
Pod Napięciem 
    Biuletyn informacyjny Komisji Podzakładowej Biuletyn informacyjny Komisji Podzakładowej Biuletyn informacyjny Komisji Podzakładowej Biuletyn informacyjny Komisji Podzakładowej ENEAENEAENEAENEA---- Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp.    

                                                                                    
 

  NUMER 57/2006                NUMER 57/2006                NUMER 57/2006                NUMER 57/2006              Wydanie ŚwiąteczneWydanie ŚwiąteczneWydanie ŚwiąteczneWydanie Świąteczne     

Tematy  numeru:    

Wydarzenia 
    
22 listopada 22 listopada 22 listopada 22 listopada w Bydgoszczy obradowała Komisja Międzyzakładowa 
NSZZ Solidarność ENEA. 
W posiedzeniu uczestniczyła Komisja Podzakładowa NSZZ „S” OD 
Bydgoszcz. Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności od ostatniego 
posiedzenia, uczestnicy zapoznali się z następującymi zagadnieniami: 
- Postępy w pracach nad objęciem ZUZP ENEA S.A.  wskazanych w 
Porozumieniu z dnia 25.10.2006 r. spółek zależnych; 
- Konsolidacja Pionowa- ENEA+ Bogdanka+ Kozienice; 
- Polityka właścicielska - programy restrukturyzacji wewnętrznej; 
- Ewentualne wybory 4 członka Rady Nadzorczej Enea SA; 
- Grupowe Ubezpieczenie NW dla pracowników ENEI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po zakończenia zebrania wszyscy uczestnicy spotkania udali się do 
kościoła, gdzie została odprawiona Msza św. za ŚP Bernarda Paszkie-
wicza, Przewodniczącego NSZZ „S” Oddziału w Bydgoszczy w 
pierwszą rocznicę Jego śmierci.   
Po zakończeniu Mszy jej uczestnicy udali się na grób Benka, gdzie 
krótką modlitwą i zapaleniem zniczy uczcić Jego pamięć. 
 
23232323---- 24 listopada  24 listopada  24 listopada  24 listopada w Inowrocławiu odbyło się wspólne posiedzenie naj-
większych i reprezentatywnych organizacji związkowych, działają-
cych w ENEI- czyli NSZZ Solidarność oraz MZZP ENEA_- Holding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

  25 rocznica Stanu Wojennego; 
 
 

 
 
 
 

• Wydarzenia, czyli aktualności z 
prac NSZZ Solidarność; 

 
• Kolejny spór zbiorowy z Zarządem; 
 
• Z prac Zarządu Regionu gorzow-

skiej Solidarności 

Z okazji nadchodzących Świąt Boże-
go Narodzenia oraz Nowego Roku, 
wszystkim Pracownikom Energetyki 
oraz Ich Rodzinom, życzę wielu ra-
dości płynących z narodzin Jezusa, 
oraz obfitości Łask Bożych. Niech te 
wyjątkowe ,rodzinne święta, przy-
czynią się do wzmocnienia więzi- za-
równo wśród najbliższych nam osób 
jak i naszych więzi związkowych. 

Niech Boża Dziecina w dobrych radach, dobrym bycie  
wspiera Nas Swoją siłą i mocą. Życzę wszelkiej pomyśl-
ności w Nowym 2007 Roku.Roku.Roku.Roku.    
    

W imieniu  NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp.W imieniu  NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp.W imieniu  NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp.W imieniu  NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp.    

Krzysztof Gonerski 
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Podczas tego spotkania uzgodniono wspólne działania w 
zakresie zabezpieczenia interesów pracowniczych w cze-
kającym nas procesie konsolidacji pionowej oraz restruk-
turyzacji wewnętrznej w ENEA S.A.. 
Ze zrozumiałych względów nie możemy opublikować tre-

ści tych ustaleń. 
 
28 listopada 28 listopada 28 listopada 28 listopada w Katowicach obradowała Rada Sekcji Krajowej Energe-
tyki NSZZ Solidarność. 
Rada SKE przyjęła następujące stanowisko: 
Sekcja Krajowa Energetyki NSZZ „Solidarność” dokonując oceny 

Raportu końcowego zawierającego projekt jednolitego modelu wy-

dzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego zdecydowanie odrzuca 

rekomendowany w w/w projekcie wariant podziału spółek w trybie 

art.529 par.1 pkt 4 ksh (podział przez wydzielenie). 

Jedyny do zaakceptowania przez SKE NSZZ „Solidarność” jest model 

polegający na wydzieleniu ze Spółki Dystrybucyjnej Obrotu jako 

Spółki zależnej, w której dana Spółka Dystrybucyjna będzie posiadała 

100% udziałów lub akcji. 

Nadmieniamy, że wydzielenie Operatora Systemu Dystrybucyjnego 

zgodnie z wcześniej zawartymi porozumieniami podlega uzgodnieniu 

ze stroną społeczną. 

 
29 listopada 29 listopada 29 listopada 29 listopada w RD Międzychód obradowała Komisja Podzakładowa 
NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp..  
Komisja Uchwałą przyjęła w szeregi NSZZ Solidarność kolejnych 7 Komisja Uchwałą przyjęła w szeregi NSZZ Solidarność kolejnych 7 Komisja Uchwałą przyjęła w szeregi NSZZ Solidarność kolejnych 7 Komisja Uchwałą przyjęła w szeregi NSZZ Solidarność kolejnych 7 
osób.osób.osób.osób.    
Obecnie nasza organizacja w naszym Oddziale zrzesza 516 516 516 516 osób.  
Komisja wysłuchała sprawozdania z bieżącej działalności Prezydium 
oraz MK ENEA. 
Zajmowano się ponadto następującymi tematami: 
- Stanem zaawansowania prac nad objęciem naszych spółek- córek 
postanowieniami ZUZP; 
- Sytuacja w PE Drezdenko; 
- Konsolidacja pionowa- stan aktualny; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komisja Podzakładowa upoważniła Uchwałą Krzysztofa Gonerskiego 
do podpisania Porozumień z Zarządami ZRB Energobud; Energoauto; 
Energotrans oraz Energozew w sprawie objęcia pracowników tych 
spółek ZUZP Enea S.A.. 
Komisja w sprawie podejrzenia mobbingu w PE Drezdenko przyjęła 
Stanowisko o następującej treści: 
Komisja Podzakładowa w związku z  przedłużającą się procedurą wy-Komisja Podzakładowa w związku z  przedłużającą się procedurą wy-Komisja Podzakładowa w związku z  przedłużającą się procedurą wy-Komisja Podzakładowa w związku z  przedłużającą się procedurą wy-
jaśniającej sprawę skargi pracowników PE Drezdenko w RD Między-jaśniającej sprawę skargi pracowników PE Drezdenko w RD Między-jaśniającej sprawę skargi pracowników PE Drezdenko w RD Między-jaśniającej sprawę skargi pracowników PE Drezdenko w RD Między-
chód stanowczo żąda podjęcia  decyzji zamykającej ten temat w ter-chód stanowczo żąda podjęcia  decyzji zamykającej ten temat w ter-chód stanowczo żąda podjęcia  decyzji zamykającej ten temat w ter-chód stanowczo żąda podjęcia  decyzji zamykającej ten temat w ter-
minie do 30 listopada 2006 r. minie do 30 listopada 2006 r. minie do 30 listopada 2006 r. minie do 30 listopada 2006 r.     

Brak natychmiastowych działań ze strony Dyrektora Od-Brak natychmiastowych działań ze strony Dyrektora Od-Brak natychmiastowych działań ze strony Dyrektora Od-Brak natychmiastowych działań ze strony Dyrektora Od-
działu Dystrybucji Gorzów Wlkp. spowoduje złożenie działu Dystrybucji Gorzów Wlkp. spowoduje złożenie działu Dystrybucji Gorzów Wlkp. spowoduje złożenie działu Dystrybucji Gorzów Wlkp. spowoduje złożenie 
pozwu w tej sprawie do Sądu Pracy.pozwu w tej sprawie do Sądu Pracy.pozwu w tej sprawie do Sądu Pracy.pozwu w tej sprawie do Sądu Pracy.    

