świątecznej odbędzie się z 1% funduszu nagród wynikającego z 
ZUZP. Pracowników EC poinstruowano też, że praca w nadgodzi-
nach  w 2017 r. odbywać się będzie tylko za wolne oddawane z 
inicjatywy Pracownika. (1:1). Prezydium przygotuje pismo  i podej-
mie interwencję w tych sprawach. 
6.Odwołanie członka Zarządu w Enea Operator. Akcja protestacyj-
na nie przyniosła spodziewanych efektów-przywrócenie do pracy w 
zarządzie Jakuba Kamyka. Dyskutowano o możliwych dalszych sce-
nariuszach tej sprawy.  
7.Wybory członka zarządu wybieranego przez Pracowników w 
Enea Operator (EO). Rada Nadzorcza EO ogłaszając wybory człon-
ka zarządu EO postawiła organizacje związkowe w bardzo niezręcznej 
sytuacji. Omówiono strategię związku w tym temacie. 

Członkowie Komisji Międzyzakładowej podczas obrad w Poznaniu 

 
7.12.2016 Rozmowy o działalności 

 socjalnej w 2017 r. 
W Poznaniu kontynuowano rozmowy celem 
uzgodnienia zasad Wspólnej Działalności So-
cjalnej (WDS) w 2017 r. Spotkanie rozpoczął 
Administrator  WDS- poinformował o pracach 
legislacyjnych nad wzrostem odpisów na FŚS.
(odpis ustawowy na osobę  z 1093 zł. wzrósł do 
1185,67 zł.)  Następnie przystąpiono do próby 
uzgodnienie zasad dofinansowania wyjazdów i 
wycieczek do i powyżej 5 dni, ostatniej nieu-

zgodnionej formy dofinansowania WDS. 
Proponowane rozwiązania:– nie wprowadzać zmian w stosunku do 
Preliminarza 2016 roku; - – wprowadzić ograniczenia dotyczące 
ilości wycieczek (możliwe dofinansowanie do 1 wycieczki pow. 5 
dni i 1 do 5 dni); obniżyć maksymalny koszt wycieczki 
„dużej” (podstawę wyliczenia dofinansowania) do 2.000 zł.-
wprowadzenie karencyjności, obniżenie podstawy dofinansowania 
lub obniżenie wysokości dofinansowania do poziomu od 20 % do 
60 % w zależności od progu,– zlikwidować dofinansowanie wycie-
czek na poczet zwiększenia dofinansowania wypoczynku „pod 
gruszą”, – utrzymać w mocy wypracowane zasady obowiązujące w 
bieżącym preliminarzu z obniżeniem podstawy dofinansowania do 
2.500 zł ,-zwiększyć dostępność pracowników do wycieczek  po-
przez zmianę wartości procentowego dofinansowania.  
Jak widać pomysłów było wiele. Padało wiele argumentów, za każdą z 
zaproponowanych form.   
Niestety kolejne spotkanie nie doprowadziło do wspólnych  
uzgodnień. 

Jakie zasady korzystania w ZFŚS będą  
obowiązywały w 2017 r.??? 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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7-8.12.2016 Obradowała Komisja Krajowa.  

Członkowie Komisji Krajowej podczas obrad w Gdańsku 

W Gdańsku w historycznej Sali BHP na ostatnim w tym roku posie-
dzeniu spotkali się członkowie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność 
(KK). Oficjalną część obrad rozpoczął burmistrz Suchowoli Michał 
Matyskiel, który w podziękowaniu za dotychczasową współpracę i 
przekazał  Komisji Krajowej wykonaną z brązu replikę  pomnika   
bł. ks. Jerzego Popiełuszki.(oryginał stoi w centrum Suchowoli).  
(Zdjęcie poniżej) 

Następnie zebrani minutą ciszy uczcili pamięć górników, którzy 
zginęli na miejscu pracy w kopalni Rudna w Polkowicach.  
Pozostała tematyka obrad KK: 
1. XXXV rocznica wprowadzenia stanu wojennego. KK  przyjęła 
stanowisko - hołd ofiarom stanu wojennego pozytywnie oceniła usta-
wę odbierającą wysokie emerytury komunistycznym oprawcom i we-
zwała do dalszych działań wobec osób zwalczających opozycję i 
„Solidarność”, oraz zaapelowała o uszanowanie daty 13 grudnia, która 
jest dniem poświęconym ofiarom stanu wojennego.” Komisja Krajo-

wa przypomina, że 13 grudnia jest dniem, w którym składamy hołd 

ofiarom stanu wojennego. Dlatego też apelujemy, aby nie wykorzy-
stywać tej daty do bieżącej walki politycznej” – napisano w stanowi-
sku. 
2.Tygodnik Solidarność (TS). Nowa szata graficzna, większa obję-
tość, nowe tematy wpłynąć na większą sprzedaż. Każda Komisja Za-
kładowa powinna zaprenumerować Nasz Tygodnik. No-
wym  redaktorem naczelnym została Ewa Zarzycka. Do-
tychczasowy redaktor Krzysztof  Świątek chce swoją 
przyszłość wiązać z TV. Godna polecenia jest także nowa 
strona internetowa TS: http://www.tysol.pl/,  gdzie moż-
na zamawiać elektroniczne wydanie TS. 
3. Informacje z prac Prezydium KK i zespołów KK. 
Odmrożenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych, projekt ustawy ograniczającej handel w nie-
dzielę. 
4.Informacje z prac Rady Dialogu Społecznego (RDS) i 
Rady Ochrony Pracy. Przewodniczenie RDS po przed-
stawicielu strony związkowej (Piotr Duda)  na rok objęła  strona pra-
codawców i  wskazała na tą funkcję prezydent Konfederacji Lewiatan 
Henrykę Bochniarz . 
5.Ochrona znaku graficznego NSZZ Solidarność. Omówiono dzia-
łania jakie powinno podjąć Prezydium w celu ochrony naszego logo. 
6.Nowelizacja ustawy Prawo Wodne i Prawo Łowieckie. KK przy-
jęła stanowisko w sprawie proponowanych zmian. 
7.Informacja na temat prac sekretariatów branżowych i regionów. 

