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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
26.11.2010 KOWA- współpraca  

przygraniczna- kolejne seminarium. 
Związkowcy z  Polski i Niemiec spotkali się w Słu-
bicach na kolejnym seminarium w ramach projektu 
„Interkulturowej ponadgranicznej kwalifikacji pra-
cowników” Ty razem przedmiotem obrad była 
„Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w miejscu pra-
cy, regulacje na płaszczyźnie Unii Europejskiej , w 
Polsce i Niemczech”  

Przedstawiciele Zarządu Regionu Gorzów  
 

29.11.2010 Obradowała KP NSZZ  
Solidarność w Gorzowie Wlkp. 

W Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. Na 
comiesięcznym posiedzeniu spotkali się członkowie 
Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność w Go-
rzowie Wlkp.  

Członkowie Komisji Podzakładowej z Gorzowa Wlkp. 
Po przyjęciu protokołu z ostatniego posiedzenia i 
wysłuchaniu sprawozdania z działalności członko-
wie KP przystąpili do realizacji wcześniej przyjętego 
programu zebrania. Tematyka jaką zajmowali się 
członkowie KP: -Krajowy Zjazd Delegatów  we 
Wrocławiu 21-22.10.2010.  K.Gonerski przedstawił 
relację ze zjazdu podczas ,którego wybrano władze 
związku na kadencję 2010-2014.-Prywatyzacja-
zapoznano się z aktualnym etapem prywatyzacji oraz 
brakiem woli MSP zawarcia pakietu socjalnego na tą 
okoliczność.  Podjęte zostały działania celem wyeg-
zekwowania przestrzegania prawa  przez MSP i pra-
codawców. Sprawy płacowe –na podstawie materia-

łów  przygotowanych  przez pracodawcę przeanali-
zowano akcję przeszeregowań ,która odbyła się w 
październiku 2010r. Członkowie prezydium dostali 
kompetencje do negocjowania zasad wydatkowania 
tz resztówki.  

Członkowie KP  NSZZ Solidarność Enea Gorzów. 
Restrukturyzacja-omówiono przebieg rokowań nad 
zawarciem porozumienia zbiorowego przy inkorpo-
racji przez Energobud spółek Enegotrans i EWiN. 
Plany przejęcia działalności związanych z dozoro-
waniem  i sprzątaniem przez Energobud podlegają 
aktualnie uzgodnieniom na szczeblu Zarządów. Ak-
cje pracownicze- krytycznie podsumowano akcję 
podpisywania umów z uprawnionymi osobami. We-
zwanie przedsądowe skierowane do Zarządu ENEA 
S.A. nie spowodowało zmiany postepowania Zarzą-
du. Wszystkie osoby ,które zechcą dochodzić swoich 
praw  związanych z nie zaliczeniem stażu pracy w 
Operatorze do stażu akcyjnego muszą iść na drogę 
sądową. Związek deklaruje wszelką pomoc w ty za-
kresie. Budżet związkowy. Omówiono wydatki oraz 
aktualny stan naszego budżetu. Spotkania opłatkowe 
–członkowie KP zobowiązali członków prezydium 
do zorganizowania spotkań opłatkowych dla człon-
ków Komisji oraz pomoc w zorganizowaniu takiego 
spotkania dla członków Koła Rencistów i Emerytów. 
Rozliczenie Planu działalności Socjalnej za 2010r. 
Członkowie Prezydium dostali pełnomocnictwa do 
określonych działań w tej materii. 

1.12.2010 Posiedzenie ZR Gorzów  
NSZZ Solidarność. 

Członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Soli-
darność spotkali się na swym comiesięcznym posie-
dzeniu. Tematyka zebrania: 
1.Przyjeto protokół z ostatniego posiedzenia. 
2.Wysłuchano sprawozdania z działalności prezy-
dium od ostatniego zebrania. 3.Szkolenia związkowe
- omówiono problematykę szkoleń oraz terminarz. 
4.Sprawy płacowe- składki związkowe wpłacane 
przez Komisje Zakładowe wpływają nieregularnie 
wymaga to dalszych działań w celu poprawy ściągal-
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ności składek. 5.Zapowiedzi wydarzeń w jakich we-
zmą udział członkowie ZRG- 9.12.2010 Berlin-
pikieta,10.12.2010- Otwarcie wystawy „Znaczki  
Gorzowskiej Solidarności” w Muzeum Lubu-
skim,13.12.2010 –Katedra Msza Święta w rocznicę 
Stanu Wojennego, 16.12.2010 –Złożenie kwiatów 
pod tablicą upamiętniającą pacyfikację Gorzowskie-
go Ursusa. 6.Uwagi do działalności PIP w Gorzowie 
Wlkp- Wcześniejszego spotkanie  z kierownikiem 
PIP- I.Pawlikiem nie przyniosły spodziewanej po-
prawy działalności tej instytucji. Dalej wiele uwag 
mieli przedstawiciele takich firm jak: BAMA w Go-
rzowie, Potrawka w Kostrzynie , Szpital w Obrzy-
cach,  Enea w Gorzowie.  

