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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?

2.08.2019 Nagroda na Dzień Energetyka.

1.08.2019
75 rocznica
wybuchu
Powstania
Warszawskiego

1 sierpnia 1944 roku,
o godzinie 17.00 milion mieszkańców
okupowanej Warszawy oraz 50 tysięcy
żołnierzy podziemia
znalazło się w ogniu
najdłuższej i najbardziej krwawej bitwy
partyzanckiej podczas II wojny światowej. Bitwa ta stała się
jednym z najważniejszych wydarzeń w
dwudziestowiecznej
historii Polski. Z perspektywy lat coraz
lepiej widzimy ponadczasowy wymiar Powstania, coraz głębiej
rozumiemy wpływ,
jaki wywarło ono na
dalsze losy naszej
Ojczyzny. Powstanie Warszawskie było największym niepodległościowym zrywem Armii Krajowej i największą akcją zbrojną podziemia
w okupowanej przez hitlerowców Europie. Rozpoczęte 1 sierpnia 1944
roku, na rozkaz Komendanta Głównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora”, miało w założeniach trwać kilka dni. Powstanie zakończyło się kapitulacją po 63 dniach walk. Poległo lub zostało zamordowanych przez Niemców 18 tys. powstańców i ok. 180 tys. cywilów. O
zaciętości walk świadczy fakt, że Warszawa walczyła o 24 dni dłużej
niż armie francuska, belgijska, holenderska i brytyjska w kampanii
1940 roku. Siły zaangażowane przeciwko Powstaniu znacznie przewyższały liczebność słynnego Afrikakorps marszałka Rommla. Niemcy stracili 10 tysięcy zabitych, 7 tysięcy zaginionych i 9 tysięcy rannych. Po kapitulacji pozostałych mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z
miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie zniszczone.
Powstanie z punktu widzenia celów politycznych było wielką manifestacją prawa Polski do suwerenności. Opanowanie stolicy przez żołnierzy AK przed nadejściem Armii Czerwonej i wystąpienie w roli gospodarza przez władze Polskiego Państwa Podziemnego w imieniu
rządu polskiego na uchodźstwie widziano jako atut w walce o niezależność wobec Związku Sowieckiego. Liczono również na to, iż ujawnienie się w stolicy władz cywilnych związanych z Delegaturą Rządu na Kraj
będzie szczególnie istotne z punktu widzenia powołania przez komunistów Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, jako „tymczasowej
władzy wykonawczej dla kierowania walką wyzwoleńczą narodu, zdobycia niepodległości i odbudowy państwowości polskiej”.

Z okazji zbliżającego się Dnia Energetyka Zarządy Spółek GK Enea
podziękowały Energetykom za ich wkład w rozwój Grupy przez
ostatnie 12 miesięcy.
Do podziękowań dołączona została informacja o wypłacie nagrody w
równej wysokości 1700 zł. dla Pracowników Spółek: Enea S.A. Enea
Operator, Enea Centrum, Enea Serwis, Enea Pomiary, Enea Logistyka, Enea Oświetlenie, Enea Wytwarzanie i Enea Połaniec. Wypłata
nagrody nastąpi do 9 sierpnia 2019 r. Dla większości Spółek kwota ta
jest wyższa od tej zagwarantowanej w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.
Rzadko mamy okazję pochwalić zarządy grupy, z tym większą przyjemnością czynimy to teraz. W imieniu Pracowników dziękujemy.

2.08.2019 Obradowała KM NSZZ Solidarność Enea.

Września –Grób ŚP Pawła Balcerowskiego

Września była miejscem kolejnego zebrania Komisji Międzyzakładowej
NSZZ Solidarność Enea (KM). Spotkanie rozpoczęła Msza Święta w
intencji Zmarłych Energetyków oraz wizyta na cmentarzu na grobie
Pawła Balcerowskiego.

Część robocza zebrania rozpoczęła się od pożegnania Tadeusza
Dachowskiego , członka zarządu Enea Operatora, który po przepracowaniu 51 lat doczekał zasłużonej emerytury. Były podziękowania,
prezenty oraz tradycyjne STO LAT. ( zdjęcie powyżej)
W zebraniu uczestniczył następca Tadeusza, wybrany 12 czerwca
2019 r. do zarządu Enea Operatora Michał Cebula.

Prezydium KM plus zaproszeni goście.

Po krótkim sprawozdaniu z działalności Prezydium KM dyskutowano o
najważniejszych tematach, którymi zajmował się związek oraz wyzwania(Ciąg dalszy na stronie 3)
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mi jakie czekają nas jeszcze do końca roku. Podsumowano manifestację
jaka odbyła się 26 czerwca 2019 r. przed siedzibą Enea S.A. w Poznaniu, oraz negocjacje płacowe w Spółkach GK Enea. Omówiono strategię związku na negocjacje płacowe w 2020 r. Sporo czasu poświęcono
sytuacji w Enea Centrum oraz patologiom tam występującym. Wysłuchaliśmy też krótkiej relacji z prac Krajowej Sekcji Energetyków oraz
planów Duszpasterstwa Energetyków.
Następne spotkanie KM zaplanowane jest w drugiej połowie września,
organizatorem będzie Komisja Podzakładowa ze Szczecina.