Dyskutowano między innymi na temat reformy oświaty i restruktury-
zacji górnictwa. W planowanych do likwidacji kopalniach odbywają 
się masówki i zapowiadane są protesty. W branży energetycznej 

(Tauron, Enea) nie widać „dobrej zmiany” 
brak konstruktywnego dialogu kontynuowane 
są programy likwidacji miejsc pracy. Sygnali-
zowano to już podczas Krajowego Zjazdu Delega-
tów w Płocku- przyjmując stanowisko w tej  
sprawie. 
Drugi dzień obrad KK rozpoczął się od krótkiej 

modlitwy w intencji ofiar stanu wojennego pod Trzema Krzyżami a 
zakończył się spotkaniem opłatkowym w Sali BHP. (zdjęcie powyżej). 

W atmosferę świąt wprowadził zebranych Arcybiskup Metropolita 
Gdański Sławoj Leszek Głódź oraz Chór Sounds of Freedom z 
Gdyni. Były życzenia, opłatek, wzruszenia, wspomnienia i kolędy, 
czyli wszystko z czym kojarzą się nam Święta Bożego Narodzenia. 

9.12.2016 Zjazd Delegatów  
Zarządu Regionu Gorzów Wlkp. 

W Elektrociepłowni Gorzów odbyła się III Sesja IX Walnego Ze-
brania Delegatów NSZZ Solidarność Zarządu Regionu Gorzów 
Wlkp.(WZD)  W zjeździe uczestniczyło 64 delegatów oraz zapro-
szeni Goście: ks. Andrzej Szkudlarek Kapelan Gorzowskiej Soli-
darności, poseł  Jarosław Porwich, dr. Dariusz Rymar Dyrektor 
Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp. (zdjęcie poniżej) 

Minuta ciszy w intencji zmarłych w 2016 r. członków NSZZ Solidar-
ność rozpoczęła spotkanie delegatów. Słowo Boże skierował do zebra-
nych ks. A. Szkudlerek. Pozostałe tematy WZD: 
1.Wystąpienie J. Porwicha-przedstawienie tematów jakimi zajmował 
się w Sejmie nasz były przewodniczący. 
2.Referat D.Rymara –tematyka referaty związana była z 35 rocznicą 
stanu wojennego. 
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3.Nagroda „Feniks 2015” –dwaj zasłużeni działacze z naszego regio-
nu otrzymali to wyróżnienie-Andrzej Grontkowski, Mariusz  
Kępiszak. 

Od lewej: J. Porwich, M. Kępiszak, A. Grontkowski, W. Rusakiewicz 
 

4.Sprawozdanie z działalności Zarządu Regionu. Przewodniczący 
Waldemar Rusakiewicz zdał sprawozdanie z działalności, w którym 
skupił się na najważniejszych wydarzeniach od ostatniego WZD (XII 
2015 r.) 
5.Sytuacja w zakładach pracy regionu. Przedstawiciele firm:  
Bordnetze, Enea, Szpital Wojewódzki przedstawili problemy z  
jakimi borykają się w swoich firmach. 

Przy mikrofonie Andrzej Szkudlarek Nasz Duszpasterz 

6. Uchwały i stanowiska. WZD przyjął jedną uchwałę dotyczącą 
ograniczenia kontraktów dla Szpitala Wojewódzkiego, oraz szereg 
stanowisk dotyczących: -rocznicy stanu wojennego,-reformy oświa-
ty,-siedzib urzędów skarbowych i celnych,-wieku emerytalnego. 
7.Sprawy różne. W tym punkcie poruszono tematy związane  z : 
ograniczeniem handlu w niedzielę, elektroniczną legitymacją 
członkowską, nową szatą graficzna Tygodnika Solidarność, ochro-
ną znaku graficznego NSZZ Solidarność. 

13.12.2016 WOJNA Z 
NARODEM- XXXV 

ROCZNICA 
W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 
roku 70 tysięcy żołnierzy, 30 
tysięcy milicjantów, kilkana-
ście tysięcy SB-eków wyposa-
żonych w 1396 czołgów i bli-
sko dwa tysiące transporterów 

opancerzonych, a także pałki i pospolite łomy do wyważania drzwi, 
ruszyło na rozkaz niedemokratycznej, narzuconej Polakom władzy 

rozprawić się z wolnościowymi i demokratycznymi aspiracjami społe-
czeństwa. Zniknąć miała Solidarność, organizacja będąca emanacją 
tych marzeń i aspiracji. 
W niedzielę 13 grudnia 1981 r. o godz. 6 rano radio i telewizja nadały 
wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym poinformował 
o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego 
(WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wo-
jennego na terenie całego kraju. 
10 tysięcy funkcjonariuszy milicji i SB wzięło udział w Akcji 
„Jodła”, której celem było zatrzymanie i umieszczenie w uprzednio 
przygotowanych aresztach i więzieniach działaczy Solidarności oraz 
przywódców opozycji, uznanych za "groźnych dla bezpieczeństwa 
państwa". 
Tej samej nocy, w ramach operacji "Azalia" siły porządkowe MSW 
i WP zajęły obiekty Polskiego Radia i Telewizji oraz zablokowały w 
centrach telekomunikacyjnych połączenia krajowe i zagraniczne. 
Zaraz po północy zamilkły cywilne telefony, w tym także w amba-
sadach i konsulatach. W tym samym czasie 350 funkcjonariuszy 
milicji i SB, 550 żołnierzy MSW oraz około 3000 żołnierzy obsadziło 
wszystkie obiekty radia i telewizji. 
Główne uderzenie nastąpiło w Gdańsku, gdzie w sobotę zebrała się 
Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" i gdzie w związku z tym 
przebywało wielu działaczy i doradców związkowych. W ciągu nocy 
zatrzymano w Gdańsku około 30 członków Komisji Krajowej i 
kilku doradców. 