(Ciąg dalszy ze strony 1) Nasze stanowisko jest podyktowane obawą o zaistnienie Nasze stanowisko jest podyktowane obawą o zaistnienie Nasze stanowisko jest podyktowane obawą o zaistnienie Nasze stanowisko jest podyktowane obawą o zaistnienie 
zagrożenia wypadkiem przy pracy pracowników PE Drez-zagrożenia wypadkiem przy pracy pracowników PE Drez-zagrożenia wypadkiem przy pracy pracowników PE Drez-zagrożenia wypadkiem przy pracy pracowników PE Drez-
denko.denko.denko.denko.    
Po zakończeniu obrad Prezydium Komisji spotkało się z 
pracownikami RD Międzychód, podczas którego poinfor-
mowano o aktualnej sytuacji społecznej w ENEI oraz planach konsoli-
dacji pionowej. Poinformowano pracowników PE Drezdenko o stano-
wisku, jakie w ich sprawie zostało przyjęte prze Komisję. Odpowiada-
no także na liczne pytania załogi RD. 
 
30 listopada30 listopada30 listopada30 listopada Dyrektor Oddziału podjął decyzję o oddelegowaniu do 
pracy w RD Międzychód kierownika PE Drezdenko i ogłosił na to 
stanowisko rekrutację wewnętrzną. 
  
1 grudnia 1 grudnia 1 grudnia 1 grudnia w Poznaniu odbyło się spotkanie dotyczące rozliczenia fun-
duszu płac za rok 2006.  
W spotkaniu tym, do czego już zdążyliśmy się przyzwyczaić, po raz 
kolejny nie uczestniczył żaden członek Zarządu Enei! 
Strona związkowa nie zgodziła się z przedstawionym przez Pracodaw-
cę rozliczeniem funduszu płac i zażądała jednorazowej wypłaty w wy-
sokości 1500 zł na jednego zatrudnionego w terminie do 5 grudnia 
2006 r. Niewypłaceni tej w kwoty we wskazanym przez stronę spo-
łeczną terminie jest równoznaczne z wejściem w spór zbiorowy z pra-
codawcą. 
Podczas tego spotkania poruszono temat wykazu pracujących w wa-
runkach uciążliwych. Strony w tej materii nie doszły do wspólnego 
stanowiska. 
Wobec takiego obrotu spraw przedstawiciele związków zawodowych 
zadecydowali, że do czasu uregulowania spraw płacowych nie będą 
prowadzone rozmowy na inne tematy. 
 
4 grudnia 4 grudnia 4 grudnia 4 grudnia odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu gorzowskiej Soli-
darności.  
W obradach Zarządu uczestniczyli przedstawiciele naszej Komisji i 
zarazem członkowie Zarządu Regionu, Krzysztof Gonerski Krzysztof Gonerski Krzysztof Gonerski Krzysztof Gonerski oraz Ma-Ma-Ma-Ma-
riusz Kępiszak.riusz Kępiszak.riusz Kępiszak.riusz Kępiszak.    
Podczas posiedzenia omówiono: 
•  sytuację w nowopowstałych Komisjach Zakładowych ( TE-

SCO; LIDL; FAURENCJA); 
• Sytuację w służbie zdrowia, w tym WSzZ w Gorzowie; 
• Przygotowania i program obchodów 25 rocznicy Stanu Wojen-

nego; 
• Sprawę przejścia na etat zastępcy Przewodniczącego Zarządu, 

Waldemara Rusakiewicza. 
Zarząd Regionu negatywnie zaopiniował propozycję podwyżki cen 
biletów komunikacji miejskiej w Gorzowie. 
Członkowie ZR postanowili kontynuować udział w akcji „Rodzina– 
Rodzinie”, czyli coroczną akcję pomocy dla najuboższych rodzin z 
okazji Świąt Bożego Narodzenia. 
 
06 grudnia06 grudnia06 grudnia06 grudnia    ukazał się kolejny numer ENEA Kurier, zwany przez nas 
nie bez powodu ENEA brukowcem, w którym kolejny raz dezinfor-
muje się pracowników ENEI.  
Jest to kolejny atak na związki zawodowe, polegający na podaniu 
kłamliwych informacji sugerujących łamanie przez związki zawodowe 
zawartego Porozumienia Płacowego z dnia 28 lutego 2006 r.. 
    
W odpowiedzi, NSZZ Solidarność 6 grudnia wystosowała do Zarządu W odpowiedzi, NSZZ Solidarność 6 grudnia wystosowała do Zarządu W odpowiedzi, NSZZ Solidarność 6 grudnia wystosowała do Zarządu W odpowiedzi, NSZZ Solidarność 6 grudnia wystosowała do Zarządu 
pismo następującej treści:pismo następującej treści:pismo następującej treści:pismo następującej treści:    
    
„Strona NSZZ Solidarność”, jako sygnatariusz Porozumienia płaco-
wego z dnia 28 lutego 2006 r po przeanalizowaniu odpowiedzi Zarzą-
du z dnia 5 grudnia 2006 r. na zgłoszone w dniu 1 grud-
nia 2006 r. żądanie płacowe podtrzymuje żądanie wypła-
ty każdemu pracownikowi ENEA S.A. kwoty 1500 zł. 
 
Jak słusznie zauważa Pracodawca, że w dniu 20 listopa-
da br. Strona związkowa  otrzymała w formie zagrego-

(Ciąg dalszy na stronie 3) 



wanej źródłową „informację” o stanie funduszu wynagro-
dzeń wraz z prognozą wykorzystania do końca roku 2006 
środków na wynagrodzenia.  
W punkcie 7 Porozumienia z dnia 28 lutego 2006 r. zapi-