Członkowie ZR Gorzów i Dariusz Rymar. 
Po oficjalnej części obrad członkowie Regionu spo-
tkali się z  Dariuszem Rymarem autorem Książki 
„NSZZ Solidarność w Regionie Gorzowskim 1980-
1982.  oraz Ks. Witoldem Andrzejewskim ,który w 
swoim krótkim wystąpieniu podsumował aktualną 
sytuację panująca w kraju oraz wskazał kierunki do 
jakich powinien dążyć związek zawodowy. 
 

W środku ks. Witold Andrzejewski 
 

2.12.2010 Grudziądz-Obradowała  
Rada SKE NSZZ Solidarność. 

W Rudniku koło Grudziądza obradowała Rada Sek-
cji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność. Nagły 
atak zimy spowodował ,że obrady rozpoczęły się 
dopiero o godz. 16.00, a i tak niektórzy koledzy nie 

dotarli do Rudnika.  

Członkowie Rady Sekcji Krajowej Energetyki. 
Tematyka jaką zajmowali się członkowie Rady : 
1.Zapoznano się z korespondencją jaka wpłynęła na 
ręce Przew. R.Rutkowskiego. 2.Wysłuchano relacji z 
posiedzenia zespołu ds. Branży energetycznej oraz 
zespołu płacowego. 3.Omówiono tematykę związaną 
z uruchomioną stroną internetową secji .Wysłuchano 
uwag dotyczących prowadzenia strony oraz zachęco-
no do rozpropagowania jej . 4.Przedstawiciele po-
szczególnych grup zdali relacje z sytuacji jaka panu-
je w ich przedsiębiorstwach. Wszędzie łamane jest 
prawo –wymaga to zaostrzenia akcji protestacyjnej. 
5.Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy omówio-
no propozycje zmian dotyczące czasu pracy złożone 
przez stronę pracodawców. 6.Ogólnopolska akcja 
protestacyjno –strajkowa- przyjęto wstępny harmo-
nogram prowadzenia akcji . 
Po zakończeniu obrad członkowie Rady udali się na 
uroczystą kolację przygotowaną przez organizato-
rów. Były życzenia Świąteczne i Noworoczne. 

1.12.2010 Akcje pracownicze –pozwy do 
Sądu Pracy. 

Zarząd Enea S.A. w swojej odpowiedzi z 22.11.2010 
nie wyraził woli  zawarcia ugody przedsądowej w 
związku z utratą akcji zawiązaną z  nie zaliczeniem 
stażu pracy w Operatorze do stażu akcyjnego. Za-
rząd w swej odpowiedzi  dalej powtarza swoje  stare 
argumenty. Dlatego decydujemy się iść do Sądu. 
Kancelarie prawne orzekły ,że sprawa ta kwalifikuje 
się do rozpatrzenia przez Sąd pracy (ważne bo nie 
trzeba wnosić wadium od żądanej kwoty odszkodo-
wania oraz koszty Sądowe są niższe) Ponosimy tyl-
ko koszty prawnika reprezentującego nas przed Są-
dem (członkom NSZZ Solidarność my pokryjemy te 
koszty) Osoby ,które chcą dochodzić swoich praw 
do utraconych akcji –odszkodowania za 200 lub 205 
wypełniają dwa pełnomocnictwa i oświadczenie o 
ilości utraconych akcji. Druki dokumentów dostępne 
w siedzibach związku w Centrali Oddziału i Rejo-
nach Dystrybucji 
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6.12.2010 Odpowiedź PIP w Gorzowie na 
nasze pismo z 17.11.2010. 