14 grudnia rozpoczęły się niezależnie od siebie strajki okupacyjne w 
wielu dużych zakładach przemysłowych. W sumie strajk podjęło 199 
zakładów.  W 40 doszło do brutalnych pacyfikacji strajków, przy 
użyciu oddziałów ZOMO i wojska. W Gorzowie Wlkp. spacyfiko-
wano strajk w Zakładach Mechanicznych „URSUS”.  Na Górnym 
Śląsku górnicy stawili czynny opór. 16 grudnia 1981 r. w Kopalni 
Węgla Kamiennego "Wujek" w trakcie kilkugodzinnych walk mili-
cjanci użyli broni palnej, zabijając 9 górników.  
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23 grudnia przy wsparciu czołgów i desantu ze śmigłowców udało 
się stłumić strajk w Hucie "Katowice". Najdłużej trwały strajki w 
kopalniach "Ziemowit" (do 24 grudnia) i "Piast" (do 28 grudnia), 
w których górnicy zdecydowali się prowadzić protest pod ziemią. 
W ciągu pierwszego tygodnia trwania stanu wojennego w więzieniach 
i ośrodkach internowania znalazło się ok. 5000 osób. Ogółem, w 
okresie trwania stanu wojennego, zostało internowanych ok. 10 000 
osób w 49 ośrodkach internowania na terenie całego kraju. 
Przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego wystąpiły Stany Zjedno-
czone i inne kraje zachodnie. 23 grudnia 1981 r. prezydent USA 
Ronald Reagan ogłosił sankcje ekonomiczne wobec PRL, a kilka 
dni później podał do wiadomości, iż obejmą one także Związek So-
wiecki, który jego zdaniem ponosił "poważną i bezpośrednią odpo-
wiedzialność za represje w Polsce". W ciągu następnych tygodni do 
sankcji ekonomicznych przeciwko Polsce przyłączyły się inne kraje 
zachodnie. 
Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono 
go 22 lipca 1983 roku. Dokładna liczba osób, które w jego trakcie 
poniosły śmierć nie jest znana. Przedstawiane listy ofiar liczą od kil-
kudziesięciu do ponad stu nazwisk. Nieznana pozostaje również 
liczba osób, które straciły w tym okresie zdrowie na skutek prze-
śladowań, ścieżek zdrowia, bicia w trakcie śledztwa czy też pod-
czas demonstracji ulicznych. 

 
Pomysłodawcami i głównymi 
oprawcami stanu wojennego byli 
generałowie Wojciech Jaruzelski i 
Czesław Kiszczak. 
W. Jaruzelski  odpowiedzialny za 
grudzień 1970 i grudzień 1981  nie 
został skazany  ( nie był w stanie 
stawiać się do Sądu z powodów 
zdrowotnych). Sowiecki generał 
żył sobie dobrze na generalskiej 
emeryturze ( 6 tys. zł.) do 
25.05.2014 r. 90 urodziny w jed-
nym z warszawskich hoteli imprezą 
urodzinową , zorganizowała Fun-
dacja Amicus Europae A. Kwa-

śniewskiego. Wśród wielu gości  było zobaczyć między inny-
mi :Józefa Oleksego  Jerzyego Urbana Stanisława Cioska, Kazi-
mierza Kutza, Obecni byli też politycy związani z Ruchem Paliko-
ta. Urodziny miały charakter zamknięty i było obstawione przez 
ochronę. Brylujący na salonach Lech Wałęsa dołączył  do grona 
przyjaciół Jaruzelskiego odwiedzając go w szpitalu i od czasu do 
czasu  spotykają się przy  małej czarnej i nie tylko. Prezydent Komo-
rowski mianował Jaruzelskiego swoim doradcą ds. rosyjskich i 
zaprosił go do prac w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Komu-
nistyczny generał zmarł 25.05.2014 r. Generał był jedną z najważ-
niejszych postaci współczesnej historii Polski. Zapisał się w niej jako 
ostatni dyktator PRL i pierwszy prezydent niepodległej III Rze-
czypospolitej. Był człowiekiem, który jako minister obrony, premier, 
I sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej służył komu-
nistycznemu systemowi. W 1989 r.  poprzez spotkania w 
„Magdalence” doprowadził do obrad Okrągłego Stołu. Postanowił 
porozumieć się z opozycją, mimo że wcześniej mordował i wsadzał 
ich więzienia. 

Generał Jaruzelski to czło-
wiek, który sam przyczynił 
się do wielu ludzkich trage-
dii, a przez jego działania 
przemiany w Polsce zostały 
zatrzymane na wiele lat.   
 30.05.2014 Na Cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach 
odbył się pogrzeb gen. Woj-
ciecha Jaruzelskiego. Tłum 
protestujących usiłował prze-
rwać uroczystości. Ludzie 
gwizdali i krzyczeli. Na Po-
wązkach zebrało się ponad 
tysiąc osób. Przeciwni-

cy  pogrzebu generała na Powązkach zebrali się m.in. przy grobie płk. 
Ryszarda Kuklińskiego, oddzieleni kordonem policji. Skandowali: 
"Morderca, morderca" oraz "Raz sierpem, raz młotem czerwoną 
hołotę", "Zdrajca, zdrajca". W ostatnie drodze „spawacza” uczest-
niczyli  towarzysze (broni?, konfidencji?) jak przysłowiowe muchy 
do ekskrementu. Zielono było i podniośle, niczym na dawniejszych 
wiecach, ku czci armii sowieckiej, brakło tylko gromkiego 
“urraaaaa…”Siwizna, łysość i sztandarowa czerwień gołąb domi-
nowała.  Nawet na wózku inwalidzkim dojechał „kombatant” Jerzy 
Urban.  Przybył też Prezydent Komorowski , który mowę nawet 
stosowną “palnął”. Mowy pogrzebowe zagaił  „magister” Kwa-
śniewski. Nazwał on już spopielonego denata “Patriotą najwyższej 
próby. Poza tym wszystko było tak piękne i dostojne., że aż łza się w 
oku kręciła zanim wypadła.  Ale cóż organizatorzy nie zadbali…
Na dobrą sprawę, zawiódł tylko… sam Jaruzelski. Ostatnie na-
maszczenie, msza w Katedrze Polowej, ksiądz na uroczystości….A 
to numer “czerwonym gębom” wykręcił „spawacz”!!! 