14.08.2018 Rocznica śmierci Naszego Patrona
Św. M. M. Kolbe -Dzień Energetyka

Dzień Energetyka ściśle związany jest z postacią Ś.M.M. Kolbe. Nie
wszyscy energetycy o tym wiedzą. Dlatego przybliżamy postać naszego
Patrona. Krótki życiorys Patrona Energetyków.
Kolbe Maksymilian Maria, właściwie Rajmund
Kolbe, święty (1894-1941), franciszkanin. Młody
Maksymilian był bardzo zdolny, interesowały go
różne dziedziny naukowe. Świetnie liczył , często
pomagał rodzicom w prowadzeniu sklepu, gdzie
nabywał pierwsze szlify jako przedsiębiorca. Hobbystycznie lubił zgłębiać wiedzę z zakresu fizyki.
W wieku 21 lat złożył w urzędzie patentowym
projekt „Eteroplanu”-maszyny pozwalającej na
loty w kosmos. Wehikuł miał być napędzany dzięki zjawisku odrzutu.
1907 wstąpił do seminarium franciszkańskiego we
Lwowie. 1918 otrzymał święcenia kapłańskie.
W tymże roku założył główne dzieło swego życia - Rycerstwo Niepokalanej, stowarzyszenie ludzi świeckich zajmujących się apostolstwem pod
znakiem Maryi. W 1919 wrócił do kraju, szerząc Rycerstwo Niepokalanej.
W 1927 utworzył w Teresinie pod Warszawą nowy ośrodek oraz inicjując Małe Seminarium Misyjne,
któremu nadał nazwę Niepokalanów.
W 1930 wyjechał do Japonii tworząc
tam japoński Niepokalanów. W 1936
powrócił do Polski. We wrześniu 1939
aresztowany przez Niemców. Zwolniony
w grudniu 1939. Ponownie aresztowany
w 1941. Przebywał na Pawiaku, następnie przewieziony do Oświęcimia, gdzie
dobrowolnie wybrał śmierć głodową
za współwięźnia, Franciszka Gajowniczka (ojca wielodzietnej rodziny,
który przeżył obóz oświęcimski), jednego z 10 skazanych na śmierć. Po
2 tygodniach męczarni, 14 sierpnia
1941 dobity przez Niemców zastrzykiem trucizny (fenolu).
Za swój czyn został beatyfikowany 17 października 1971 r. przez papieża Pawła VI. Kanonizacji dokonał Jan Paweł II -10 października 1982
14 sierpnia - dzień śmierci świętego Maksymiliana jest Jego świętem, a od 1991 r. jest też Świętem
Energetyków. Od 1993 r. dla
Energetyków jest też dniem wolnym od pracy(wywalczone to zostało przez związki zawodowe i
zapisane w Ponadzakładowym
Układzie Zbiorowym Pracy). O.
Kolbe był jednym z pierwszych
budowniczych elektrowni w Polsce. Skonstruował agregat prądotwórczy, który choć nieużywany,
wciąż jest sprawny i przechowywany w Sanktuarium św. Maksymiliana w Niepokalanowie. (zdjęcie

15.08.2019 Kolejna rocznica CUDU NAD WISŁĄ

15 sierpnia 1920 roku Wojsko Polskie ruszyło do uderzenia na Armię
Czerwoną, już wtedy najpotężniejszą, najliczniejszą i najbardziej nieludzką
armię świata. Jej dywizje pewne były już pokonania Polaków, zdobycia
Warszawy oraz dalszego marszu na Berlin, Paryż i inne stolice Europy,
według strategicznych planów podboju i dyrektyw rządu Rosji Sowieckiej.
Bitwa Warszawska 1920 roku, zwana też Cudem nad Wisłą, ocaliła nie
tylko niedawno odzyskaną polską niepodległość.
Była to jedna z trzech najważniejszych bitew XX wieku w dziejach świata,
a zarazem jedna z decydującej w całej historii ludzkości.
Wojsko Polskie na czele ze zwycięskim wodzem marszałkiem Józefem
Piłsudskim zatrzymało i zwyciężyło milionową nawałę Armii Czerwonej i
uratowało nie tylko Polskę, ale całą Europę przed niewolą oraz wprowadzeniem zbrodniczego sowieckiego totalitaryzmu i systemu komunistycznego na bagnetach żołnierzy z czerwoną gwiazdą. Było to nawiązanie do
najwspanialszych tradycji Rzeczypospolitej, kiedy to w krajach Zachodu
powszechnie nazywano Polskę „ przedmurzem chrześcijaństwa" albo
„przedmurzem Europy", co było wówczas równoznaczne.
W sierpniowych dniach 1920 r. na stolicę zwrócone są oczy wszystkich:
po lewej)
jeśli Warszawa zostanie zajęta przez hordy wschodnich barbarzyńców,
będzie to koniec niepodległego państwa. " Po trupie Polski" płomień świaO. Kolbe pasjonował się radiem, interesował badaniami nad przekazy- towej rewolucji ogarnie całą Europę, niszcząc jej chrześcijański fundament
waniem za pomocą fal radiowych obrazu. Podczas pobytu w Japonii
i zasady życia społecznego. Dlatego tak dramatycznie zabrzmiało pytanie
zwracał szczególną uwagę na nadajniki radiowe dużej mocy. Zdobytą wie- postawione przed Bitwą Warszawską przez Naczelnego Wodza Józefa
dzę wykorzystał do założenia rozgłośni katolickiej, która swym zasięPiłsudskiego: "Co wybieramy, niewolę czy zwycięstwo?". Odpowiedź
giem pokrywała większość Polski z okresu międzywojennego. Po Ramogła być tylko jedna:” Zwycięstwo do ostatniej kropli krwi".
diu Watykańskim była to druga na świecie stacja .
I zwycięstwo przyszło. Uproszone przez gorącą modlitwę zanoszoną wspólŚwięty Maksymilian miał niesamowitą wyobraźnię, która pozwalała mu
nie przez władze i społeczeństwo. Okupione wielkim wysiłkiem i poświęcerealizować niemożliwe rzeczy. Potrafił inspirować i dodawać otuchy w
niem całego Narodu. Do szeregów obrońców Ojczyzny pospieszyły nawet
trudnych chwilach. Był niezłomny i nigdy się nie poddawał. Swoim dzia- dzieci - jak 11-letni harcerz Tadeusz Jeziorkowski z Płocka, odznaczony
łaniem niejednokrotnie pokazał, że w życiu nic nas nie ogranicza, a
wiara potrafi góry przenosić.
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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za męstwo Krzyżem Walecznych. Symboliczną ofiarą, która rozpaliła nadzieję na zwycięstwo, była śmierć ks. Ignacego Skorupki pod Ossowem 14
sierpnia. Na następny dzień bolszewicy zaplanowali zdobycie Warszawy i
przejęcie władzy przez komitet rewolucyjny... Ale nie zajęli już ani piędzi
polskiej ziemi. W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
żołnierze polscy przełamują front pod Radzyminem i przechodzą do ataku.
Na północy, pod Nasielskiem, armia gen. Władysława Sikorskiego gromi
nieprzyjaciela. 16 sierpnia rusza uderzenie znad Wieprza. " Niezwyciężona" Armia Czerwona ucieka w panice.

w Polsce, które wydarzyły się we wsi Gietrzwałd (na Warmii) w roku
1877, kiedy to od 27 czerwca do 16 września, na przykościelnym klonie, Matka Boża objawiała się dwóm dziewczynkom. Objawienia były
badane przez władze kościelne w trakcie ich trwania. Maryja przekazała
dziewczynkom, że Kościół na ziemiach polskich nie będzie prześladowany, a polskich kapłanów będzie więcej, jeśli ludzie będą się modlić i odmawiać różaniec. Matka Boża przemawiała do nich po polsku, w gwarze warmińskiej. Wzmocniło to ruch polski na Warmii, zacieśniło więzi
między Kościołem katolickim a polskim ruchem patriotycznym, a
także utrwaliło kult maryjny w Polsce. (Polska była wtedy pod zaborem
pruskim). Na drzewie - miejscu objawień postawiono kapliczkę z wizerunkiem Matki Boskiej. Z klonu na którym ukazywała sie MB zachował się
tylko kawałek drewna, z którego wykonano krzyż. 10 września 1967 roku, na dziewięćdziesięciolecie objawień, prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński koronował obraz Matki Bożej. W 1977 roku Kościół
zatwierdził treść objawień jako autentyczną. 2 lutego 1970 roku papież Paweł VI nadał kościołowi w Gietrzwałdzie tytuł i godność Bazyliki Mniejszej.