Państwowa Inspekcja Pracy w Gorzowie Wlkp. pi-
smem z dnia 26.11.2010r. poinformowała nas ,że 
kwestie poruszone w naszym piśmie z 17.11.2010 
(nie uznawanie sporów zbiorowych, nie zwalniania 
na zebrania członków władz związku) dotyczą pra-
codawców ,których siedziby znajdują się na terenie 
właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy  w Po-
znaniu. W związku z powyższym sprawa zostanie 
przekazana do OIP w Poznaniu celem jej załatwienia 
i stamtąd mamy otrzymać stosowną odpowiedź. 
7.12.2010 Skarga konstytucyjna –odmowa 

nadania dalszego biegu. 
Trybunał Konstytucyjny w składzie jednoosobowym
- Mirosław Wyrzykowski na posiedzeniu niejawnym 
po wstępnym rozpoznaniu skargi konstytucyjnej zło-
żonej przez K.Gonerskiego postanowił odmówić na-
dania dalszego biegu skardze konstytucyjnej. W 
ośmio stronicowym uzasadnieniu pełno jest prawni-
czych sformułowań ale wydaje się ,że głównym po-
wodem oddalenia skargi jest to ,że ”Z ustaleń poczy-
nionych przez Trybunał Konstytucyjny wynika ,że 
skarżący nabył nieodpłatnie akcje ENEA S.A. Oko-
liczność ta każe więc uznać ,że uszczuplenie prawa 
podmiotowego wskazanego w Skardze Konstytucyj-
nej nie jest aktualne” W szerokim uzasadnieniu od-
mówiono również prawa do dochodzenia dywidendy 
za lata 2008 i 2009. „Wstępne” rozpoznanie skargi 
było chyba powodem powoływania się na wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Poznaniu mimo ,że apelacja 
została wniesiona w Szczecinie a nie w Poznaniu. 
No cóż rozumiemy TK ma chyba bardzo dużo pracy.  

9-10.12.2010 Posiedzenie KM NSZZ  
Solidarność 

W dniach 9-10 grudnia w  Dychowie odbyło się 
Walne Zebranie Delegatów Komisji Podzakładowej  
z Zielonej Góry oraz zebranie Komisji Międzyzakła-
dowej NSZZ Solidarność Enea.  

Członkowie Komisji Podzakładowej z Zielonej Góry 
Po wyczerpaniu programu Zebrania Delegatów od-

było się posiedzenie Komisji Międzyzakładowej.  

Członkowie KP NSZZ Solidarność z Gorzowa Wlkp. 
Tematyka  zebrania KM: 
1.Restrukturyzacja wewnętrzna –połączenie spółek 
EWiN, Energotrans, Energobud. Pomimo parafowa-
nia  Porozumienia zbiorowego do dnia dzisiejszego 
Zarząd Enea S.A. nie podpisał w/w porozumienia 
oraz nie dostaliśmy alokacji pracowników w struktu-
rach Energobudu. Jest to kolejny przykład łamania 
zawartych porozumień w tym przypadku porozumie-
nia z Zielonej Góry z 18.12.2002 r. Upoważniono 
prezydium do przywrócenia stanu zgodnego z pra-
wem. W dalszym ciągu Zarząd Enea nie przedstawił 
stronie społecznej strategii firmy dlatego nie znamy 
planów restrukturyzacji-należy przypomnieć Zarzą-
dowi Enea o deklaracji z września, że najszybciej jak 
to możliwe zapozna stronę społeczną ze strategią. 
2.Sytuacja w grupie kapitałowej Enea. Mimo bardzo 
dobrych wyników całej grupy niektóre spółki są na 
granicy bankructwa. Są spółki , które nic nie dadzą 
pracownikom na Święta Bożego Narodzenia a inne 
dają bardzo wysokie premie. Brak ładu korporacyj-
nego jest powodem takiej sytuacji. 3.Pozwy do Sądu 
Pracy-niezaliczenie okresu pracy w Operatorze do 
stażu akcyjnego. Podsumowano  akcję zbierania peł-
nomocnictw oraz pism odszkodowawczych.13 grud-
nia zakończymy akcję zbierania dokumentów i po 
spotkaniu z Zarządem w dniu 14 grudnia zostanie 
podjęta decyzja o skierowaniu pozwów do Sądu Pra-
cy. 4.Spotkanie z Zarządem 14grudnia 2010r. ma 
dotyczyć interpretacji zapisów  Zakładowego Ukła-
du Zbiorowego Pracy ,  będziemy chcieli rozmawiać 
również o:-ekwiwalencie  za utracone akcje ,-ubezpieczenia 
grupowe w grupie kapitałowej ENEA, -powiększenie fundu-
szu prywatyzacyjnego, -premia prywatyzacyjna dla pracowni-
ków nieposiadających  praw do akcji, -strategia Enea. 
5. Plan działalności socjalnej  na 2011-omówiono  
błędy jakie wyszły w tym roku w związku z wpro-
wadzeniem nowych zasad .Uwagi te zostaną przeka-
zane Operatorowi ,który  prowadzi wspólną działal-
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ność socjalną w Enea. 6.Prywatyzacja-omówiono 
fakty jakie zaistniały w tym temacie oraz możliwe 
scenariusze jakie mogą w tym temacie zaistnieć. 
Omówiono korespondencję z MSP w sprawie nego-
cjowania pakietu socjalnego na okoliczność prywa-
tyzacji.  