Drugi bandyta Czesław  
Kiszczak zmarł 25.11.2015 r.   
w Warszawie w wieku 90 lat 
(umówił się ze 
„spawaczem”? ) Polityczna 
droga Czesława Kiszczaka 
spleciona była z wojskiem, 
służbami specjalnymi i Woj-
ciechem Jaruzelskim. Do 
Polskiej Partii Robotniczej 
wstąpił tuż po powrocie z robót 
w III Rzeszy. PPR skierowała 
go do armii, a w niej trafił do 
kontrwywiadu. Działał w 
Londynie, później w kraju i 
awansował - osiągając stanowi-
ska szefa zarządu wywiadu, a 
potem całej Wojskowej Służ-
by Wewnętrznej. To właśnie 
wtedy zaczął być kojarzony  z 
Wojciechem Jaruzelskim. 
Silne więzy Jaruzelskiego i 

Kiszczaka dały o sobie znać, gdy ten ostatni został szefem MSW i 
prawą ręką szefa partii i rządu w siłowej rozprawie z "Solidarnością". 
Czesław Kiszczak obok Jaruzelskiego  był jednym z głównych 
planistów i realizatorów operacji wprowadzenia stanu wojennego. 
To podległe jemu służby przez całe lata 80 prowadziły jawne i tajne 
działania wymierzone w opozycje, to je obciążają tajemnicze śmierci i 
brutalne działania wymierzone w solidarnościowe podziemie. 
Był  jednym z głównych pomysłodawców i uczestnikiem rozmów w 
Magdalence i prac Okrągłego Stołu w 1989 r.  W ostatnich latach 
swojego życia  Kiszczak był najbardziej kojarzony z ciągnącymi się 
latami procesami sądowymi w związku z jego komunistyczną dzia-
łalnością. W 2008 roku kolejny już sąd uznał, że były szef polskiego 
MSZ ponosi "winę nieumyślną" za przyczynienie się do śmierci 
górników w kopalni "Wujek", a potem umorzył tę sprawę. W 2011 
roku warszawski Sąd Okręgowy go uniewinnił. Rok później, w stycz-
niu 2012 roku, ten sam sąd w procesie dot. stanu wojennego uznał 
Kiszczaka winnym członkostwa w związku przestępczym o charakte-
rze zbrojnym, skazując go na 4 lata pozbawienia wolności, ale łago-
dząc wyrok do 2 lat ze względu na amnestię z 1989 roku. Dodatko-
wo, przez podeszły wiek skazanego oraz jego stan zdrowia, wyrok 
zawieszono na 5 lat. 
IPN zarzucał mu także przekroczenie uprawnień przez utrudnianie i 
kierowanie na fałszywe tory śledztwa w sprawie śmiertelnego pobicia 
przez milicję Grzegorza Przemyka w 1983 r. Śledztwo zostało póź-
niej umorzone z powodu przedawnienia karalności. Zamieszany był 
też w zabójstwo  ks. Jerzego Popiełuszki w październiku 1984 r. 
Twierdził, że zabójstwo kapelana podziemnej "Solidarności" było 
prowokacją wymierzoną i w niego, i w gen. Jaruzelskiego.  
18.02.2016 r. wdowa po gen. Kiszczaku otrzymująca co miesiąc  7,5 
tys. zł renty po mężu,  za 90 tys. zł. próbowała sprzedać Instytutowi 
Pamięci Narodowej  dokumenty dotyczące Lecha Wałęsy –TW Bo-
lek. Kiszczak nawet z za grobu  gra „teczkami”. Postulat Solidar-
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ności o obniżenie rent i emerytur byłym SB-kom został ostatnio 
przyjęty przez Sejm. Od razu podniósł się krzyk tych środowisk, że 
za 2053 zł. (średnia emerytura w Polsce) nie da się żyć!!! Protesto-
wali nawet w tej sprawie przed Sejmem. 

W 2015 r. Porozumienie Organizacji 
Kombatanckich i Niepodległościo-
wych w Krakowie (POKiN) zaapelo-
wało o to by Jaruzelskiego i Kiszcza-
ka  zdegradować do stopnia szerego-
wego. Apel  o podjęcie stosownych  
działań został zawarty w liście, jaki 
wysłano do prezydenta Bronisława 
Komorowskiego oraz ministra obro-
ny Tomasza Siemoniaka. Poprzednia 
władza nie podjęła jednak tego tematu. 
Może obecna doprowadzi temat do 

końca, i zdegraduje sowieckich generałów. 
Rocznicowe obchody w Gorzowie Wlkp. 
W siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (LUW) Wojewoda 
Władysław Dajczak spotkał się z lubuskimi działaczami NSZZ Soli-
darność. „Chciałbym podziękować wszystkim, którzy czynnie prote-

stowali w naszym regionie. To wspaniałe świadectwo odwagi i wiary 

jaką Państwo w sobie nosicie”- mówił Wojewoda Lubuski. (poniżej) 

Podczas spotkania Tadeusz Horbacz omówił materiały archiwalne 
Instytutu Pamięci Narodowej dotyczące strajku w gorzowskim Ursu-
sie.  Tadeusz Rzeszótko opowiedział o działaniach antykomunistycz-
nych, które podjęto w Świebodzinie po wybuchu stanu wojenne-
go.  Natomiast Jarosław Palicki, historyk gorzowskiego delegatury 
IPN przedstawił prezentację „ Stan wojenny w Gorzowie Wielkopol-
skim i regionie”. Na zakończenie spotkania w LUW Wojewoda wraz 
z Biskupem dr Pawłem Sochą złożył wszystkim uczestnikom spotka-
nia życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 
Kolejnym etapem rocznicowych obchodów była premiera filmu doku-
mentalnego „MIASTO W STANIE” jaka odbyła się Wojewódzkiej i 
Miejskiej  Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. 

 Redaktor Wojciech Kuska wraz z zespołem z TVP 3 Gorzów 
Wlkp. (na zdjęciu powyżej) w bardzo przystępny sposób przedstawił 
historyczne wydarzenia jakie związane były ze stanem wojennym w 
naszym  mieście.  Dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie 
Wlkp. Dariusz Rymar przedstawił prezentację „Bilans stanu wojen-
nego w Gorzowie w 35 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego”. 
Z przedstawionego materiału dowiedzieliśmy się między innymi, że: -

Po ogłoszeniu stanu wojennego w regionie strajkowało 11 zakładów. 
W strajkach uczestniczyło 4600 osób. -96 osób zostało internowa-
nych, -W 60 procesach politycznych na wyroki od 10 miesięcy do 8 
lat pozbawienia wolności skazano 133 osoby,- Kolegia do spraw 
wykroczeń skazały ok 400 osób. 