sano następujące zobowiązanie: 
Po upływie trzeciego kwartału do dnia 20 listopada Strony dokonają 
szczegółowej analizy funduszu wynagrodzeń i dokonają stosownych 
dyspozycji w zakresie rozdziału pozostających wolnych środków. 
Na szczególną uwagę w cytowanym wyżej zdaniu zasługuje wyraźne 
stwierdzenie o wzajemnym zobowiązaniu stronwzajemnym zobowiązaniu stronwzajemnym zobowiązaniu stronwzajemnym zobowiązaniu stron do przeprowadzenia 
wspólnej analizywspólnej analizywspólnej analizywspólnej analizy i w zależności od jej wyników dokonania wspólnej dokonania wspólnej dokonania wspólnej dokonania wspólnej 
dyspozycjidyspozycjidyspozycjidyspozycji. 
Przypominamy, że powyższe sformułowanie wynika z obowiązują-
cych uregulowań prawnych, które jednoznacznie określają, że wszel-
kie regulacje związane z funduszem wynagrodzeń jako sprawy pra-
cownicze, pozostają domeną związków zawodowych i winny być 
kształtowane w procesie dialogu społecznego. 
Natomiast podstawową zasadą dialogu społecznego jest konwersacja, 
rozmowa, dialog a nie monolog. 
Zatem nie do przyjęcia przez nas jest uznanie , iż dokonano „analizy 
spraw, o których mowa powyżej gdyż taką analizę przeprowadził pra-przeprowadził pra-przeprowadził pra-przeprowadził pra-
codawca i przedstawił wyniki tej analizycodawca i przedstawił wyniki tej analizycodawca i przedstawił wyniki tej analizycodawca i przedstawił wyniki tej analizy organizacjom związkowym”. 
Pomijając już fakt, że w powyższym stwierdzeniu Strona Pracodaw-
ców zgubiła znaczące w procesie dialogu społecznego słowo 
„wspólnej”, należy uznać iż do dnia dzisiejszego analiza, o której mo-
wa w punkcie 7 Porozumienia z dnia 28 lutego 2006 r. nie została do-
konana, bowiem informacje dostarczone związkom zawodowym w 
dniu 20 listopada 2006 r. były dwukrotnie uzupełniane, a ostanie uzu-
pełnienie danych miało miejsce jeszcze w dniu 1 grudnia 2006 r.  
Ponadto w spotkaniu zorganizowanym na wniosek Strony Związko-zorganizowanym na wniosek Strony Związko-zorganizowanym na wniosek Strony Związko-zorganizowanym na wniosek Strony Związko-
wej wej wej wej w dniu 1 grudnia 2006 r. zabrakło Strony Pracodawcy- sygnata-
riusza lutowego Porozumienia płacowego, a przedstawiciele reprezen-
tujący tę Stronę mieli tylko upoważnienie „do rozmów w zakresie re-
alizacji pkt 7” a nie do przeprowadzenia wspólnej analizy i podejmo-
wania wspólnych decyzji. 
W tej sytuacji podtrzymujemy nasze wcześniejsze stwierdzenie, iż iż iż iż 
dialog społeczny w ENEA S.A. nie istnieje.dialog społeczny w ENEA S.A. nie istnieje.dialog społeczny w ENEA S.A. nie istnieje.dialog społeczny w ENEA S.A. nie istnieje.    
Ponadto analiza dostarczonych przez Zarząd ENEA S.A. danych źró-
dłowych upoważnia nas do stwierdzenia, iż nie zostały zrealizowane 
ustalenia pkt 5, a także pkt 7 Porozumienia z dnia 28 lutego 2006 r. 
oraz że w roku 2006 nie zostanie osiągnięty ustalony wskaźnik wzro-
stu wynagrodzeń. 
Wobec powyższego wzywamy Zarząd ENEA S.A. do natychmiasto-
wego podjęcia rokowań w przedmiocie żądań objętych sporem zbioro-
wym wszczętym w dniu 1 grudnia 2006 roku. 
 
7 grudnia 7 grudnia 7 grudnia 7 grudnia w Poznaniu reprezentacja NSZZ Solidarność bezskutecznie 
oczekiwała na podjęcie negocjacji z Zarządem ENEI w związku z 
wejściem przez Związki Zawodowe w spór zbiorowy na tle płacowym 
z Pracodawcą. 
Niestety Zarząd, pomimo że jest ustawowo zobowiązanym do nie-
zwłocznego przystąpienia do rokowań, nie znalazł dla nas czasu . 
NSZZ „Solidarność” ustaliła szczegółowy harmonogram działań na 
wypadek dalszego nierespektowania  przez Zarząd ENEA S.A. zapi-
sów obowiązującej Ustawy, w którym zawarto : 
• Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu i Mini-

sterstwa Skarbu Państwa o uchylaniu się przez Zarząd od roko-
wań w Sporze Zbiorowym; 

• Przeprowadzenie wśród pracowników akcji informacyjnej o 
przedmiocie Sporu Zbiorowego i przygotowanie Referendum 
Strajkowego; 

• Przeprowadzenie Referendum Strajkowego; 
• Przeprowadzenie Strajku Ostrzegawczego w przy-
padku jednoznacznej deklaracji załogi za taką akcją. 
 
O konkretnych terminach został powiadomiony drugi 
reprezentatywny związek zawodowy, działający w ENE-

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
 

I, czyli MZZP Enea– Holding w celu zsynchronizowania 
wspólnych działań.  
 
12 grudnia 12 grudnia 12 grudnia 12 grudnia w Poznaniu odbyły się rokowania w ramach 
sporu zbiorowego dotyczącego żądań płacowych. Na 
spotkanie tradycyjnie już nie przybył żaden z członków Zarządu Enei, 
a upoważnieni  jego przedstawiciele skupili się na przedstawieniu sta-
nowiska Zarządu nie uznającego sporu zbiorowego oraz udowadniali  
że nie ma podstaw do przekroczenia wskaźnika płac. Mimo gotowości 
negocjowania  zgłoszonej w żądaniu kwoty przez stronę związkową 
przedstawiciele pracodawcy nie podjęli takich negocjacji. Rokowania 
powinny się zakończy podpisaniem protokołu rozbieżności .Ponieważ 
strona pracodawcy nie uznaje że jest w sporze podpisano protokół z 
rokowań z którego nic nie wynika. 
 
13 grudnia 13 grudnia 13 grudnia 13 grudnia odbyły się    obchody 25 rocznicy wprowadzenia Stanu Wo-
jennego. 
W Gorzowskiej Katedrze odbyła się uroczysta msza święta celebrowa-
na przez Ordynariusza Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Bp dr 
Adama Dyczkowskiego. Po mszy w towarzystwie pocztów sztandaro-
wych złożono kwiaty przy tablicy  pamiątkowej (miejsce gdzie stał 
biały Krzyż). 
Ok. godz.20 w Teatrze im. J. Osterwy odbyła się główna uroczystość, 
podczas której odbyła się projekcja Filmu okolicznościowego, wrę-
czono nagrody laureatom konkursu „Stan Wojenny w Regionie Go-
rzowskim” oraz zebrani wysłuchali  występu zespołu „Kwartet Profor-
ma” (utwory Kaczmarskiego i Gintrowskiego). 
Po części oficjalnej uczestnicy wydarzeń z przed 25 lat spotkali się w 
holu na poczęstunku podczas którego można było spotkać dawno nie 
widzianych kolegów, powspominać stare czasy,   obejrzeć nie publi-
kowane zdjęcia ze stanu wojennego w Gorzowie.(autorem większości 
był Ireneusz Grzegolec) Spotkanie przeciągnęło się do późnych go-
dzin nocnych. 
 
 
 
 
 

    
    
    
    

16 grudnia16 grudnia16 grudnia16 grudnia - Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętnia-
jącej 25 rocznicę pacyfikacji przez ZOMO strajku w Zakładach Me-
chanicznych „URSUS”. Tablice ufundowała Gorzowska Solidarność . 
Napis na tablicy ma następującą treść: „WSPOMNIJ LUDZI, KTÓ-
RZY ODWAŻNIE WYRAZILI SWOJĄ WIERNOŚC IDEAŁOM 
SOLIDAENOŚCI 15-16 GRUDNIA 1981 ROKU NA TERENIE ZA-
KŁADÓW MECHANICZNYCH URSUS. MIELIŚMY ORDROBI-
NĘ NIEZBĘDNEJ ODWAGI-ZBIGNIEW HERBERT.” 
Było to kolejne w ostatnich dniach spotkanie uczestników pamiętnych 
wydarzeń     
    
    
    
    

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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16 grudnia 16 grudnia 16 grudnia 16 grudnia pożegnaliśmy odchodzącego na emeryturę 
kolegę Bolesława Teleśnickiego , wieloletniego człon-
ka  aktualnie Delegata na WZD naszej organizacji  

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

19 grudnia 19 grudnia 19 grudnia 19 grudnia  Poznań-kolejna tura rokowań w ramach 
sporu płacowego. Tym razem w rokowaniach uczest-
niczył członek Zarządu Enea S.A. –Marek Hermach. 
Spotkanie zakończyło się podpisaniem protokołu 
uzgodnień : 
 