Przemawia Przew. SKE –Roman Rutkowski 
7.Posiedzenie Rady SKE-Przewodniczący  Rady 
Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność  Ro-
man Rutkowski zdał relację z ostatniego posiedzenia 
Rady ,które odbyło się  2 grudnia w Grudziądzu. 
Przedstawił sytuację jaka panuje w poszczególnych 
grupach energetycznych oraz  omówił przygotowa-
nia do zorganizowania ogólnopolskiej akcji protesta-
cyjnej w energetyce.  
8.Dywidenda  dla akcjonariuszy za 2010.W przypad-
ku podjęcia decyzji przez WZA o przyznaniu dywi-
dendy z zysku za 2010 rok , należy podjąć działania 
mające na celu nabycie tych uprawnień przez  oso-
by , które  nabyły uprawnienia do akcji pracowni-
czych. 
Na zakończenie pierwszego dnia posiedzenia człon-
kowie KP KM i zaproszeni goście wzięli udział we 
wspólnej kolacji ,mającej uroczysty charakter w 
związku ze zbliżającymi się Świętami  Bożego Na-
rodzenia. Były życzenia ,potrawy wigilijne oraz za-
troskanie o los Polskiej Energetyki. 
13.12.2010 – Gorzów Wlkp. msza święta w 
rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. 

Uroczystą mszą świętą w gorzowskiej Katedrze  
uczczono pamięć ofiar stanu wojennego w 29 rocz-
nicę jego wprowadzenia. Na mszę przybyli interno-
wani, aresztowani i represjonowani,  sympatycy 
i działacze Solidarności oraz poczty sztandarowe. 
Ksiądz Witold Andrzejewski, honorowy kapelan So-
lidarności, przypomniał atmosferę tamtych drama-
tycznych dni i podziękował działaczom za wierność 
ideałom, konsekwencję w ich realizowaniu i nadzie-
ję – o którą wtedy nie było łatwo – jaką nieśli przez 
lata nielegalnej działalności. Po mszy uczestnicy zło-
żyli wi ązanki kwiatów i zapalili znicze pod “białym 
krzyżem” – symbolem podziemnej Solidarności. 
Zgromadzeni wspólnie odśpiewali hymn narodowy . 

Poczty sztandarowe pod repliką białego krzyża. 
 

14.12.2010 Spotkanie z Zarządem        
ENEA  S.A. 

Zgodnie z zaproszeniem stawiliśmy się na godzinę 
10.00 .Okazało się ,że spotkanie zostało przełożone 
na godz.15.00 ale nikt nas o tym fakcie  nie powia-
domił. No cóż mogliśmy dzięki temu odbyć kolejne 
posiedzenie Prezydium. Podsumowaliśmy akcję 
zbierania dokumentów niezbędnych do złożenia po-
zwów do Sądu Pracy w związku z niezaliczeniem 
stażu pracy w Operatorze do stażu akcyjnego. Ponad 
dwa tysiące osób chce dochodzić swoich praw przed 
sadami w przypadku braku woli zawarcia ugody 
przedsądowej. 
Godzina 15.00 wybiła na spotkanie z przedstawicie-
lami załogi przybył jeden przedstawiciel Zarządu 
Enea S.A.-Prezes Zarządu Enea S.A.-Maciej Owcza-
rek. Zaraz po przywitaniu i zagajeniu Pan Prezes nic 
nie mówiąc opuścił salę na ,której odbywało się spo-
tkanie i tyle go widzieliśmy. Osoby upoważnione 
przez Zarząd rozmawiały z nami tylko o interpretacji 
zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, a 
konkretnie o załączniku nr 16 „Zasady współpracy 
partnerów społecznych w Enea” Po długiej dyskusji 
na argumenty wydaje się ,że udało nam się wytłuma-
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czyć tą tematykę i nie powinno być więcej proble-
mów ze zwalnianiem na zebrania funkcyjnych dzia-
łaczy związkowych. Drugim tematem poruszonym 
na spotkaniu była propozycja  utworzenia regulami-
nu premiowania dla pracowników Departamentu 
Handlu w Enea S.A. złożona przez Pracodawcę. Po 
dyskusji temat pozostaje otwarty do dalszych nego-
cjacji. 
 Na inne tematy na ,które chcieliśmy rozmawiać i 
występowaliśmy o to  na spotkaniu 12.10.2010 oraz 
na piśmie 15.11.2010 r.  przedstawiciele pracodawcy 
nie mieli upoważnień. Przypominam tą tematykę:-
ekwiwalent  za utracone akcje ,-ubezpieczenia grupowe w 
grupie kapitałowej ENEA, -powiększenie funduszu prywaty-
zacyjnego, -premia prywatyzacyjna dla pracowników niepo-
siadających  praw do akcji, -strategia Enea, -dywidenda za 
2010 dla posiadających akcje. 