Wieczorem, jak co roku w intencji Ofiar stanu wojennego odbyła się 
Msza Święta. Liturgii przewodniczył Biskup Paweł Socha. W modli-
tewnym spotkaniu uczestniczyli również:- Duszpasterz Gorzowskiej 
Solidarności Andrzej Szkudlarek ,-Wojewoda Lubuski Władysław 
Dajczak,-11 Pocztów Sztandarowych,- kadeci z Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie, oraz dawni i 
obecni działacze NSZZ Solidarność. 
Po mszy, uczestnicy liturgii  w obecności  pocztów  sztandarowych 
udali się pod „BIAŁY KRZYŻ” symbol Podziemnej Gorzowskiej 
Solidarności. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów ,zapaliły znicze i 
wspólnie odśpiewały Hymn. 

  

14.12.2016 Szpital Uzdrowiskowy „Energetyk” 
ma nowego właściciela. 

Koncentrując się na podstawowej działalności naszej Grupy, któ-
rą jest produkcja, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej, 
zawarliśmy umowę sprzedaży udziałów inowrocławskiego 
„Energetyka”.  

Od 2 grudnia szpital uzdrowiskowy ma nowego właściciela. Zawarta 
we wrześniu umowa sprzedaży udziałów przewiduje utrzymanie profi-
lu działalności szpitala przez 24 miesiące. Gwarantuje również za-
trudnienie Pracowników przez przynajmniej 18 miesięcy od ter-
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minu przeniesienia własności udziałów spółki, co nastąpiło na po-
czątku grudnia. W odpowiedzi na ogłoszenie o sprzedaży, które uka-
zało się w lutym, złożono sześć ofert wstępnych. W dalszym etapie 
postępowania otrzymaliśmy pięć ofert wiążących, a w wyniku nego-
cjacji z czterema potencjalnymi inwestorami ustalono warunki trans-
akcji i parafowano projekty umów sprzedaży. Ostatecznie, na podsta-
wie decyzji z końca lipca, zarząd Enei postanowił zbyć całościowy 
pakiet udziałów Szpitala Uzdrowiskowego „Energetyk” na rzecz 
Sławomira Kurtysa, który zaoferował najkorzystniejszą cenę 
transakcji. Umowa sprzedaży udziałów została zawarta 5 września, a 
2 grudnia doszło do przeniesienia własności udziałów spółki na nowe-
go właściciela. Co ważne, mimo zmiany właściciela szpitala, nadal 
będziemy mogli skorzystać Szpital Uzdrowiskowy utrzyma swój pro-
fil działalności jeszcze przez przynajmniej dwa lata z usług 
„Energetyka”. 
Źródło –Enea News nr 55/2016 

15.12.2016 Świąteczne spotkanie 
 w OD Gorzów Wlkp. 

Już po raz 18 Stowarzyszenie Energetyków „Nazaret” zorganizowa-
ło spotkanie opłatkowe dla byłych i obecnych Pracowników Od-
działu Dystrybucji Gorzów Wlkp. (OD). Jak zwykle okolicznościowe-
mu spotkaniu przewodniczył  Biskup Adam Dyczkowski.  
Tegoroczne spotkanie odbyło się w  świetlicy w Centrali OD  przy 
ulicy Sikorskiego. Obowiązki gospodarza pełnił  Dyrektor OD  E. 
Bułkowskiego , obecny również był były Dyrektor Zakładu Energe-
tycznego Gorzów i OD Gorzów Henryk Szałek, oraz Ojciec  Piotr 
Darasz Proboszcz Parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. Był opłatek, 
potrawy wigilijne, życzenia oraz  wspólne śpiewanie kolęd przy 
akompaniamencie gitary na której grał  bp. A. Dyczkowski.  

Zebrani pamiętali też o zbliżających się imieninach Biskupa 
Adama. Były prezenty, życzenia oraz tradycyjne STO LAT przy 
akompaniamencie gitary na, której grał Dyr. E. Bułkowski. Miła 
świąteczna atmosfera wprowadziła wszystkich w nastrój zbliżają-
cych się najbardziej rodzinnych świąt-Świąt Bożego Narodzenia.  

15.12.2016 Agata Janusz specjali-
stą ds. kontaktów ze Związkami 

Zawodowymi. 
Od dnia 6 grudnia 2016r do zespołu Departa-
mentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi dołą-
czyła Pani Agata Janusz, która objęła stanowi-
sko Specjalisty ds. Kontaktów ze Związkami 
Zawodowymi. Rolą Pani Agaty będzie koordy-
nacja komunikacji ze Stroną Społeczną na po-

ziomie Grupy Kapitałowej Enea. Dla Strony Społecznej nie wnosi to 
zmiany w utrzymywaniu relacji z Pracodawcą – w dalszym ciągu ko-
munikacja ze stroną społeczną jest kompetencją Zarządów Spółek.  

16.12.2016 Spotkanie po latach uczestników 
Strajku w  Gorzowskim URSUSIE. 

Korzystając z gościnności ks. Proboszcza Jerzego Piaseckiego 
uczestnicy strajku z 1981r., członkowie i sympatycy NSZZ Soli-
darność spotkali się w parafii pw. Chrystusa Króla w Gorzowie 
Wlkp. Spotkanie rozpoczęła okolicznościowa wystawa poświęcona 
NSZZ Solidarność przygotowana przez  Szefa Instytutu Pamięci 
Narodowej w Gorzowie  Wlkp. Jarosława Palickiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Następnie uczestnicy spotkania wzięli udział w Mszy 
Świętej Roratniej. Liturgię w intencji Ofiar stanu 
wojennego oraz Pracowników Gorzowskiego  
URSUSA odprawił  Kapelan  Gorzowskiej Solidarno-
ści ks. Andrzej Szkudlarek. Uczestniczyły w niej 
także  poczty sztandarowe NSZZ Solidarność: Za-
rządu Regionu Gorzów, Zakładów Mechanicznych 
URSUS , Zakładu Przemysłu Jedwabniczego Silwa-
na, Elektrociepłowni , Enea. Jak zawsze na tego typu 
uroczystościach nie zabrakło również pocztu sztanda-

rowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Liturgia w tym miejscu 
o tym czasie to wspaniała lekcja historii i patriotyzmu dla uczestni-
czących w roratach dzieci. Jest to tym bardziej ważne, że jak podają  
ostatnie badania statystyczne 80 % dzieci i młodzieży nie kojarzy 
faktów i dat  związanych ze stanem wojennym. W kazaniu ks. A. 
Szkudlarek chronologicznie przedstawił wydarzenia w , których 
sam uczestniczył razem z ks. Witoldem Andrzejewskim ,a związa-
ne one były z historią Solidarności w naszym regionie. Stan wojen-
ny, pacyfikacja ZM Ursus i Kopalni Węgla Kamiennego 
„WUJEK” , pobicia oraz ofiary śmiertelne znalazły w kazaniu 
wile miejsca. Był też wątek Stali Gorzów. URSUS był zakładem opie-
kuńczym klubu żużlowego , stąd też obecność na mszy byłych żuż-
lowców i mechaników Stali. 

                  Uczestnicy strajku w URSUSIE i Ludzie Solidarności 

Po tej uczcie duchowej uczestnicy spotkania udali się pod tablicę 
upamiętniającą wydarzenia z 16.12.1981 r. znajdującą   się na jed-
nym z budynków dawnego URSUSA. Krótka modlitwa w intencji 
ofiar stanu wojennego i zmarłych pracowników Ursusa, złożenie 

wiązanek kwiatów, oraz zapa-
lenie zniczy upamiętniły 
bohaterów tamtych wyda-
rzeń. 
Następnie wszyscy  korzysta-
jąc z gościnności ks. Probosz-
cza udali się do plebani i w 
salce katechetycznej konty-
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nuowali okolicznościowe spotkanie. Można  tam było obejrzeć wy-
stawę poświęconą historii Solidarność z  URSUSA, oraz planom po-
stawienia pomnika upamiętniającego wydarzenia stanu wojenne-
go . Jako, że  Święta tuż tuż, to był też opłatek i życzenia. Stracone 
kalorie można było  uzupełnić spożywając rarytasy z lat 80-tych: 
smalec, chleb,  ogórek kiszony, oraz gorąca herbata  z cytryną.  
Były wspomnienia, historie i losy byłych „URSUSIAKÓW” z, któ-
rych wielu odeszło już z tego ziemskiego padołu. Spotkanie po la-
tach, starych dobrych znajomych zakończyło się w późnych godzi-
nach wieczornych. 

16.12.2016 Opłatkowe spotkanie  
Koła Emerytów i Rencistów. 

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia jak co roku były okazją do 
spotkania  członków Koła Emerytów i Rencistów działającego przy 
Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 
(KPG) W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący KPG- K. Gonerski . 
Organizatorzy zadbali o potrawy wigilijne i świąteczny wystrój. Jak 
zwykle przy takich okazjach były wspomnienia , życzenia ,opłatek 
oraz wspólny śpiew kolęd.  

Zebrani  z zainteresowaniem wysłuchali informacji o tym ,co się dzie-
je w  ich dawnym zakładzie pracy. 

XXXXVI rocznica  
Wydarzeń na Wybrzeżu  

Grudniowy bunt robotniczy w Polsce 14-22 
grudnia 1970, wystąpienia robotnicze 
(strajki, wiece, demonstracje) w miastach 
Wybrzeża, głównie w Gdyni Gdańsku i 
Szczecinie , wynikające z pogarszającej się 
sytuacji społecznej, gospodarczej i politycz-

nej kraju. Bezpośrednim pretekstem do wydarzeń grudniowych stało 
się ogłoszenie 13 grudnia podwyżki artykułów żywnościowych 
(m.in. mąki i mięsa). W odpowiedzi 14 grudnia rozpoczął się strajk w 
Stoczni Gdańskiej, który 15 grudnia rozszerzył się także na Stocznię 
Gdyńską, Port Północny i Stocznię Remontową w Gdańsku. Robotni-
cy powołali Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Na ulicach Trój-
miasta strajkujący sformowali wielotysięczne demonstracje. Roz-
poczęły się walki z oddziałami Milicji Obywatelskiej (MO), podpa-
lono Komitet Wojewódzki PZPR. 

W. Gomółka  podjął decyzję o użyciu broni palnej przez oddziały MO 
i wprowadzeniu do Trójmiasta jednostek Wojska Polskiego (WP) pod 
dowództwem G. Korczyńskiego (25 tys. żołnierzy oraz 1300 czołgów 
i transporterów opancerzonych). 16 grudnia przedstawiciele strajku-
jących zawarli porozumienie z władzami miasta, ale już w nocy zostali 
aresztowani. 17 grudnia oddziały MO i WP (po apelu telewizyjnym 
wicepremiera S. Kociołka) otworzyły ogień do robotników udających 
się do pracy w Stoczni imienia Komuny Paryskiej, na skutek czego 
zginęło lub zostało rannych setki osób. 
16 grudnia strajki rozpoczęły się w Elblągu i Słupsku, 17 grudnia 
w Szczecinie. Po spacyfikowaniu buntu na Wschodnim Wybrzeżu (do 
18 grudnia), główne wydarzenia rozegrały się w Szczecinie, w któ-
rym także utworzono Międzyzakładowy Komitet Strajkowy 
(przewodniczący M. Dopierała), kierujący strajkiem generalnym. 
Do zamieszek na mniejszą skalę doszło także w Krakowie i Wał-
brzychu, strajki zaś wybuchły w Warszawie, Wrocławiu, Nysie, 
Białymstoku i Oświęcimiu. 
22 grudnia w Szczecinie podpisano porozumienie, w którym robotni-
kom gwarantowano m.in. wycofanie podwyżek, podniesienie płac, 
nierepresjonowanie uczestników strajków i ukaranie winnych za spo-
wodowanie ofiar. Według oficjalnych źródeł na Wybrzeżu zginęło 
45 osób (w tym 1 żołnierz i 2 milicjantów), 1165 zostało rannych, 
aresztowania objęły 2-3 tys. osób 
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19.12.2016 Reakcje NSZZ Solidarność na  
prowokacje POprzedniej ekipy. 