Strony uzgodniły wypłatę kwoty 1.625.000 ponad Strony uzgodniły wypłatę kwoty 1.625.000 ponad Strony uzgodniły wypłatę kwoty 1.625.000 ponad Strony uzgodniły wypłatę kwoty 1.625.000 ponad 
przyjęty 5% wskaźnik przyrostu wynagrodzeń w przyjęty 5% wskaźnik przyrostu wynagrodzeń w przyjęty 5% wskaźnik przyrostu wynagrodzeń w przyjęty 5% wskaźnik przyrostu wynagrodzeń w 
2006r. z podziałem w następujący sposób:2006r. z podziałem w następujący sposób:2006r. z podziałem w następujący sposób:2006r. z podziałem w następujący sposób:    
---- 200 zł na etat pracownikom zatrudnionym do  200 zł na etat pracownikom zatrudnionym do  200 zł na etat pracownikom zatrudnionym do  200 zł na etat pracownikom zatrudnionym do 
31.10.2006r. i pozostającym w zatrudnieniu na dzień 1 31.10.2006r. i pozostającym w zatrudnieniu na dzień 1 31.10.2006r. i pozostającym w zatrudnieniu na dzień 1 31.10.2006r. i pozostającym w zatrudnieniu na dzień 1 
grudnia 2006r. niezwłocznie .grudnia 2006r. niezwłocznie .grudnia 2006r. niezwłocznie .grudnia 2006r. niezwłocznie .    
---- pozostałą kwotę do rozdysponowania przez Zarząd  pozostałą kwotę do rozdysponowania przez Zarząd  pozostałą kwotę do rozdysponowania przez Zarząd  pozostałą kwotę do rozdysponowania przez Zarząd 
w sposób uznaniowy .w sposób uznaniowy .w sposób uznaniowy .w sposób uznaniowy .    
Strony uzgodniły , że fundusz nagród pozostający w Strony uzgodniły , że fundusz nagród pozostający w Strony uzgodniły , że fundusz nagród pozostający w Strony uzgodniły , że fundusz nagród pozostający w 
dyspozycji Zarządu zostanie zasilony kwotą pozostałą dyspozycji Zarządu zostanie zasilony kwotą pozostałą dyspozycji Zarządu zostanie zasilony kwotą pozostałą dyspozycji Zarządu zostanie zasilony kwotą pozostałą 
z rozliczenia wskaźnika .z rozliczenia wskaźnika .z rozliczenia wskaźnika .z rozliczenia wskaźnika .    
    
Pracodawca przedstawi informację na temat dokona-Pracodawca przedstawi informację na temat dokona-Pracodawca przedstawi informację na temat dokona-Pracodawca przedstawi informację na temat dokona-
nia podziału tych środków na Oddziały i Rejony do 22 nia podziału tych środków na Oddziały i Rejony do 22 nia podziału tych środków na Oddziały i Rejony do 22 nia podziału tych środków na Oddziały i Rejony do 22 
stycznia 2007r.stycznia 2007r.stycznia 2007r.stycznia 2007r.    
    
Przy podziale zysku za rok 2006 Zarząd wystąpi z Przy podziale zysku za rok 2006 Zarząd wystąpi z Przy podziale zysku za rok 2006 Zarząd wystąpi z Przy podziale zysku za rok 2006 Zarząd wystąpi z 
wnioskiem o zasilenie ZFŚS kwotą 1000 zł na jednego wnioskiem o zasilenie ZFŚS kwotą 1000 zł na jednego wnioskiem o zasilenie ZFŚS kwotą 1000 zł na jednego wnioskiem o zasilenie ZFŚS kwotą 1000 zł na jednego 
zatrudnionego wg. Stanu zatrudnienia na dzień 31gru-zatrudnionego wg. Stanu zatrudnienia na dzień 31gru-zatrudnionego wg. Stanu zatrudnienia na dzień 31gru-zatrudnionego wg. Stanu zatrudnienia na dzień 31gru-
dnia 2006r.dnia 2006r.dnia 2006r.dnia 2006r.    
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19 grudnia19 grudnia19 grudnia19 grudnia    
Zgodnie z wieloletnią tradycją Wspólnota Duszpaster-
stwa Energetyków „Nazaret” zorganizowała spotkanie 
opłatkowe. W spotkaniu uczestniczył Ordynariusz Die-

cezji Zielonogórsko –Gorzowskiej Bp dr Adam Dycz-
kowski. Spotkanie upłynęło w  miłej i sympatycznej at-
mosferze. 

 
 
 
 



        Mój Komentarz        Mój Komentarz        Mój Komentarz        Mój Komentarz    
13.XII.2006r. obchodziliśmy 
25 rocznicę wprowadzenia 
Stanu Wojennego . Okrągła 
rocznica spowodowała ,że 
media poświęciły temu tema-
towi dużo więcej czasu niż 
minionych latach. Jakież było 
moje zdziwienie gdy pozna-
łem wyniki sondaży na temat 
stanu wojennego . Okazuje 
się , że większości młodzieży  

13.XII  nie kojarzy się z niczym , a blisko połowa po-
laków rozgrzesza gen. Jaruzelskiego , uznając , że za-
pobiegł interwencji sowieckiej . 
Fakt niewiedzy młodzieży potwierdziłem u swoich sy-
nów 14 i 16 latka . Okazuje się  , że nauczyciele histo-
rii w szkołach nie potrafią przekazać uczniom wiedzy 
w zakresie najnowszej historii polski ( może sami jej 
nie znają) . Dlatego musiałem nadrobić te zaległości i 
uświadomić własne dzieci , o to samo apeluję do Was 
drodzy czytelnicy . 
Przypadek rozgrzeszania gen. Jaruzelskiego potwier-
dza tezę ministra propagandy III Rzeszy –Goebbelsa , 
że kłamstwo wielokrotnie powtarzane staje się praw-
dą . Godnym następcą  Goebbelsa  w PRL-u był rzecz-
nik prasowy Jerzy Urban . To on na swoich konferen-
cjach prasowych transmitowanych oczywiście przez 
telewizję  przekonywał nas , że generałowie uratowali 
nas przed zbrojną interwencją bratnich armii Układu 
Warszawskiego .Co z tego ,że odtajnione i ujawnione 
fakty mówią dokładnie coś odwrotnego . To gen. Jaru-
zelski sam zabiegał o taką bratnią pomoc , ale została 
mu odmówiona . Sam miał uporać się z solidarnościo-
wym problemem . Z  tego zadania jak wiemy wywią-
zał się celująco.  
Powracając do wyników wspomnianych sondaży są 
one policzkiem wymierzonym wolnym mediom w III 
RP. Z zadania odkłamiania historii wywiązują się bar-
dzo źle . 
16.XII.- kolejna bolesna rocznica pacyfikacji gorzow-
skiego URSUSA . Ta rocznica jest mi szczególnie bli-
ska , ponieważ  miałem wątpliwą przyjemność bezpo-
średnio uczestniczyć w tym wydarzeniu . Jako 18 letni  
chłopak będący pracownikiem URSUSA na własnej 
skórze poznałem  na czym polegała dyktatura proleta-
riatu . Przy pomocy czołgu , ZOMO , pał  i gazu łza-
wiącego próbowano wyleczyć mnie i i innych uczest-
ników strajku z epidemii  zwanej „Solidarność”. Przy-
padek wielu takich jak ja potwierdził , że użyte lekar-
stwa były niewłaściwe . Przy okazji odsłonięcia pa-
miątkowej tablicy upamiętniającej wydarzenia z 16-
.XII.1981r. na budynku byłego URSUSA  , doszło do 
spotkania uczestników pamiętnego strajku.  
Jakie bolesne jest wyznanie jednego z przywódców 
strajku , który został skazany na 3 lata z czego 2 lata   
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odsiedział . Ten bohater naszych czasów otrzymuje 
850 zł emerytury  ,a generałowie Jaruzelski i Siwicki 
za swój wkład w obronie komunizmu otrzymują   
odpowiednio 6000 i 6500 zł emerytury.Wstyd i hańba!  
Jakże krótką pamięć mają politycy szczycący się swo-
im solidarnościowym rodowodem. 
Kiedyś wspólnie walczyli o wolność i upadek reżimu 
komunistycznego , a dzisiaj nie mogą się dogadać i 
stworzyć wspólnego rządu  dla dobra RP. Okazało się , 
że dobro narodu zastąpiono interesem partii . Przykro 
patrzeć jak dawni koledzy z działalności podziemnej 
wolą tworzyć koalicję z kryminalistami lub postkomu-
nistami zamiast wspólnie  tworzyć wspólne dobro , 
któremu na imię Polska. Może wspólne obchodzenie 
tych bolesnych rocznic spowoduje otrzeźwienie – oby 
tak się stało . 
Teraz trochę komentarza dotyczącego naszego po-
dwórka., a ściśle rzecz ujmując sporu zbiorowego 
związanego z naszym żądaniem płacowym . Działania 
obecnego zarządu naszej firmy skłaniają mnie do 
stwierdzenia „ nie krytykuj szefa swego bo możesz 
mieć gorszego”, jest to oczywiście odniesienie się do  
współpracy z poprzednim i obecnym zarządem firmy. 
Twierdzenie zarządu o bezpodstawnych żądaniach  
płacowych jakoś dziwnie się mają do poniżej przedsta-
wionych faktów : 