Wygrana wojna z bolszewikami była pierwszym tak wielkim zwycięstwem
oręża polskiego od czasu bitwy pod Wiedniem.

14-18.08.2019 Pielgrzymka
Energetyków do Częstochowy.

Jak co roku Energetycy z całego kraju pielgrzymowali do Częstochowy
by spotkać się pod Obrazem Czarnej Madonny. Gorzowscy Energetycy
tegoroczną pielgrzymkę rozpoczęli w dniu swojego święta -Dniu Energetyka i odbyli ją szlakiem Patrona NSZZ Solidarność Błogosławionego
Księdza Jerzego Popiełuszki w 35 rocznicę jego męczeńskiej śmierci.
Po drodze odwiedziliśmy wiele Świętych Miejsc w tym również mało
znane ale bardzo ważne z punktu widzenia historii Polski Sanktuarium Maryje w Gietrzwałdzie.
Po kolei co dane było na poznać:
14.08.2019 Gorzów-Bydgoszcz-Toruń. Zbiórka na terenie Oddziału Gorzów rozpoczęła nasze pielgrzymowanie. Po błogosławieństwie udzielonym przez Ks. Andrzeja z Parafii z ul. Niemcewicza w Gorzowie udaliśmy się w drogę do Bydgoszczy. Kościół Polskich Braci Męczenników
(miejsce ostatniej mszy bł. ks. Jerzego Popiełuszki) to pierwsze miejsce
które poznaliśmy. Włocławek -zapora na Wiśle miejsce śmierci J. Popiełuszki, oraz Muzeum J. Popiełuszki to kolejne miejsca naszego pielgrzymowania. Oddaliśmy hołd oraz zapaliliśmy znicz w tym tragicznym miejscu, a muzeum wielu przybliżyło postać Naszego Patrona.

Gietrzwałd

16.08.2019 -Ciechanów-Warszawa-Otrębusy. Po śniadanku udaliśmy się
do Warszawy gdzie mieliśmy okazję zobaczyć: Świątynię Opatrzności
Bożej z Panteonem Wielkich Polaków z relikwiami Wielkich Polaków
(w tym również J. Popiełuszki). Rozmiary Świątyni robią wrażenie.
Wnętrze wymaga jeszcze wielu nakładów, których zbieranie potrwa
jeszcze wiele lat. W Parafii pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki
wystawiliśmy wartę honorową przed grobem Naszego Patrona, oraz
zwiedziliśmy Muzeum J. Popiełuszki znajdujące się w Sanktuarium przy
parafii. Przewodnikiem po muzeum był Dariusz
Starko Działacz Solidarności również tej Podziemnej-osoba represjonowana, która bezpośrednio współpracowała z Ks. Jerzym. Jego narracja oraz wspomnienia sprawiły, że w wielu
oczach podczas zwiedzania muzeum pojawiły się
łzy wzruszenia. Czas wolny na starym mieście
zakończył kolejny dzień naszego pielgrzymowania.
Na nocleg udaliśmy się do Centrum Konferencyjnego Mazowsza w Otrębusach.
17.08.2019 Otrębusy-Niepokalanów Częstochowa. Po noclegu udaliśmy się do Niepokalanowa do klasztoru franciszkanów, gdzie
znajduje się Klasztor założony przez Patrona
Energetyków Ojca M. M. Kolbego oraz jego
muzeum. W godzinach popołudniowych dotarliśmy do Częstochowy i mogliśmy rozpocząć razem
z Energetykami z całego kraju XXXIV Pielgrzymkę na Jasną Górę. Msza Święta i Energetyczna
Droga Krzyżowa prowadzona ze szczytu Jasnej
Góry rozpoczęła Pielgrzymkę. Apel Jasnogórski
i nocne czuwanie przy obrazie Czarnej MadonWłocławek tama na Wiśle
ny to kolejny etap naszej pielgrzymki. Nocleg w Hotelu Polonia zakońWieczorem dotarliśmy do Torunia. Miejsce zakwaterowania Hotel
czył ten dzień.
GROMADA (stare miasto) pozwoliło nam uczestniczyć w Festiwalu
18.08.2019 Częstochowa -Gorzów. Nazajutrz po śniadaniu udaliśmy się
Wisły, i zwiedzić urokliwe stare miasto w Toruniu.
na miejsce zbiórki pielgrzymów z całego kraju- Plac Daszyńskiego z po15.08.2019 Toruń-Gietrzwałd. Rano uczestniczyliśmy we Mszy Świętej mnikiem Jana Pawła II. Po powitaniu i błogosławieństwie w asyście orw Katedrze Św. Jana w Toruniu. Następnie poznaliśmy Sankuarium
kiestry i Pocztów sztandarowych Alejami NMP udaliśmy się przed
Najświętrzej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Św. Jana
Szczyt Jasnogórski gdzie uczestniczyliśmy w uroczystej Sumie prowaPawła II. Wszyscy byli pod wrażeniem wystroju świątyni, który nawiązu- dzonej przez Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę Metropolitę Szczecińskoje do najnowszej historii Polski. Kolejny etap naszego pielgrzymowania to
Kamieńskiego. W uroczystościach na Jasnej Górze uczestniczyło ok. 7
Bazylika Mniejsza w Gietrzwałdzie czyli mało znane ale jakże ważne
tys. Pracowników branży energetycznej z całej Polski. Gościem pielmiejsce Polskich Pielgrzymek. Krótka historia Gietrzwałdu: Objawienia w grzymki był Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, tóry na zakońGietrzwałdzie – seria jedynych zatwierdzonych przez Kościół objawień