Nadchodzi czas, gdy milkną wszystkie spory i waśnie,  
zapominamy urazy i nieporozumienia, gdy choinka rozświeca 
ciemne kąty, gdzie twarze ludzi zmieniają się uśmiechem... 
Niestety w tym roku  są tacy Nasi Rodacy, którzy chcą nam POpsuć 
Święta, i uśmiech zamienić w pięść. 
NSZZ Solidarność nie zamierza biernie przyglądać się jak ludzie 
poprzedniej ekipy oderwani od koryta przy okazji ostatnich wybo-
rów parlamentarnych, przy współudziale niektórych mediów pró-
bują poprzez manipulacje i prowokacje powrócić do władzy. 
Wywiad z Przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność 
Piotrem Dudą. 

Żyjemy w wolnym i demokratycznym państwie - mówił Piotr  
Duda, szef "Solidarności" w TVP Info w programie Gość poranka 
- Ci którzy mówią inaczej, dzisiaj walczą o swoje przywileje, a byli 
oprawcami Polaków. 
Przewodniczący Związku podkreślał wielokrotnie, że wbrew temu, co 
mówią niektórzy politycy, obecnie żyjemy w wolnym i demokra-
tycznym państwie, w którym nareszcie toczy się prawdziwy dialog 
społeczny, a przez ostatni rok wydarzyło się wiele dobrego dla 
pracowników. Już samo powołanie Rady Dialogu Społecznego było 
dużym pozytywem. Kolejne to wzrost stawki godzinowej przy umo-
wach- zleceniach, nowe przepisy dotyczące umów na czas określo-
ny, klauzule społeczne w zamówieniach publicznych, program 500 
plus. - Tym dzisiaj żyją Polacy, a nie jakimiś wojenkami podjaz-
dowymi na górze - podkreślał lider Związku. 
- Uwagi polityków i kodowców, że rząd stracił mandat do sprawo-
wania władzy są całkowicie bezpodstawne - powtarzał Duda i 
przypominał, że "S" wielokrotnie wyprowadzała ludzi na ulicę, prote-
stując przeciwko krzywdzącym zmianom w prawie. - Wtedy nikt z 
rządzącej koalicji PO-PSL nie podawał się do dymisji, nikt nie 
uważał, że władza straciła mandat społeczny, mimo, że protestują-
cych były dziesiątki tysięcy.  
Prezydent dzisiaj podpisuje ustawę obniżającą wiek emerytalny. - 
To wielki dzień dla "Solidarności" i wielki dzień dla polskiego 
pracownika - mówił szef KK - Kiedy za czasów koalicji rządzącej 
POi PSL manifestowaliśmy przed Sejmem przeciwko wprowadzeniu 
ustawy zmieniającej wiek emerytalny, nazywano nas pętakami. 
Policja uzbrojona po zęby stała w gotowości. Nie wpuszczano nas do 
Sejmu, do Senatu. Teraz Prezydent RP podpisuje ustawę przywra-
cającą wiek emerytalny sprzed zmian.  
Duda odniósł się też do zachowania Lecha Wałęsy. - Rozmawiali-
śmy kiedyś kilkakrotnie z pierwszym przewodniczącym Związku i 
kiedy wyjaśniałem mu, że w Polsce nie toczy się żaden dialog spo-
łeczny, a władza nie chce słuchać obywateli, Wałęsa powtarzał, że 
takie problemy załatwia się kartką wyborczą. Potem, kiedy manife-
stowaliśmy pod Sejmem, mówił publicznie, że trzeba nas pałować. 
Teraz, kiedy władza wybrana w sposób demokratyczny wprowadza 
korzystne dla pracowników zmiany, były przewodniczący Związku 
woła, że to hańba - wyjaśniał Duda - Jest mi bardzo przykro, kie-
dy na to patrzę. 
"Solidarność" wielokrotnie stawiała wnioski o obniżenie esbeckich 
emerytur, o obciążenie Kiszczaka i Jaruzelskiego odpowiedzialno-

ścią za ich zbrodnicze działania. - Teraz nareszcie to wszystko się 
dzieje naprawdę - zaznaczył Duda - Ci, którzy dzisiaj protestują, 
walczą o swoje przywileje, a byli oprawcami Polaków. To, że teraz 
protesty w kraju odbywają się pod hasłem kolejnego polskiego 
grudnia, w opinii Dudy jest hucpą. - Ich nie obchodzą pomordowa-
ni ani ich rodziny, które do dzisiaj przeżywają tragedie tamtych 
dni, im chodzi tylko o ich własne przywileje. 
Związek zawodowy "Solidarność" nie planuje żadnych protestów, 
bo w kraju nareszcie dzieje się coś dobrego dla pracowników. 
Przewodniczący mówił jednak o tym, że dostaje setki telefonów od 
członków Związku i z innych środowisk z pytaniami, czy podejmie 
jakieś działania w obronie obecnej sytuacji. - Niektórym nie podoba 
się, że w Polsce rządzi PiS i tylko o to tu chodzi - mówił lider "S" - 
Jeśli trzeba będzie, wyjdziemy na ulicę, żeby bronić demokratycz-
nego prawa wyboru. Jesteśmy na to gotowi.  