� Zatrudnienie w ENEI w stosunku do roku 2005 
spadło o ok. 50 etatów ( przybyło obowiązków), 

� Średnia płaca w roku 2005 w firmach planowa-
nych do wspólnej konsolidacji – Kozienice 449-
6 zł, Bogdanka 5036 zł i ENEA 3842 zł (czy 
mamy być ubogim krewnym w tej grupie), OD 
Gorzów Wlkp. 3287 ( zaniżamy średnią w 
ENEA) 

� Zysk ENEI  w roku 2005 wyniósł  ok. 30 mln zł 
w 2006r. osiągnie wielkość ok.  130 mln zł 
( pracownicy bardzo dobrze wywiązali się ze 
swoich obowiązków ). 

Co stanie się z tak wypracowanym zyskiem : 
� Urząd skarbowy pobierze należny podatek, 
� Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmu-

jąc uchwałę o podziale zysku ( np. przeznaczy 
100% zysku na dywidendę , która trafi do bu-
dżetu państwa ), 

� Prezes URE  zatwierdzając taryfę dla ENEI na 
następny rok  będzie na pewno uwzględniał 
osiągane zyski przy obecnej taryfie . 

Czy firmie potrzebne jest potrzebny tak wysoki zysk? 
Co z tego będzie miała firma , a co z tego będą mieli  
pracownicy ? 
Czy jest to działanie dla dobra firmy i na 
rzecz jej pracowników ? 
 
Drogi czytelniku odpowiedz sobie sam .  



Bożonarodzeniowa Bożonarodzeniowa Bożonarodzeniowa Bożonarodzeniowa     
TradycjaTradycjaTradycjaTradycja    

    
CHOINKACHOINKACHOINKACHOINKA        
Na wigilie Bożego Narodzenia niemal każda polska rodzina umiesz-
cza w swoim mieszkaniu i dekoruje choinkę. Jest to jedna z najmłod-
szych tradycji wigilijnych. Początkowo, w tym również na ziemiach 
polskich, popularna była "jodełka", czyli wierzchołek sosny, jodły lub 
skwierku zawieszony u pułapu. Drzewko to miało chronić dom i jego 
mieszkańców od złych mocy. 
Choinka w obecnej formie przyjęła się w Polsce dopiero w XVIII w. i 
zwyczaj ten przeniósł się z Niemiec. Opisuje to m.in. Zygmunt Gloger 
w "Encyklopedii Staropolskiej": "Za czasów pruskich, tj. w latach 
1795-1806, przyjęto od Niemców zwyczaj w Wigilie Bożego Naro-
dzenia ubierania dla dzieci sosenki lub jodełki orzechami, cukierkami, 
jabłuszkami i mnóstwem świeczek woskowych". 
Kościół był początkowo niechętny temu zwyczajowi, lecz szybko 
nadal choince chrześcijańska symbolikę "biblijnego drzewa wiadomo-
ści dobra i zła" pod którym rozpoczęła się historia ludzkości. Choinkę 
wnosi się do domu w dniu, w którym wspominamy pierwszych ludzi - 
Adama i Ewę. Na choince nie może zabraknąć jabłek, bo właśnie te 
owoce były na owym biblijnym drzewie, a ponadto jabłko symbolizu-
je zdrowie.  
Wśród iglastych gałązek wija się łańcuchy, lekkie, słomkowe i bibuł-
kowe, są pamiątka po wężu- kusicielu. Gwiazda na szczycie drzewka 
symbolizuje gwiazdę betlejemską, która wiodła Trzech Króli do Dzie-
ciątka Jezus. Świeczki na gałązkach to jak okruchy ognia, który daw-
niej płonął w izbie przez cala noc wigilijna, aby przychodzące na ten 
czas dusze przodków mogły się ogrzać. Choinki ubierano także w 
piernikowe figurki ludzi i zwierząt, lukrowane kolorowo, posypane 
makiem, szczególnie okazale prezentowała się postać Św. Mikołaja. 
Tak ustrojona choinka stała w domu do Trzech Króli. W wielu rejo-
nach Polski zwyczaj ubierania choinki zadomowił się dopiero na po-
czątku XX wieku. Obecnie dzięki technice wystrój choinek znacznie 
odbiega od dawnych prostych ozdób i palących się świeczek.  
 
OPŁATEKOPŁATEKOPŁATEKOPŁATEK        
Najważniejszym i najbardziej wzruszającym momentem było i jest 
dzielenie się poświeconym opłatkiem. Staropolskie opłatki były róż-
nokolorowe i bardzo ozdobne. Dziś opłatki są białe i ozdobnie wytła-
czane. 
Nazwa "opłatek" pochodzi od łacińskiego słowa "oblatum", czyli dar 
ofiarny. Dawniej człowiek składał ofiary nieznanym siłom - wodzie, 

piorunom, wiatrom, trzęsieniom ziemi, by 
ustrzec się od tego wszystkiego, co mogło 
mu zagrażać. Praktyka pieczenia chleba 
przaśnego, niekwaszonego, takiego, jakiego 
używał Pan Jezus przy Ostatniej Wiecze-
rzy, pochodziła z czasów biblijnych, od 
Mojżesza i zachowała się w Kościele do 

dziś, choć obecnie ten chleb ma inny wygląd, jest bielszy, cieńszy i 
delikatniejszy. Opłatki, jakie my dziś znamy (nebula - mgiełka) pierw-
si zaczęli wypiekać zakonnicy z klasztoru benedyktyńskiego we Fran-
cji. Stamtąd zwyczaj ten rozpowszechnił się na całą Europę i wraz z 
chrześcijaństwem przybył także do Polski. Opłatek używany był jed-
nak wyłącznie do Mszy św. i do konsekracji komunikantów dla wier-
nych. Dopiero od XV wieku stał się bardziej popularny, kiedy nastąpił 

jego masowy wypiek. Był przekąską do wina, środkiem 
do pieczętowania listów, smarowany miodem był przy-
smakiem dzieci.  
Pięknym staropolskim zwyczajem jest zapraszanie na 
Wigilie ludzi samotnych - tak aby w ten wieczór nikt nie 
był opuszczony i smutny.  