(Ciąg dalszy na stronie 5)
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czenie liturgii złożył akt zawieżenia Polskiej Energetyki Matce Bożej.Obecni byli również prezesi i dyrektorzy zakładów i grup energetycznych (GK Enea reprezentowali Zbigniew Piętka z Enea S.A. Andrzej
Kojro i Michał Cebula z Enea Operatora i Mariusz Kądziołka z Enea
Oswietlenie). Licznie przybyli też związkowcy głównie z NSZZ Solidarność. Wraz z czynnymi zawodowo Pracownikami branży przybyli również energetyczni Emeryci i Renciści. W ramach Pielgrzymki do Częstochowy przybyły grupy rowerowe energetyków ze Szczecina i Kozienic
oraz grupa motorowa energetyków z Polskiej Grupy Energetycznej.
Uczestnicy Naszej Pielgrzymki zebrali dobrowolną ofiarę na Dar Ołtarza, z przeznaczeniem na odbudowę Gorzowskiej Katedry, która dalej
jest okaleczona przez pożar z 2017 r.

Gorzowscy Pielgrzymi na Jasnej Górze

Pogoda podczas naszego pielgrzymowania była wymarzona-lekko zachmurzone niebo i temperatura w okolicach 25 * C. Podczas Liturgii na Jasnej Górze cały czas świeciło słońce od czasu do czasu zasłaniane przez chmurki, a temperatura wynosiła 27 *C. Po tej uczcie
duchowej i posiłku udaliśmy się w drogę powrotną do Gorzowa Wlkp.,
gdzie ok 22.30 szczęsliwie dotarliśmy. Kolejna Pielgrzymka przeszła do
historii. Z „naładowanymi akumulatorami”, wspomnieniami i zdjęciami
będziemy oczekiwali na kolejną Jubileuszową XXXV Pielgrzymkę.
Organizatorom oraz wszystkim ,którzy czynnie włączyli się w jak
zwykle wzorową organizację Naszej Pielgrzymki serdecznie dziękujemy.
Więcej zdjęć z tej i wcześniejszych pielgrzymek na naszej stronieMenu-Aktualności.

2.Święto Wolności i Solidarności -rocznica manifestacji z 31.08.1982 r.
w Gorzowie Wlkp. Przedstawiony plany obchodu obu wydarzeń: 30.08.2019 r. Okolicznościowa sesja Zjazdu Delegatów ZRG w Elektrociepłowni Gorzów. -31.08.2019 godz. 10.00 Msza Święta Polowa na
Placu Katedralnym. Po Mszy odsłonięcie tablicy pamiątkowej Skwer
Wydarzeń z 31.08.1982 r. -1.09.2019 godz. 20.00 Koncert zespołu
PERFECT w Gorzowskim Amfiteatrze. 7.09.2019 r. XXI Bieg Solidarności.

3.Wybory parlamentarne 13.10.2019 r. Omówiono aktualną sytuację
polityczną w kraju. Apel o udział w wyborach wszystkich Członków
związku.
4.Sprawy wewnątrzzwiązkowe. Aktualizacja listy Komisji Zakładowych
w Regionie.
5. Izba pamięci Solidarności w Pałacu Biskupim w Gorzowie Wlkp.
Spotkanie organizacyjne w tym temacie odbędzie się 4 września 2019 r.
6.Sprawozdanie z działalności Prezydium oraz Komisji Krajowej. Przedstawiono stanowisko Prezydium w sprawie planowanego na dzień 24
sierpnia 2019 r. w Gorzowie Wlkp. marszu równości środowisk LGBT
(Lesbijek, Gejów, Biseksualistów, Transseksualistów). -Ponownie omówiono niezrealizowane postulaty związku (emerytura po latach składkowych, odmrożenie odpisu na Zakładowy Fundusz Socjalny. Płaca
minimalna w 2020 r. -propozycja NSZZ Solidarność 2520 zł.
7. Sprawy różne- wolne wnioski:- Legitymacja elektroniczna i karty
zniżkowe dla członków związku (zbyt długi okres realizacji) – Wyjazd
do Krynicy dla członków związku (21-27.10.2019 r.).
8.Ustalono termin następnego posiedzenia ZRG (24.09.2019 r.)

21.08.2019 Robocze spotkanie w Enea Serwis

20.08.2019 Obradował Zarząd Regionu Gorzów.

W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. spotkali się członkowie
Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG).

Tematyka obrad:
1. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania ZRG (28
czerwiec 2019 r. Ownice).

W Poznaniu w siedzibie Enea Serwis (ES) spotkały się strony dialogu
społecznego tej Spółki. Zarząd podczas spotkania reprezentował prezes
Piotr Bogusławski. Roboczy tryb spotkania dotyczył spraw nad, którymi
pracowały zespoły problemowe, które przygotowały materiały do zaopiniowania przez stronę społeczną. Tematyka zebrania:
1.Taryfikator kwalifikacyjny- Tabela płac zasadniczych. Zespół dopasował nową tabelę płac zasadniczych do tej występującej w Enea Operator
w 2018 r. Dotychczas w ES funkcjonowało 10 kategorii zaszeregowania,
dzięki tej operacji będzie 12 kategorii. Podczas dyskusji dokonano niewielkich korekt. Analiza finansowa ma pokazać ewentualne koszty zaproponowanych zmian.
2.Regulamin Pracy. Zaproponowane przez stronę związkową zmiany
dotyczące okularów korekcyjnych zostały zaakceptowane. Regulamin
gotowy do podpisania przez strony.
3.Profilaktyka Sanatoryjna. Wstępnie uzgodniono ilość miejsc do Sanatorium w Inowrocławiu na 2020 r.- 58 (poziom tegoroczny). W 2019 roku
jest jeszcze do wykorzystania 17 skierowań.
4. Regulamin wyborów przedstawicieli Pracowników do Rady Nad(Ciąg dalszy na stronie 6)
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29.08.2019 Obradowała WRDS
zorczej i Zarządu ES. Przedstawiony regulamin wymaga jeszcze analizy
województwa lubuskiego.
prawnej pod kątem zmienionych przepisów dotyczących tej tematyki.
Strona pracodawcy prześle omawiany materiał z naniesionymi poprawkami. 5 września 2019 r. planowane jest podpisanie w/w dokumentów