Z lewej przedstawiciele Zarządu Enea S.A. 
Próbowaliśmy uzgodnić następny termin rozmów,na 
tematy przez nas zgłoszone, padła deklaracja : -
pierwsza połowa stycznia 2011 r. 

15.12.2010 –Prywatyzacja Enei-  
EDF otrzymał wyłączność negocjacyjną.  
Komunikat ze strony Ministerstwa Skarbu Państwa. 
”W związku z toczącym się procesem sprzedaży 
225.135.940 akcji (51,00% w kapitale zakładowym) 
spółki ENEA S.A. Ministerstwo Skarbu Państwa 
podjęło decyzję o wyznaczeniu dla spółki Electricité 
de France S.A. terminu do wyłącznych negocjacji. 
Intencją MSP jest zakończenie procesu prywatyzacji 
Enea S.A. do końca I kwartału 2011 r.” 
 

Nasz komentarz do komunikatu MSP 

Bilbord wisi od wakacji w centrum Gorzowa Wlkp.     
Siedziba Enea Operatora ul. Sikorskiego 37 

16.12.2010-29 rocznica pacyfikacji  
ZM Ursus w Gorzowie Wlkp. 

29 lat temu  około godziny 4,oo oddziały wojska , 
milicji i ZOMO  brutalnie spacyfikowały strajk w 
Zakładach Mechanicznych Ursus w Gorzowie. Straj-
kujący domagali się zakończenia stanu wojennego 
oraz wypuszczenia aresztowanych działaczy NSZZ 
Solidarność. Czołg wjechał na teren zakładu, do hali 
wstrzelono granaty z gazem łzawiącym, przed halą 
rozrzucono opony, by wybiegający się przewracali. 
Uciekających czy leżących ludzi bito pałami. Wielu 
zostało aresztowanych, kilkoro musiano hospitalizo-
wać. Pod tablicą upamiętniającą tamte  wydarzenia 
spotkali się uczestnicy strajku w Ursusie oraz   dzia-
łacze NSZZ Solidarność. Złożono wiązanki kwiatów 
i zapłonęły znicze. Nie obyło się bez wspomnień 
tamtych, dramatycznych, dni. 

Uczestnicy strajku oraz działacze NSZZ Solidarność 

16.12.2010 Okolicznościowe spotkanie  
Koła Rencistów i Emerytów. 

Członkowie  Koła Emerytów i i Renciści należący 
do Komisji Podzakładowej  w Gorzowie Wlkp. spo-
tkali się  na tradycyjnym opłatku .Były życzenia , 
opłatek, kolędy, potrawy wigilijne  oraz miła  świą-
teczna atmosfera. Wspólne oglądanie zdjęć z bogate-
go archiwum Czesława Markiewicza spowodowa-
ło ,że odżyły wspomnienia z odległych lat.    

(Ciąg dalszy ze strony 5) 
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    17.12.2010 -Nowe emerytki                     
H. Klimowicz  i  J. Jabłońska .    

Do grona szczęśliwego grona pracowników ,którzy 
doczekali emerytury w Enea dołączyły koleżanki 
Henryka Klimowicz i Jadwiga Jabłońska z Wydziału 
urządzeń pomiarowych w Centrali  Oddziału Dystry-
bucji Gorzów Wlkp.  