 

 
KOLĘDYKOLĘDYKOLĘDYKOLĘDY        
Nierozłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia 
jest kolęda. Nazwa kolęda pojawiła się dawno temu. 
Wywodzi się ona od słowa "calendae", tak bowiem Rzy-
mianie nazywali początek każdego miesiąca. Owe kalendy, szczegól-
nie styczniowe, czyli noworoczne, obchodzili bardzo radośnie, bawili 
się, śpiewali, składali sobie życzenia i obdarowywali prezentami. Ko-
ściół katolicki zniósł stary, pogański zwyczaj obchodzenia  
kalend, zachowała się jednak tradycja śpiewania pobożnych pieśni, 
sławiących narodziny Chrystusa, odwiedzania się w domach, kupowa-
nia świątecznych podarunków. W ten sposób do języka naszych dziad-
ków weszło łacińskie słowo "calendae" czyli kolęda.  
Z biegiem czasu kolędą zwano nie tylko pieśń na Boże Narodzenie, 
ale także zwyczaj chodzenia po domach z życzeniami świąteczno - 
noworocznymi czy odwiedzanie przez kapłana parafian w ich domach. 
Trudno dziś ustalić dokładnie czas, kiedy pierwsze kolędy pojawiły 
się w Polsce. Prawdopodobnie mogło to być już w XIII wieku, kiedy 
to przybyli do nas ojcowie franciszkanie. Wzorem założyciela swego 
Zakonu, św. Franciszka z Asyżu, który pierwszy urządził żłóbek wy-
obrażający Boże Narodzenie, propagowali kult Dzieciątka Jezus. Oni 
to zaczęli urządzać po kościołach szopki, oni też pierwsi organizowali 
jasełka - ruchome przedstawienia scen Bożego Narodzenia. Przy ta-
kich widowiskach na pewno śpiewano też i stosowne pieśni, jednak z 
tego czasu nie zachowała się ani jedna kolęda. Najdawniejsze kolędy, 
które znamy, pochodzą z wieku XV, a najpopularniejsza z nich to ko-
lęda "Anioł pasterzom mówił". Kolędy nigdy nie poszły w zapomnie-
nie, bo śpiewali je z ochotą wszyscy, młodzi i starzy, przekazywano je 
z pokolenia na pokolenie, a gdy wynaleziono druk, drukowano je i 
zbiory takich kolęd i pastorałek zwano "kantyczkami". Kolejne wieki 
przyniosły nowe kolędy, a największy ich rozkwit datuje się na wiek 
XVII i XVIII. Wówczas powstały znane do dziś kolędy, jak: "Wśród 
nocnej ciszy", "Lulajże Jezuniu”, "Bóg się rodzi" i inne. 
 
PREZENTYPREZENTYPREZENTYPREZENTY        
Wigilijny zwyczaj obdarowywania się prezentami początek swój bie-
rze jeszcze z rzymskich Saturnaliów. W późniejszych wiekach przez 
Kościół został nazwany Gwiazdka, gdyż prezenty wręczano, gdy na 
niebie zauważono pierwsza gwiazdę. Ową gwiazdę utożsamiano z 
Gwiazda Betlejemska. Ponieważ ta częścią wieczoru wigilijnego naj-
bardziej zainteresowane były dzieci, nic zatem dziwnego, ze to one z 
niecierpliwością wypatrywały pierwszej gwiazdki na niebie. 
 
ŚWIĘTY MIKOŁAJŚWIĘTY MIKOŁAJŚWIĘTY MIKOŁAJŚWIĘTY MIKOŁAJ        
Uwielbiają go wszyscy - dorośli i dzieci, bogaci i biedni, mieszkańcy 
dużych miast i małych miasteczek. Święty Mikołaj odwiedza nas 6 
grudnia lub w wieczór wigilijny. 
Wieść głosi, iz urodził się na przełomie wieków III i IV w Turcji. Krą-
ży o nim wiele legend. Niegdyś był patronem żeglarzy i wędrownych 
kupców (urodził się w rodzinie bogatych kupców). Chronił ich od nie-
bezpieczeństw podróży i zapewniał powodzenie w handlu. Patronował 
też wielkim przedświątecznym jarmarkom. Urodzeni 6 grudnia chłop-
cy dostawali imię - Mikołaj (Hamberg i Lubeka). Niektóre miasta 
uczyniły go swoim patronem: Nowy Jork, Amsterdam. Za opiekuna 
obrali go również uczeni, pasterze, bankierzy, a nawet więźniowie. 
Swięty Mikołaj ukończył seminarium duchowne i przez wiele lat był 
biskupem Miry, portowego miasteczka w Azji Mniejszej. Był człowie-
kiem wielkiego serca, pomagał biednym i potrzebującym. Rozdał cały 
swój majątek ubogim. Prawdopodobnie czynił też cuda. Obecnie 
Święty Mikołaj przynosi co roku prezenty 90 milionom dzieci na ca-
łym świecie. Zostawia je pod poduszką, w skarpetach, bucikach czy 
pod choinką. 
W Polsce czekamy na niego 6 grudnia oraz w wigilię Bożego Naro-
dzenia. Ubrany jest w czerwony płaszcz, a na plecach 
dźwiga ogromny wór z prezentami. Jeszcze nie tak daw-
no do polskich dzieci przychodził w asyście anioła i dia-
bła. Anioł rozdawał grzecznym maluchom słodycze, a 
niegrzecznym diabeł wręczał rózgi. 

(Ciąg dalszy na stronie 7) 
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W Stanach Zjednoczonych Święty Mikołaj - Santa 
Claus ma długą białą brodę, czerwony żakiet, czerwone 
spodnie i duży wór z prezentami. Wchodzi do domów 
przez komin. Dzieci dostają prezenty w pierwszy dzień 

Świąt Bożego Narodzenia. 
 
WIGILIA NARODZENIA PAŃSKIEGOWIGILIA NARODZENIA PAŃSKIEGOWIGILIA NARODZENIA PAŃSKIEGOWIGILIA NARODZENIA PAŃSKIEGO 
Wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest najbardziej uroczystym i 
najbardziej wzruszającym wieczorem roku. Punktem kulminacyjnym 
przeżyć adwentowych w rodzinach chrześcijańskich jest wigilia Boże-
go Narodzenia. Posiada ona bardzo bogata liturgie domowa. Geneza 
tej liturgii sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Obrzędy te i 
zwyczaje maja wiec stara tradycje. Wigilie w ogóle znane były juz w 
Starym Testamencie. Obchodzono je przed każdą uroczystością, a na-
wet przed każdym szabatem. Było to przygotowanie do odpoczynku 
świątecznego. Izraelici zwali je "wieczorem". 
Słowo "wigilia" pochodzi z języka łacińskiego i oznacza czuwanie. 
Taki był dawniej zwyczaj w Kościele, ze poprzedniego dnia przed 
większymi uroczystościami obowiązywał post i wierni przez cala noc 
oczekiwali na te uroczystość, modląc się wspólnie. 
W Polsce wigilia weszła na stale do tradycji dopiero w XVIII wieku, 
Główna jej częścią jest uroczysta wieczerza, złożona z postnych po-
traw. Wieczerza ta ma charakter ściśle rodzinny. Zaprasza się czasami 
na nią, oprócz krewnych, osoby mieszkające samotnie. 
 
Wolne miejsce przy stoleWolne miejsce przy stoleWolne miejsce przy stoleWolne miejsce przy stole  
Znany i powszechny jest obecnie w Polsce zwyczaj pozostawiania 
wolnego miejsca przy stole wigilijnym. Trudno dokładnie ustalić jego 
genezę. Zapewne jest to zwyczaj późniejszy, gdyż nie wspomina o 
nim żaden z historyków obyczajów polskich. Miejsce to przeznaczone 
bywa przede wszystkim dla przygodnego gościa. Zbigniew Kossak 
pisze, ze "ktokolwiek zajdzie w dom polski w święty wieczór wigilij-
ny, zajmie to miejsce i będzie przyjęty jak brat". 
Pozostawiając wolne miejsce przy stole wyrażamy również pamięć o 
naszych bliskich, którzy nie mogą świąt spędzić z nami. Miejsce to 
może również przywodzić nam na pamięć zmarłego członka rodziny. 
 