22.08.2019 Dyscyplinarki dla związkowców z Enei.

Dziennik -Gazeta Prawna opublikował artykuł z, którego wynika, że w
lipcu 2019 władze Enea S.A. zwolniły pięciu pracowników pionu bezpieczeństwa, w tym dwóch byłych członków rady nadzorczej Enea
S.A. Z naszych informacji wynika, że cała piątka została zwolniona
dyscyplinarnie, jednak na razie skutecznie wypowiedzenia udało się
wręczyć dwóm osobom. Trzy pozostałe uciekły na zwolnienia lekarskie
po tym, jak zgodnie z procedurą o zamiarze dyscyplinarki powiadomiony został związek zawodowy Synergia, którego wszyscy byli członkami
– mówi nam osoba znająca sprawę. Pięciu mężczyzn miało skopiować i
wynieść z firmy dane osobowe ok. 5 tys. pracowników, przechowywać
je na prywatnym serwerze jednego z nich tak, by wreszcie użyć do wewnętrznej walki między związkami zawodowymi. Sprawę bada prokuratura, a konkretnie jej wielkopolski oddział.
Tydzień przed wyborami na członków Rady Nadzorczej Enei z ramienia załogi, które odbywały się 14 marca 2019 r., na skrzynki służbowe
niemal 5 tys. pracowników spółek Enea Centrum i Enea Operator trafił email zniechęcający do głosowania. - Przekaz był jasny: jeśli zagłosujesz,
to podpadniesz szefom Synergii i kiedyś za to zapłacisz. Zresztą jeden
z tych panów przy innej okazji mówił wprost: „Zagłosujecie to zobaczycie, załatwimy wam wypi…..e zaraz po wyborach” – relacjonują
nasi rozmówcy.
Cały artykuł na stronie 10.

26.08.2019 Robocze spotkanie w Enea Operator.

W Poznaniu w siedzibie Enea Operatora (EO) zarząd spotkał się z
przedstawicielami Załogi. Po gorącym okresie negocjacji płacowych
było to pierwsze robocze spotkanie stron dialogu społecznego w EO. Zarząd reprezentowany był przez: Andrzeja Kojro,
Marka Szymankiewicza i Michała Cebulę.

Tematyka spotkania:
1.Regulamin Pracy-omówiono propozycje zmian. Po raz czwarty próbowano uzgodnić zmiany do Regulamin Pracy. Przedstawiono nowe zapisy
dotyczące: przebywania na terenie zakładu pracy poza godzinami
pracy, legitymacji służbowej, monitoringu miejsca pracy (monitoring
wizyjny). Uzgodniono tą tematykę. Niestety dalej pozostały dwa tematy
sporne:-czas pracy zespołów Pogotowi Energetycznych, -monitoring
rozmów telefonicznych oraz poczty mailowej. Ten drugi temat narusza
niezależność związków zawodowych korzystających ze sprzętu pracodawcy. Strona społeczna złożyła propozycję rozwiązania kwestii spornych,
zarząd rozważy je na najbliższym swoim posiedzeniu.
2.Zmiany w regulaminach organizacyjnych Oddziałów Dystrybucji.
Przedstawiono projekt reorganizacji w Wydziałach Układów Pomiarowych. Zaprezentowany materiał zostanie przesłany związkom zawodowym razem ze skutkami społecznymi proponowanych zmian. Po konsultacji z zainteresowanymi Pracownikami strona społeczna ustosunkuje się
złożonych propozycji.
3.Zmiany do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP). Przedstawiono projekt protokołu dodatkowego nr 11 do ZUZP dotyczącego
zmiany nazewnictwa stanowisk i taryfikatora kwalifikacyjnego wynikającego z reorganizacji struktury w Wydziałach Układów Pomiarowych oraz pracy w warunkach szczególnych. Zmiana nazewnictwa
Załącznika nr 7 do ZUZP wynika z Ustawy o emeryturach pomostowych.
Prezentowany materiał zostanie przesłany związkom zawodowym. Po
analizie i uzyskaniu stosownych upoważnień nastąpi podpisanie protokołu
dodatkowego.
4.Profilaktyka sanatoryjna. Limit skierowań do Sanatorium na 2020
r. Uzgodniono limit taki sam jak w 2019 r (500 skierowań- podzielonych
na Oddziały Dystrybucji proporcjonalnie do liczby zatrudnionych).
Zasady rozdziału niewykorzystanych skierowań będą takie same jak w
2019 r.
5.Sprawy różne -wolne wnioski. Przedstawiciele NSZZ Solidarność poprosili o udostępnienie opracowanego ponad dwa lata temu materiału
dotyczącego standaryzacji i etatyzacji Oddziałów i Rejonów Dystrybucji. W tej kwestii zostało wysłane oficjalne wystąpienie. Zarząd na
najbliższym swoim posiedzeniu zajmie się tym tematem i udzieli odpowiedzi.

W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie (LUW) odbyło się
kolejne w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego województwa lubuskiego (WRDS). Tematy poruszone podczas
obrad:

1.Wykluczenie komunikacyjne- zasygnalizowano problemy wynikające
z realizacji programu rządowego przywracania połączeń autobusowych temat będzie kontynuowany na kolejnej Radzie.
2.Obcokrajowscy na lubuskim rynku pracy. Temat, którym w lutym
2019 zajmowała się WRDS wymaga ponownego przeanalizowania. Prezydium zajmie się tym tematem.
3.Dyscyplinowanie członków WRDS. Kolejny raz wystąpił problem z
obecnością na obradach członków WRDS. W ramach swoich kompetencji
prezydium spróbuje zdyscyplinować członów Rady.
Głównym tematem obrad WRDS kolejny już raz była sytuacja w
oświacie. W kwietniu 2019 Premier Mateusz Morawiecki na Stadionie
Narodowym w Warszawie rozpoczął spotkania konsultacyjne dotyczące problemom jakie występują w szeroko pojętej oświacie. (Okrągły
Stół Oświatowy). W podobnej formule odbyło się też spotkanie w LUW.
W spotkaniu uczestniczyli:-Wojewoda Lubuski -Władysław Dajczak,
Vice Minister Oświaty -Iwona Michałek, Lubuski Kurator Oświaty i
Wychowania- Ewa Rawa, członkowie WRDS, nauczyciele, rodzice,
związkowcy, przedstawiciele samorządów, członkowie organizacji
pozarządowych związanych z edukacją oraz przedstawiciele samorządów uczniowskich.
Wielu mówców sygnalizowało różne problemy, niektórzy sugerowali
też jak można je rozwiązać. Dało się odczuć różnice wynikające z oceny sposobu przeprowadzania reformy oświaty-„punkt widzenia zależy
od punku siedzenia”. Ciężko było uzgodnić wspólne stanowisko między
samorządowcami a związkami zawodowymi. Jedno wspólne zdanie dało
się zauważyć podczas miejscami ostrej dyskusji- zwiększenie pieniędzy budżetowych na oświatę.