 

 

 

 

 

               
Henryka Klimowicz              Jadwiga Jabłońska               

W uroczystym pożegnaniu uczestniczyli  przedsta-
wiciele Dyrekcji,  Kierownictwa oraz  byli i obecni 
współpracownicy. W tak uroczystym dniu dla obu 
koleżanek nie mogło zabraknąć przedstawicieli 
związku do którego obie Panie należą. Spotkaniu 
towarzyszyły wspomnienie oraz zaduma nad jakże 
szybko przemijającym czasem. Henryce i Jadwidze 
życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze 
życia i zapraszamy do działalności w coraz więk-
szym Kole Rencistów  i Emerytów działającym   
przy Naszej Organizacji 

Uczestnicy pożegnalnego spotkania 

Polskie Grudnie                                       
Grudzień 1970 

12-17 grudnia 1970 -strajki, wiece demonstracje 
głównie w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie. Bezpośred-
nią przyczyną strajków i demonstracji była wprowa-

dzona 12 grud-
nia podwyżka 
cen detalicz-
nych mięsa, 
przetworów 
mięsnych oraz 
innych artyku-
łów spożyw-
czych.  12 grud-
nia wieczorem 
za pośrednic-
twem radia po-
informowano 
społeczeństwo o 
podwyżkach 

cen żywności głównych artykułów, średnio o 17% 
(mąka o 17%, ryby o 16%, dżemy i powidła o 36%). 
13 grudnia komunikaty o podwyżkach cen podała 
prasa. Społeczeństwo zareagowało protestem, zbie-
rano się na wiecach domagając się od władz cofnię-
cia podwyżki, uregulowania systemu płac , odsunię-
cia od władzy odpowiedzialnych za podwyżkę (m.in. 
Władysława Gomułki, Józefa Cyrankiewicza i Stani-
sława Kociołka) Bilans grudniowych wydarzeń 
przyniósł około 39 osób zabitych  1 164 osób ran-
nych. Zatrzymano przeszło 3 tysiące osób. Podpalo-
no 17 gmachów (w tym budynek Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR w Gdańsku. Z dokumentów Insty-
tutu Pamięci Narodowej wynika, że grudniowe zaj-
ścia nie ograniczyły się do Wybrzeża. Do demon-
stracji i strajków doszło także w Krakowie, Wałbrzy-
chu  i innych miastach. Według historyków strajko-
wało wtedy ponad 20 tysięcy osób . Do upadku ko-
munizmu nikt z decydentów nie poniósł odpowie-
dzialności za masakrę robotników w wydarzeniach 
grudniowych 1970 roku.  

Grudzień 1981 

13.12.1981- W no-
cy z 12 na 13 grudnia 
rozpoczęła się akcja 
internowania. W 
ogromnej operacji 
policyjno-wojskowej 
użyto w sumie 70 
tys. żołnierzy, 30 tys. 
milicjantów, 1750 
czołgów, 1900 wo-
zów bojowych i 9 tys. samochodów.    Stan wojenny 
trwał do 22 lipca 1983 roku. W pierwszych dniach 
stanu wojennego internowano około 5 tys. osób, któ-
re przetrzymywano w 49 ośrodkach odosobnienia na 
terenie całego kraju. Łącznie w czasie stanu wojen-

(Ciąg dalszy ze strony 6) 

(Ciąg dalszy na stronie 8)  
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nego liczba internowanych sięgnęła 10 tys., w wię-
zieniach znalazła się znaczna część krajowych i re-
gionalnych działaczy „Solidarności”, doradców, 
członków komisji zakładowych dużych fabryk, dzia-
łaczy opozycji demokratycznej oraz intelektualistów 
związanych z „Solidarnością”. Na podstawie dekretu 
o stanie wojennym zawieszono podstawowe prawa i 
wolności obywatelskie, wprowadzono tryb doraźny 
w sądach, zakazano strajków, demonstracji, milicja i 
wojsko mogły każdego legitymować i przeszukiwać. 