Pierwsza GwiazdaPierwsza GwiazdaPierwsza GwiazdaPierwsza Gwiazda  
W Polsce wieczerze wigilijna rozpoczynało się, gdy na niebie ukazała 
się pierwsza gwiazda. Czyniono tak zapewne na pamiątkę gwiazdy 
betlejemskiej, która według Ewangelisty, św. Mateusza, ujrzeli Mędr-
cy, zwani tez Trzema Królami. Zwyczaj ten był i nadal jest głęboko 
zakorzeniony w polskiej kulturze. Wspomina o nim m.in. Władysław 
S. Reymont w "Chłopach" oraz Maria Dąbrowska w "Uśmiechu dzie-
ciństwa". Oskar Kolberg stwierdza, ze jest to bardzo stary zwyczaj 
przestrzegany w rodzinach katolickich. 
 
Wieczerza Wigilijna Wieczerza Wigilijna Wieczerza Wigilijna Wieczerza Wigilijna     
Przyjęła się w Polsce w wieku XVIII, stała się powszechna tradycja w 
wieku XX. Nabrała cech czegoś świętego, sakralnego, czego się nig-
dzie nie spotyka. Oto najpierw gospodynie urządzają generalne sprzą-
tanie, mycie, czyszczenie. Po czterech rogach głównej sali umieszcza-
ło się na wsi i po dworach cztery snopy zbóż: snop pszenicy, żyta, 
jęczmienia i owsa, aby Boże Dziecię w Nowym Roku nie skąpiło ko-
niecznego pokarmu dla człowieka i bydła. Stół był przykryty białym 
obrusem, przypominającym ołtarz i pieluszki Pana, a pod nim dawało 
się siano dla przypomnienia sianka, na którym spoczywało Boże Dzie-
cię. Zwyczajem było również, ze cały dzień obowiązywał post ścisły. 
Także w czasie wigilii dawano tylko potrawy postne, w liczbie niepa-

rzystnej, ale tak różnorodne, by były wszystkie potrawy, 
jakie się zwykło dawać w ciągu roku. 
 
Łamanie się opłatkiemŁamanie się opłatkiemŁamanie się opłatkiemŁamanie się opłatkiem  
Najważniejszym i kulminacyjnym momentem wieczerzy 

wigilijnej w Polsce jest zwyczaj łamania się opłatkiem. Czynność ta 
następuje po przeczytaniu Ewangelii o Narodzeniu Pańskim i złożeniu 
życzeń. Tradycja ta pochodzi od prastarego zwyczaju tzw. eulogiów, 
jaki zachował się z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Wieczerza 

(Ciąg dalszy ze strony 4) wigilijna nawiązuje do uczt pierwszych chrześcijan, or-
ganizowanych na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy. Zwy-
czaj ten oznacza również wzajemne poświecenie się jed-
nych dla drugich i uczy, że należy podzielnic się nawet 
ostatnim kawałkiem chleba. Składamy sobie życzenia 
pomyślności i wybaczamy urazy. 
 
Parzysta ilość osóbParzysta ilość osóbParzysta ilość osóbParzysta ilość osób 
Do tradycji wigilijnej należy, aby do stołu zasiadała parzysta liczba 
osób. Nieparzysta zaś ilość uczestników miała wróżyć dla jednego z 
nich nieszczęście. Najbardziej unikano liczby 13. Feralna 13 bierze 
swój początek od Ostatniej Wieczerzy, kiedy to jako 13 biesiadnik 
przybył Judasz Iskariota. Jeżeli ilość biesiadników była nieparzysta, 
wówczas w bogatszych lub szlacheckich domach zapraszano do stołu 
kogoś ze służby, w biedniejszych domach jakiegoś żebraka. Do stołu 
zasiadano według wieku lub hierarchii. Według wieku dlatego, aby "w 
takiej kolejności schodzić z tego świata", a według hierarchii dlatego, 
gdyż osoba o najwyższej pozycji, najczęściej był to gospodarz, rozpo-
czynała wieczerze. 
 
Ilość potraw Ilość potraw Ilość potraw Ilość potraw     
Według tradycji, ilość potraw wigilijnych powinna być nieparzysta. 
Aleksander Bruckner w słowniku etymologicznym języka polskiego 
podaje, ze wieczerza chłopska składała się z pięciu lub siedmiu po-
traw, szlachecka z dziewięciu, a u arystokracji z jedenastu. Wyjaśnie-
nia tego wymogu były różne: 7 - jako siedem dni tygodnia, 9 - na 
cześć dziewięciu chórów anielskich itp. Dopuszczalna była ilość 12 
potraw - na cześć dwunastu apostołów. 
Nieparzysta ilość potraw miała zapewnić urodzaj lub dobra prace w 
przyszłym roku. Potrawy powinny zawierać wszystkie płody rolne, 
aby obrodziły w następnym roku. Wskazane też było skosztować 
wszystkich potraw, żeby nie zabrakło którejś podczas następnej wie-
czerzy wigilijnej.  
Wieczerza wigilijna jest posiłkiem postnym, ale nasi przodkowie po-
trafili uczynić z tego ograniczenia prawdziwa ucztę dla podniebienia, 
tak, ze polski post słynął szeroko na całym świecie. W zamożnych 
domach szlacheckich i mieszczańskich Wigilia składała się z dwuna-
stu dań- tylu ilu było apostołów. Dominowały dania rybne przyrządza-
ne na rożne sposoby, a zwłaszcza nie mogło zabraknąć słynnego kar-
pia lub szczupaka w szarym sosie. Niekiedy dań rybnych było tyle, ze 
tradycyjna liczba dwunastu potraw okazywała się niewystarczającą. 
Ale i na to była rada - wszystkie potrawy z ryb uważano za jedno da-
nie! 
Wigilie otwierała jedna z tradycyjnych zup wigilijnych - najczęściej 
barszcz czerwony z uszkami, zupa grzybowa lub rzadziej - migdało-
wa. Oprócz dań rybnych podawano staropolski groch z kapusta, potra-
wy z grzybów suszonych, kompoty z suszonych owoców a także ła-
mańce z makiem lub pochodzącą ze wschodnich rejonów Polski słyn-
ną kutie oraz ciasta a zwłaszcza świąteczny makowiec. 
 
Po WieczerzyPo WieczerzyPo WieczerzyPo Wieczerzy  
Dawniej po Wieczerzy, oprócz śpiewania kolęd, w wielu częściach 
Polski praktykowano różne zwyczaje. I tak, na Warmii i Mazurach, 
kiedy jeszcze biesiadnicy siedzieli przy stole, spod obrusa ciągnięto 
słomki. Jeśli wyciągnięto słomkę prosta, to osobę, która ja wyciągnę-
ła, czekało życie proste, bez niebezpieczeństw. Jeśli słomka była po-
krzywiona, to dana osobę czekało w przyszłym roku życie kręte. 
Na Mazowszu, resztki jedzenia dawano zwierzętom. Wierzono bo-
wiem, ze o północy, przynajmniej niektóre z nich, przemówią ludzkim 
głosem. Dotyczyło to zwłaszcza bydła, bo ono było obecne przy naro-
dzinach Dzieciątka i w nagrodę otrzymało dar mówienia ludzkim gło-
sem w noc wigilijna. 
Na Podlasiu resztki wieczerzy ustawiano kolo pieca, a przed nim ławę 
posypaną piaskiem lub popiołem. Pokarmy te były prze-
znaczone dla zmarłych przodków. Rano, po śladach na 
piasku, odgadywano kto przyszedł w nocy i czy w ogóle 
przyszedł. 