30.08.2019 Świętowaliśmy Dzień Energetyka

Zgodnie z wieloletnią tradycją Gorzowscy Energetycy spotkali się by
wspólnie świętować Swoje Święto -Dzień Energetyka. W tym roku
bawiliśmy się na terenie kompleksu hotelowo-rekreacyjnego MARINA
w Gorzowie Wlkp. Było jak zwykle sympatycznie. Po raz kolejny udowodniliśmy, że niezależnie od zajmowanych stanowisk oraz Spółki w
której pracujemy dobrze czujemy się w swoim towarzystwie, i
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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potrafimy się wspólnie bawić.

Podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że
mogliśmy się spotkać i wspólnie poświętować . Do zobaczenia za rok.

30.08-1.09.2019 Obchody Święta Solidarności
oraz rocznica Wydarzeń Gorzowskich z 1982 r.
Były konkursy oraz tańce pod chmurką.

Dzień Solidarności i Wolności – polskie święto państwowe, obchodzone
co roku 31 sierpnia w rocznicę porozumień sierpniowych, ustanowione w
celu upamiętnienia historycznego zrywu Polaków do wolności i niepodległości z 1980 roku, który zapoczątkował proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschodniej. . Punktem kulminacyjnym Sierpnia 1980 było podpisanie porozumień kolejno - w Szczecinie (30 sierpnia), w Gdańsku (31 sierpnia) i w Jastrzębiu-Zdroju (3
września). Za symboliczną datę święta przyjmuje się dzień 31 sierpnia
- podpisanie porozumienia w Gdańsku.
Dzień 31 sierpnia został ustanowiony świętem państwowym przez
Sejm RP w dniu 27 lipca 2005. Święto było obchodzone po raz pierwszy
w 25 rocznicę porozumień sierpniowych w dniu 31 sierpnia 2005. Święto
Solidarności i Wolności nie jest dniem wolnym od pracy (mamy nadzieję,
że to się niedługo zmieni).
Gościnnie wystąpił zespół muzyczny z Oddziału Dystrybucji
Zielona Góra.

Obchody Naszego Święta rozpoczęły się w piątek 30 sierpnia w auli
Organizatorzy zadbali o to by nikt nie wrócił głodny do domu. Niespo- Elektrociepłowni Gorzów Wlkp.
dziewanie dla wszystkich przez chwilę zabrakło prądu, ale organizatorzy szybko uporali się z awarią. Impreza zakończyła się po północy.
(Ciąg dalszy na stronie 8)
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Delegaci Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność i zaproszeni goście
wzięli udział w debacie historycznej i wysłuchali wykładu prof.
Dariusza Aleksandra Rymara, dyrektora Archiwum Państwowego w
Gorzowie Wlkp. na temat „Karnawału Solidarności” oraz „Wydarzeń
Gorzowskich z 1982 r.” oraz obejrzeli film "Opór" dokumentujący
wydarzenia z Gorzowa z 31.08.1982 r. Zasłużeni dla NSZZ Solidarność
Regionu Gorzowskiego otrzymali wyróżnienia.

Następnie uczestnicy uroczystości udali się na skwer u zbiegu ulic: Chrobrego i Sikorskiego , gdzie dokonano uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej, od dzisiaj skwer będzie nosił nazwę: "Skwer 31 Sierpnia
1982 r.

Później odbyła się rekonstrukcja historyczna przedstawiająca
demonstrację z 31 sierpnia 1982 r.

Po południu w Teatrze Gorzowskim wręczono również odznaczenia
państwowe.

W sobotę 31 sierpnia 2019 r. na Starym Rynku odprawiona została
msza święta polowa, której przewodniczył bp. T. Lityński. Po mszy
odbył się uroczysty apel z ceremoniałem wojskowym, a następnie złożono wiązanki kwiatów pod Białym Krzyżem Solidarności.

(Ciąg dalszy na stronie 9)
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Zebrani mogli też podziwiać ewolucje samolotów Wojska Polskiego nad
centrum Gorzowa. Uroczystości na Placu Katedralnym zakończył koncert
„Klęska, Walka, Chwała” w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Żagania. Stoisko Poczty Polskiej oferowało uczestnikom pamiątkowe karty i
znaczki pocztowe z okolicznościowym datownikiem.
Obchody rocznicowe zakończył niedzielny koncert zespołu Perfect.

ścia się, informując, iż zbiegowisko jest nielegalne. Ponieważ to nie skutkowało, a ludzi nadal przybywało, Wojewódzki Komitet Obrony podjął
decyzję o użyciu siły w celu rozproszenia demonstracji.

O godzinie 17.30 siły porządkowe przystąpiły do akcji, w której użyto
gazów łzawiących i armatek wodnych. Kolumna milicyjna wspierana
oddziałami ROMO i zapewne ZOMO, na czele z armatką wodną, przybyła
od strony ul. Dzieci Wrzesińskich. Milicjanci rozwinięci w tyralierę uderzyli w kierunku na katedrę. W trakcie ataku kilka granatów z gazem
wpadło do katedry, po drodze uszkadzając jeden z witraży. Tłum spod
katedry został rozbity na kilka mniejszych grup, które przemieściły się
w różne rejony miasta. Jedna z nich dotarła pod budynek KW PZPR,
który zaatakowała kamieniami, wybito kilka szyb. Ta sama grupa zepchnięta w kierunku kina „Muza” w jego pobliżu zbudowała barykadę.
Inna grupa cofnęła się w kierunku ul. Dąbrowskiego, Chrobrego i 30
Stycznia, gdzie także zbudowano barykady. Zapewne część tej samej grupy
później zaatakowała gmach Sądu Wojewódzkiego.

7 września odbędzie się jeszcze XXI Bieg Solidarności.