13.12.1981 Gorzów Wlkp.  
Powstała Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego 
składająca się z wysokich rangą oficerów wojska na 
czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim (pełniącym 
ówcześnie funkcje I sekretarza KC PZPR, premiera, 
Ministra Obrony Narodowej). Zadaniem rady miało 
być administrowanie krajem w czasie obowiązywa-
nia stanu wojennego. W istocie jej znaczenie było 
głównie propagandowe. WRON szybko zaczęto w 
języku potocznym nazywać „wroną”, której prze-
ciwstawiono orła. Praktyczną realizacją tej postawy 
było popularne wtedy hasło „Wrona orła nie poko-
na”. Wprowadzono godzinę milicyjną od godz. 22 
do godz. 6 rano, a na wyjazdy poza miejsce za-
mieszkania potrzebna była przepustka. Korespon-
dencja podlegała oficjalnej cenzurze, wyłączono te-
lefony, uniemożliwiając między innymi wzywanie 
pogotowia ratunkowego i straży pożarnej. Więk-
szość najważniejszych instytucji i zakładów pracy 
została zmilitaryzowana i była kierowana przez po-
nad 8 tys. komisarzy wojskowych. Zakazano wyda-
wania prasy, poza „Trybuną Ludu” i „Żołnierzem 
Wolności”. Zawieszono działalność wszystkich or-
ganizacji społecznych i kulturalnych, a także zajęcia 
w szkołach i na wyższych uczelniach. 14 grudnia w 
wielu zakładach pracy rozpoczęły się strajki okupa-
cyjne oraz akcje protestacyjne.  Regionalne Komite-
ty Strajkowe powstały w Gdańsku, Wrocławiu, Bia-
łymstoku i Świdniku. Utworzono Tymczasową Re-
gionalną Komisję Wykonawczą NSZZ 
„Solidarność” w Przemyślu. 16 grudnia w Kopalni 

Węgla Kamiennego „Wujek” oddział specjalny ZO-
MO spacyfikował protestujących górników. Na 
miejscu w kopalni zginęło siedmiu z nich: Józef 
Czekalski, Józef Giza, Ryszard Gzik, Bogusław 
Kopczak, Andrzej Pełka, Zbigniew Wilk, Zenon Za-
jąc. W następnych dniach w wyniku odniesionych 
obrażeń zmarli kolejni dwaj: Joachim Gnida i Jan 
Stawisiński.  W czasie stanu wojennego straciło 
życie ponad 100 osób.   

 

Generał W. Jaruzelski  odpowiedzialny za grudzień 
1970 i grudzień 1981 do dziś nie został skazany , a 
ostatnio znów  stał się gościem „salonów”-Prezydent 
Komorowski mianował go swoim doradcą. 

13.12.2010 r. Gdańsk -Bilbord wywieszony przez 
kibiców Lechii Gdańsk 

(Ciąg dalszy ze strony 7) 

(Ciąg dalszy na stronie 9) 
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Bożonarodzeniowe tradycje 
 

CHOINKA  
Na wigilie Bożego Narodzenia niemal 
każda polska rodzina umieszcza w swo-
im mieszkaniu i dekoruje choinkę. Jest 
to jedna z najmłodszych tradycji wigilij-
nych. Początkowo, w tym również na 
ziemiach polskich, popularna była 
"jodełka", czyli wierzchołek sosny, jo-
dły lub skwierku zawieszony u pułapu. 

Drzewko to miało chronić dom i jego miesz-
kańców od złych mocy. Choinka w obecnej 
formie przyjęła się w Polsce dopiero w 
XVIII w. i zwyczaj ten przeniósł się z Nie-
miec. Opisuje to m.in. Zygmunt Gloger w 
"Encyklopedii Staropolskiej": "Za czasów 
pruskich, tj. w latach 1795-1806, przyjęto od 
Niemców zwyczaj w Wigilie Bożego Narodzenia ubiera-
nia 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 drze-
wa wiadomości 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 jabł-
ko symbolizuje zdrowie.  Wśród iglastych gałązek wija 
się łańcuchy, lekkie, słomkowe i bibułkowe, są pamiątka 
po wężu- kusicielu. Gwiazda na szczycie drzewka sym-

bolizuje gwiazdę betlejem-
ską, która wiodła Trzech 
Króli do Dzieciątka Jezus. 
Świeczki na gałązkach to jak 
okruchy ognia, który dawniej 
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, lu-
krowane kolorowo, posypane makiem, szczególnie oka-
zale prezentowała się postać Św. Mikołaja. Tak ustrojona 
choinka stała w domu do Trzech Króli. W wielu rejonach 
Polski zwyczaj ubierania choinki zadomowił się dopiero 
na początku XX wieku.  
OPŁATEK  
Najważniejszym i najbardziej wzruszającym momentem 
było i jest dzielenie się poświęconym opłatkiem. Staro-
polskie opłatki były różnokolorowe i bardzo ozdobne. 
Dziś opłatki są białe i ozdobnie wytłaczane. Nazwa 