(Ciąg dalszy na stronie 8) 
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W wielu rejonach Polski w ten wieczór wyruszali kolędnicy. Obo-
wiązkowo musiały być minimum trzy postacie: bocian, koza i niedź-
wiedź. Bocian symbolizował nowy rok i nowe życie, koza - płodność, 
a niedźwiedź - wrogie siły przyrody, które należało obłaskawić.  

    
25 Rocznica 25 Rocznica 25 Rocznica 25 Rocznica     

Stanu WojennegoStanu WojennegoStanu WojennegoStanu Wojennego    
    

„Trzynastego grudnia roku pamiętnego wykluła się „Trzynastego grudnia roku pamiętnego wykluła się „Trzynastego grudnia roku pamiętnego wykluła się „Trzynastego grudnia roku pamiętnego wykluła się 
WRONWRONWRONWRON----a z jaja czerwonego”a z jaja czerwonego”a z jaja czerwonego”a z jaja czerwonego”    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. na ulicach miast, na rogatkach, w 
większych zakładach pracy stanęły wozy bojowe wojska i patrole. 
Przestały działać telefony i teleksy.  
O godz. 6.00 rano Polskie Radio nadało przemówienie gen. Wojciecha 
Jaruzelskiego, który stanął na czele Wojskowej Rady Ocalenia Naro-
dowego.  
Stan wojenny oficjalnie uzasadniany był załamaniem gospodarczym 
kraju, groźbą zamachu stanu i przejęcia władzy przez "Solidarność". 
Wprowadzając stan wojenny użyto około 70 tys. żołnierzy, około 30 
tys. funkcjonariuszy MSW, 1750 czołgów, 1400 pojazdów opancerzo-
nych.  
Na podstawie dekretów Rady Państwa i rozporządzeń Rady Ministrów 
ograniczono podstawowe prawa obywatelskie.  
 
Pierwszej nocy stanu wojennego internowano około 5 tys. osób.  
W sumie aresztowano lub internowano ponad 10 tys. osób. W sumie aresztowano lub internowano ponad 10 tys. osób. W sumie aresztowano lub internowano ponad 10 tys. osób. W sumie aresztowano lub internowano ponad 10 tys. osób.     
    
Zawieszono, a następnie rozwiązano wszystkie związki zawodowe, 
zdelegalizowano część organizacji społecznych (m. in. Niezależne 
Zrzeszenie Studentów, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Zwią-
zek Artystów Scen Polskich, Związek Literatów Polskich), zakazano 
strajków, zmilitaryzowano podstawowe dziedziny gospodarki 
(transport, energetyka, przemysł wydobywczy, telekomunikacja).  
16 grudnia w czasie pacyfikacji kopalni Wujek zginęło 9 osób a 21 

zostało rannych.  
Podczas rozruchów w Gdańsku 1 osoba zmarła, 163 od-
niosło obrażenia.  
Stan wojenny zniesiono 22 lipca 1983 r.  

(Ciąg dalszy ze strony 7)  
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„O święta noc! W tej ciszy Bóg „O święta noc! W tej ciszy Bóg „O święta noc! W tej ciszy Bóg „O święta noc! W tej ciszy Bóg 
przychodziprzychodziprzychodziprzychodzi    
Przynosi nam z niebios stron Przynosi nam z niebios stron Przynosi nam z niebios stron Przynosi nam z niebios stron 
zbawczą wieść.zbawczą wieść.zbawczą wieść.zbawczą wieść.    
Niesie On moc, co ludzi oswo-Niesie On moc, co ludzi oswo-Niesie On moc, co ludzi oswo-Niesie On moc, co ludzi oswo-
bodzibodzibodzibodzi    
    
Więc dajmy Mu z naszych serc Więc dajmy Mu z naszych serc Więc dajmy Mu z naszych serc Więc dajmy Mu z naszych serc 
należną cześć!należną cześć!należną cześć!należną cześć!    

Zbawca już zamieszkał z ludem swoimZbawca już zamieszkał z ludem swoimZbawca już zamieszkał z ludem swoimZbawca już zamieszkał z ludem swoim    
Więc od radości serce nasze drżyWięc od radości serce nasze drżyWięc od radości serce nasze drżyWięc od radości serce nasze drży    
Ludu czcij Boga w radosnym uniesieniu!Ludu czcij Boga w radosnym uniesieniu!Ludu czcij Boga w radosnym uniesieniu!Ludu czcij Boga w radosnym uniesieniu!    
I pokłon Mu daj, bo przyszedł zbawić cię.I pokłon Mu daj, bo przyszedł zbawić cię.I pokłon Mu daj, bo przyszedł zbawić cię.I pokłon Mu daj, bo przyszedł zbawić cię.    
Więc raduj się, On otwarł dla cię raj!"Więc raduj się, On otwarł dla cię raj!"Więc raduj się, On otwarł dla cię raj!"Więc raduj się, On otwarł dla cię raj!"        
    
Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Na-Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Na-Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Na-Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Na-
rodzenia czytelnikom naszego Biuletynu oraz ich rodzenia czytelnikom naszego Biuletynu oraz ich rodzenia czytelnikom naszego Biuletynu oraz ich rodzenia czytelnikom naszego Biuletynu oraz ich 
rodzinom, a także wszelkiej pomyślności w Nowym, rodzinom, a także wszelkiej pomyślności w Nowym, rodzinom, a także wszelkiej pomyślności w Nowym, rodzinom, a także wszelkiej pomyślności w Nowym, 
2007 roku, życzy 2007 roku, życzy 2007 roku, życzy 2007 roku, życzy     

Wiesław SzydełkoWiesław SzydełkoWiesław SzydełkoWiesław Szydełko    

Niech się weseli święty,Niech się weseli święty,Niech się weseli święty,Niech się weseli święty,        
Bo bliski jest zwycięstwa,Bo bliski jest zwycięstwa,Bo bliski jest zwycięstwa,Bo bliski jest zwycięstwa,        

Niech się raduje grzesznik,Niech się raduje grzesznik,Niech się raduje grzesznik,Niech się raduje grzesznik,        
Bo dane jest mu przebacze-Bo dane jest mu przebacze-Bo dane jest mu przebacze-Bo dane jest mu przebacze-

nie.nie.nie.nie.        
Niech powróci do życia po-Niech powróci do życia po-Niech powróci do życia po-Niech powróci do życia po-

ganin,ganin,ganin,ganin,        
Bo do życia jest powołany.”Bo do życia jest powołany.”Bo do życia jest powołany.”Bo do życia jest powołany.”    

    
W małym Świętym Dziecku W małym Świętym Dziecku W małym Świętym Dziecku W małym Świętym Dziecku 
Bóg daje nam Zbawienie.Bóg daje nam Zbawienie.Bóg daje nam Zbawienie.Bóg daje nam Zbawienie.    

Niech Gwiazda Betlejemska Niech Gwiazda Betlejemska Niech Gwiazda Betlejemska Niech Gwiazda Betlejemska 
zwiastuje nam,zwiastuje nam,zwiastuje nam,zwiastuje nam,        

W sercu na nowo tę Dobrą W sercu na nowo tę Dobrą W sercu na nowo tę Dobrą W sercu na nowo tę Dobrą 
Nowinę,Nowinę,Nowinę,Nowinę,    

Niech się rozraduje serce i Niech się rozraduje serce i Niech się rozraduje serce i Niech się rozraduje serce i 
uwierzy Jezusowi,uwierzy Jezusowi,uwierzy Jezusowi,uwierzy Jezusowi,    

Niech się umocni nadzieją na cały Nowym 2006 RokNiech się umocni nadzieją na cały Nowym 2006 RokNiech się umocni nadzieją na cały Nowym 2006 RokNiech się umocni nadzieją na cały Nowym 2006 Rok!!!!    

    

Mieczysław PlucińskiMieczysław PlucińskiMieczysław PlucińskiMieczysław Pluciński    