Cały wywiad dostępny na naszej stronie-Menu-Aktualności 
============================================ 

Przewodniczący Sekretariatu 
Górnictwa i Energetyki   
Kazimierz Grajcarek wy-
stosował do wszystkich 
członków NSZZ 
"Solidarność" zrzeszonych 
w Krajowym Sekretariacie 
Górnictwa i Energetyki 
NSZZ "Solidarność" i do 
wszystkich pracowników 

sektora wydobywczego i energetycznego list otwarty będący 
odpowiedzią na skandaliczną próbę bandyckiego zawłasz-
czenia Polski dokonywaną w ostatnich dniach przez obroń-
ców okrągłostołowego układu. 
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 20.12.2016 Pomagamy potrzebującym. 
Zgodnie z wieloletnią tradycją w okresie przedświątecznym obda-
rowujemy osoby potrzebujące, które nie radzą sobie w życiu co-
dziennym i boryka się z problemami egzystencjonalnymi. Niestety 
sfera ubóstwa w naszym kraju jest jeszcze dosyć szeroka i wiele ro-
dzin potrzebuje pomocy. W tym roku  Komisja Podzakładowa NSZZ  
Solidarność  Enea Gorzów zdecydowała o udzieleniu pomocy rodzi-
ną  z  tereny Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność  w Sulęcinie  
(KW). Prezydium KW wytypowało dwie rodziny, które zostały obda-

rowane przygotowanymi paczkami. Pomoc została skierowana do 
rodziny Pani Ewy z Żubrowa  (rodzina z czwórką dzieci) 
oraz rodziny Pani Magdy z Sulęcina (rodzina z dziewiątką 
dzieci)  . Zakupiliśmy artykuły żywnościowe , słodycze, ko-
smetyki i środki czystości. Do tych prezentów dołączyliśmy 
książki  i życzenia od NSZZ Solidarność. 

Ewa Leszkiewicz i Pani Ewa z Żubrowa 

 

21.12.2016 Świąteczne spotkanie  
w Operatorze. 

W Poznaniu odbyło się spotkanie strony społecznej z przed-
stawicielami pracodawcy w Enea Operator. W Operatorze 
jest wiele zaległych tematów -negocjacje  płacowe na 2017,
-budźety Oddziałów Dystrybucji, -rozliczenie kwot uzna-
niowych  przyznanych podczas ostatniej akcji przeszerego-
wań,-odwołanie członka zarządu wybranego przez Pra-
cowników, -szkolenia BHP i PPN,- obsługa Operatora w 
ramach CUW-niezależność OSD, -aneks do Porozumienia 
z Sierakowa. Strona społeczna rozumiejąc to, że spotkanie 
odbywa się tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, przy-
jęła formułę spotkania świąteczno-noworocznego.  

Jak zwykle na takich spotkaniach były oficjalne i mniej  
oficjalne wystąpienia , podsumowania, oczekiwania, oraz 
życzenia. 
 Zaległe  tematy na pewno poruszymy na następnym spotka-
niu  zaplanowanym  na 5.01.2017 r 

21.12.2016 Tadeusz Dachowski kandydatem 
Solidarności do Zarządu Operatora. 

Rada Nadzorcza Enea Operatora uchwałą nr 4/IV/2016  z dnia 
30.11.2016 r. zarządziła wybory kandydata do zarządu Enea 
Operatora wybieranego przez pracowników. 
Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea 
 zdecydowała się desygnować jako swojego kandydata do 
zarządu Enea Operatora Tadeusza Dachowskiego z  

Oddziału Dystrybucji Bydgoszcz. 
 

Wybory w 38 okręgach wyborczych  
odbędą się 29 grudnia 2016 r.  

Ogłoszenie wyników wyborów nastąpi  
3 styczna 2017 r. 

Prosimy o poparcie  
NASZEGO KANDYDATA. 

 
Sylwetka kandydata na stronie 13 

 

(Ciąg dalszy ze strony 11) 

 

str. 12 Pod Napięciem 174 /  12 / 2016 



str. 13 Pod Napięciem 174 /  12 / 2016 



HUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETU   

List do Św. Mikołaja 
Drogi Św. Mikołaju w tym roku proszę o gruby portfel i szczupłą 

sylwetkę. Tylko w tym roku nie pomyl tego, tak jak w zeszłym roku. 
*** 

Z ostatniej chwili: 
CBA zatrzymało Świętego Mikołaja podczas próby wręczenia  

korzyści majątkowej 
 

*** 
Po świętach Bożego Narodzenia do psychiatry przychodzi mały  

Jasio i mówi:– Panie doktorze, z moim tatą jest coś nie w porządku. 
Przed kilkoma dniami przebrał się za starego dziadka i twierdził, że 

nazywa się św. Mikołaj!   
ARCHIWUM CZESŁAWA M.ARCHIWUM CZESŁAWA M.ARCHIWUM CZESŁAWA M.   

OKIEM JUJKIOKIEM JUJKIOKIEM JUJKI   
   

GORZÓW MOJE MIASTOGORZÓW MOJE MIASTOGORZÓW MOJE MIASTO   

Landsberg Landsberg Landsberg –––   widok na obecną ulicę Orląt Lwowskichwidok na obecną ulicę Orląt Lwowskichwidok na obecną ulicę Orląt Lwowskich   
   

ZŁOTE MYŚLIZŁOTE MYŚLIZŁOTE MYŚLI   

                                    LICZBY MIESIĄCALICZBY MIESIĄCALICZBY MIESIĄCA   
-9,91 zł.  wartość akcji Enea 22.12.2016 r.  godz.10.00  
-1000 zł. –wyniesie najniższa emerytura i renta w 2017 r. W 2016r.  
                     wynosiła 882,56 zł  
-2053 zł.-wynosi średnia emerytura w Polsce. 
-7500 zł renty po mężu pobiera Maria Kiszczak. 
-4000-6000 zł. miesięcznie -przeciętne świadczenie pobierane  
              przez byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa PRL 
-22000 zł. miesięcznie- najwyższe emerytury pobierane przez  
                 byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa PRL. 
-4 mld zł. wyniósł w II kwartale 2016 roku transfer pieniędzy do 
kraju od Polaków przebywających na emigracji. To o 200 mln zł wię-
cej niż w pierwszych trzech miesiącach tego roku. Jak podał w ko-
munikacie Narodowy Bank Polski, 2,8 mld zł to środki od tzw. emi-
grantów długookresowych, pozostałe 1,2 mld zł to pieniądze od Po-
laków pracujących za granicą krótkookresowo. Aż 62 proc. tej 
sumy to środki pieniężne wytransferowane do Polski przez emigran-
tów zarobkowych pracujących w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. 
-105 lat liczy sobie najstarsza gorzowianka Wanda  
                    Koberecka. W mieście żyje jeszcze 106-latek, ale  
                    zameldowany jest w Zachodniopomorskiem).  
-145 lat liczy sobie najstarszy człowiek świata Mbah Gotho z  
                   miasta Sragen w Indonezji.  
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