Co wydarzyło się 31 sierpnia 1982 r.
- ustalenia historyka Dariusza Rymara

Około godz. 18.15 śródmieście było opróżnione z demonstrantów, a
walki przeniosły się w rejon ul. Chrobrego, Dąbrowskiego, Armii Polskiej i ronda przy ul. Kosynierów Gdyńskich, gdzie stanęły barykady
zbudowane z płyt chodnikowych. Starcia miały miejsce także w okolicach
ulic Mickiewicza, placu Grunwaldzkiego i parku Słowiańskiego. Według niektórych źródeł pojawiły się także butelki z benzyną. Jeszcze po
godzinie dziesiątej wieczorem słychać było detonacje granatów i petard.
Z analizy prof. D. Rymara można się dowiedzieć, że władze początkowo Wieczorem 31 sierpnia wprowadzono godzinę milicyjną od 20.00 do
bagatelizowały wezwania opozycji do protestu 31 sierpnia 1982 r.. „Mimo 5.00 dla młodzieży do lat 18 oraz od 22.00 do 5.00 dla pozostałych
odnajdywanych w różnych miejscach ulotek zawierających apele o
(zniesiono ją dopiero 20 września). Wprowadzono także zakaz sprzedaży
uczestnictwo w demonstracji nic nie zdawało się zapowiadać, iż rzeczy- alkoholu, zawieszono działalność rozrywkową oraz wyłączono telefoniczwiście przybierze ona groźne rozmiary. Niewielkie 200-300 osobowe
ną łączność międzymiastową. Aresztowanych uczestników zajść doprozgromadzenia nie były już wówczas w Gorzowie czymś wyjątkowym.
wadzano przed kolegium ds. wykroczeń, które w trybie doraźnym
Przypuszczano być może, że i 31 sierpnia demonstracja przybierze co naj- wydawało wyroki. Kolegium rozpoczęło pracę ok. godziny osiemnastej 31
wyżej takie rozmiary jak poprzednie. Rano 31 sierpnia aktyw partyjny
sierpnia. Do rana w trybie doraźnym osądzono ok. 40 osób. Kolegium
informował o spokoju panującym w zakładach pracy.
orzekało i w dniach następnych. Według oficjalnych danych w zajściach
Około godziny 13.30 w okolicach pod katedrą zaczął się zbierać tłum.
rany odniosło 5 uczestników, 24 funkcjonariuszy MO i 4 strażaków.
Jego liczebność w szczytowym momencie szacowano na ok 5 tysięcy .
Uszkodzono 14 pojazdów milicyjnych i 2 wozy strażackie. Wobec 30
Liczba ludzi szybko wzrastała, a w pobliżu katedry zatrzymywały się spore osób skierowano akty oskarżenia do sądu. Wkrótce zapadły drakońgrupy ciekawskich. Zebrani nie tamowali ruchu kołowego. Odśpiewano
skie wyroki – 26 osób z tej grupy zostało skazanych na kary pozbawie„Mazurek Dąbrowskiego”, „Boże coś Polskę...” oraz „Rotę”. Z czasem nia wolności od 3 do 4 lat! 4 pozostałe osoby zostały uniewinnione.
ze zbiorowiska zaczęły płynąć wrogie władzom okrzyki. Wygwizdywano
Wśród skazanych doliczono się trzech osób, które z pewnością nie bramilicjantów, którzy wyłapywali uczestników zgromadzenia. Wznoszono
ły udziału w zajściach! Osoby te zostały obciążone zeznaniami przez
okrzyki „Wolność”, „Sprawiedliwość”, „Polska nasza!”, „Solidarność” funkcjonariuszy służb porządkowych w celu ich wyeliminowania z
„Leszek, Leszek” Milicja Obywatelska przez megafony wzywała do rozej(Ciąg dalszy na stronie 10)
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życia publicznego bądź
z zemsty. Gorzej jest z
ustaleniem liczby skazanych przez kolegium ds.
wykroczeń, gdyż nie
zachowały się akta z tych
rozpraw. Dokument milicyjny z grudnia 1982
roku mówi o 150 osobach ukaranych przed kolegium, z czego 125 karą grzywny i 15 aresztem. To samo źródło informuje, iż przeprowadzono 731 rozmów profilaktycznych z osobami wrogo ustosunkowanymi do obecnej rzeczywistości. Według danych Komitetu Wojewódzkiego PZPR z 1 września zatrzymano 127 osób dorosłych oraz 10 nieletnich. W teleksie z 3 września
KW PZPR informował, iż do 2 września w związku z zajściami zatrzymano 182 osoby, z których 58 zwolniono. Chyba najbardziej pełne liczby
podaje dokument, który powstał w gorzowskiej Prokuraturze Rejonowej.
Według niego łączna liczba skazanych przez kolegium wyniosła 202
osoby. Z kolei wg danych pochodzących z Urzędu Wojewódzkiego do 6
września kolegium zakończyło osądzanie uczestników zajść i rozpatrywało 94 sprawy z artykułu 50 (nieopuszczenie zbiegowiska) i ukarano: 11
osób aresztem (w tym jedną na 1 miesiąc, pięć na 2 miesiące i pięć na 3
miesiące); 83 grzywnami (w tym 79 z zamianą na areszt) oraz ukarano
grzywnami 41 osób za nieprzestrzeganie godziny milicyjnej. Łącznie
daje to 135 ukaranych w okresie 31 sierpnia – 6 września. Te ostatnie
dane wydają się najbardziej dokładne. Być może informacja Prokuratury
sporządzona na początku grudnia obejmuje także skazanych przed kolegium w okresie 7-20 września za nieprzestrzeganie godziny milicyjnej i
stąd pochodzi różnica.
Interesujące są dane dotyczące składu społecznego, zawodowego i wieku
zatrzymanych. Pod względem miejsca zatrudnienia przedstawiało się to
następująco: „Stilon” – 19 osób, Zakłady Mechaniczne „Gorzów” – 3,
„Silwana” – 3, „Stolbud” – 4, „Zremb” – 4, „Przemysłówka” – 5, Gorzowski Kombinat Budowlany – 8, Elektrociepłownia – 8, PKP – 2,
inni – 58. Wśród zatrzymanych tylko 10 miało poniżej 17 lat, w wieku
17-20 lat – 32 osoby, 20-30 lat – 55 osób, 30-40 – 25 osób, ponad 40 lat
– 15 osób. Jak wiec widać „wyrostki” (o tym, że w zajściach uczestniczyły wyrostki, mówiła ówczesna władza – przyp. red. GL) stanowiły
co najwyżej 1/3 wszystkich zatrzymanych, a dominowały osoby w wieku 20-30 lat. Skład społeczny zatrzymanych przedstawiał się następująco: robotnicy – 60 osób, inteligencja – 38 oraz 3 rolników, 17
uczniów szkół średnich i 10 osób niepracujących.
Wyjaśnienie wielu okoliczności sierpnia 1982 r. w Gorzowie jest utrudnione czy wręcz niemożliwe, bo na przełomie 1989 i 1990 r. jeden z wydziałów komendy wojewódzkiej milicji zniszczył wszystkie akta operacyjnego sprawdzenia i rozpoznania akcji SB pod kryptonimem
„Powstanie” Akcja "Powstanie" obejmowała co najmniej 130 osób wytypowanych jako prowodyrów zajść pod katedrą. Zniszczenia dokonano
pod pretekstem braku ich „przydatności do działań operacyjnych”.
Większość oskarżonych została skazana w zaostrzonym trybie stanu wojennego na kary od 10 miesięcy do czterech lat pozbawienia wolności. I
to bez jej zawieszenia. Po odbyciu, z reguły 1/3 kary darowanej w drodze
łaski przez Radę Państwa. Osobom uznanym za najbardziej niebezpieczne
Służba Bezpieczeństwa proponowała paszport i wyjazd na Zachód bez
prawa powrotu. Wielu z nich taką decyzję podjęło. W latach 1992-93,
czyli już po upadku komunizmu, Sąd Najwyższy uchylił wyroki, które
wydał Sąd Wojewódzki w Gorzowie, i uniewinnił oskarżonych od popełnienia zarzucanych im czynów. Z zeznań uczestników ówczesnych zajść