"opłatek" pochodzi od łacińskiego 
słowa "oblatum", czyli dar ofiarny. 
Dawniej człowiek składał ofiary 
nieznanym siłom - wodzie, pioru-
nom, wiatrom, trzęsieniom ziemi, 
by ustrzec się od tego wszystkiego, 

co mogło mu zagrażać. Praktyka pieczenia chleba prza-
śnego, niekwaszonego, takiego, jakiego używał Pan Je-
zus przy Ostatniej Wieczerzy, pochodziła z czasów bi-
blijnych, od Mojżesza i zachowała się w Kościele do 
dziś, choć obecnie ten chleb ma inny wygląd, jest biel-
szy, cieńszy i delikatniejszy. Opłatki, jakie my dziś zna-
my (nebula - mgiełka) pierwsi zaczęli wypiekać zakonni-
cy z klasztoru benedyktyńskiego we Francji. Stamtąd 
zwyczaj ten rozpowszechnił się na całą Europę i wraz z 
chrześcijaństwem przybył także do Polski. Opłatek uży-
wany był jednak wyłącznie do Mszy św. i do konsekracji 
komunikantów dla wiernych. Dopiero od XV wieku stał 
się bardziej popularny, kiedy nastąpił jego masowy wy-
piek. Był przekąską do wina, środkiem do pieczętowania 
listów, smarowany miodem był przysmakiem dzieci. 
Pięknym staropolskim zwyczajem jest zapraszanie na 
Wigilie ludzi samotnych - tak aby w ten wieczór nikt nie 
był opuszczony i smutny.  
 
KOL ĘDY  
Nierozłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia jest 
kolęda. Nazwa kolęda pojawiła się dawno temu. Wywo-
dzi się ona od słowa "calendae", tak bowiem Rzymianie 
nazywali początek każdego miesiąca. Owe kalendy, 
szczególnie styczniowe, czyli noworoczne, obchodzili 
bardzo radośnie, bawili się, śpiewali, składali sobie ży-
czenia i obdarowywali prezentami. Kościół katolicki 
zniósł stary, pogański zwyczaj obchodzenia  
kalend, zachowała się jednak tradycja śpiewania poboż-
nych pieśni, sławiących narodziny Chrystusa, odwiedza-
nia się w domach, kupowania świątecznych podarunków. 
W ten sposób do języka naszych dziadków weszło łaciń-
skie 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, któ-
ry pierwszy urządził żłóbek wyobrażający Boże Naro-
dzenie, propagowali kult Dzieciątka Jezus. Oni to zaczęli 
urządzać po kościołach szopki, oni też pierwsi organizo-
wali jasełka - ruchome przedstawienia scen Bożego Na-
rodzenia. Przy takich 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 zapomnienie, 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 przynio-
sły nowe kolędy, a największy ich rozkwit 
datuje się na wiek XVII i XVIII. Wów-
czas powstały znane do dziś kolędy, jak: 
"Wśród nocnej ciszy", "Lulajże Jezuniu”, 
"Bóg się rodzi" i inne. 
 

(Ciąg dalszy ze strony 8) 



Powtórka z PRL 

Archiwum Czesława M. 

1969 r.-Szkolenie OC-od lewej: A.Warmuziński, 
St.Baczuń,T.Langowski,Z.Poszelężny,T.Wojnarski 

Okiem Jujki 

    Aby wszystkie dni w roku Aby wszystkie dni w roku Aby wszystkie dni w roku Aby wszystkie dni w roku     
            były tak piękne i szczęśliwe ,były tak piękne i szczęśliwe ,były tak piękne i szczęśliwe ,były tak piękne i szczęśliwe ,    

                                    Jak ten jeden wigilijny wieczór.Jak ten jeden wigilijny wieczór.Jak ten jeden wigilijny wieczór.Jak ten jeden wigilijny wieczór.    
Aby Wasze twarze i twarze Waszych bliskichAby Wasze twarze i twarze Waszych bliskichAby Wasze twarze i twarze Waszych bliskichAby Wasze twarze i twarze Waszych bliskich    

zawsze rozpromieniał uśmiech,zawsze rozpromieniał uśmiech,zawsze rozpromieniał uśmiech,zawsze rozpromieniał uśmiech,    
a gwiazda Betlejemska a gwiazda Betlejemska a gwiazda Betlejemska a gwiazda Betlejemska     

prowadziła Was ku dobremuprowadziła Was ku dobremuprowadziła Was ku dobremuprowadziła Was ku dobremu....    
życzy Redakcja i M. Plucińskiżyczy Redakcja i M. Plucińskiżyczy Redakcja i M. Plucińskiżyczy Redakcja i M. Pluciński    
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 „Naród, który traci pami ęć przestaje 

być Narodem – staje się jedynie zbiorem 
ludzi, czasowo zajmujących dane  

terytorium”-Józef Piłsudski  

  
 