wiadomo, że esbecy podczas przesłuchań grozili im nie tylko wieloletnim
więzieniem, ale też tym, że „wyrzucą małżonka z pracy, a rodzinę pozbawią środków do życia” – byle tylko na piśmie przyznali się do winy i
wskazali innych aktywnych uczestników demonstracji. Po wyrokach byli
osadzani w ciężkich PRL-owskich więzieniach, np. w Rawiczu i Wronkach. Trafiali do jednej celi z kryminalistami, co było dla ludzi zatrzymanych za udział w zajściach pod katedrą prawdziwym szokiem.
Skala zajść z 31 sierpnia była wstrząsem dla władz. Choć demonstracja
nie miała znaczenia dla układu sił, była dużą porażką propagandową rządzących. Gorzowski Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej był wyraźnie przybity i skonsternowany wielkością manifestacji. Do KW docierały sygnały od aparatu partyjnego domagające się
surowych represji wobec „inspiratorów”, „organizatorów” i „aktywnych
uczestników” zamieszek. Były nawet głosy domagające się wprowadzenia „stanu wojennego II stopnia”. Niewątpliwie sygnały te świadczyły o
poczuciu bezsilności władz płynącej głównie z masowości wystąpienia po
ośmiu miesiącach stanu wojennego okraszonego przecież licznymi represjami mającymi zastraszyć potencjalnych kontestatorów. Stąd też aby pomniejszyć znaczenie demonstracji, przyjęto interpretację, iż głównymi
uczestnikami zajść była „młodzież”, „wyrostki” i „chuligani”. Taką linię
zaprezentowała oficjalna propaganda.
Tuż po zajściach, 2 września, doszło do spotkania wojewody S. Nowaka i
płka E. Kubiaka z biskupem W. Plutą i kanclerzem Kurii ks. W.
Sygnatowiczem. Spotkanie przebiegało w nie najlepszej atmosferze, gdyż
księża występowali z pozycji negacji dorobku Polski i całego systemu
socjalistycznego oraz oskarżeń władz gorzowskich za incydenty uliczne. W kilka dni po tym spotkaniu gorzowski biskup wydał komunikat do
wiernych, który wywołał dezaprobatę władz. Biskup w niezwykle ostrym
tonie zarzucił siłom porządkowym „znieważenie katedry”, przeciwko czemu w swoim piśmie zaprotestował w sposób następujący:
Rzucenie do wnętrza świątyni, gdzie było pełno wiernych, petardy z
gazem łzawiącym. Fakt rzucenia widzieli m. in. księża będący w
tym czasie w kościele.
Rozbito petardami dwa bardzo drogie witraże katedry.
Ponadto siły porządkowe usiłowały wyciągnąć niektórych ludzi z wnętrza katedry.
Powiadamiając o tym, wyrażamy protest przeciwko takim metodom postępowania i zarządzamy modlitwy przebłagalne – odśpiewanie suplikacji po
głównej mszy świętej niedzielnej. Wzywamy do rozwagi i pokoju godnego
Polaków i katolików, aby nie dopuścić do nieprzemyślanych zajść.
Demonstracja z 31 sierpnia była najbardziej spektakularnym przejawem działalności opozycyjnej w okresie od wprowadzenia stanu wojennego aż do roku 1989. Z jednej strony ukazała słabość władz i poparcie
dla Solidarności, z drugiej jednak strony okazało się, iż aparat przymusu,
jakim dysponowały władze, był na tyle silny, iż bez trudu mógł sobie poradzić z jawnymi formami oporu. Nakładały się na to drakońskie wyroki na
uczestników zajść. Spowodowały one zniechęcenie do jawnych form oporu, który od tej pory ograniczał się jedynie do stosunkowo nielicznych
osób. Już w kilkanaście dni po demonstracji 13 września znów pod katedrą
zebrało się ok. 200-300 osób, które jednak szybko się rozeszły.
W skali kraju siły porządkowe zatrzymały za udział w nich 4 tys.
osób, 150 milicjantów doznało obrażeń ciała, zaś ze strony manifestantów obrażenia odniosło 60 osób, w tym 15 od ran postrzałowych
(cztery z nich zmarły). W samej Warszawie manifestowało 15 tys. osób,
zaś obrażenia odniosło 15 przedstawicieli sił porządkowych. Była to największa akcja związku w okresie stanu wojennego. Bez względu na to, ilu
było represjonowanych i tak skala zajść w Gorzowie była znaczna
(ponad 5 tys.), skoro w Warszawie mieście wielokrotnie większym, tego
samego dnia manifestantów było 15 tys.
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1947 r. ul Sikorskiego

W sądzie:
-Mam nadzieję, że świadek wie co na niego czeka za składanie
fałszywych zeznań…
-Tak wiem-obiecali mi BMW.

ARCHIWUM CZESŁAWA M.

31.08.2007 Zdroisk Dzień Energetyka

-8,64 zł. wartość akcji Enea 2.09.2019 r. godz.9,55
-5,2 %- poziom bezrobocia zarejestrowanego w urzędach pracy w

lipcu 2019 r. W ciągu miesiąca ubyło blisko 8 tys. bezrobotnych, których
liczba, według wstępnych danych ministerstwa pracy, spadła w Polsce do
869 251
-4839,24 zł. -przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2019 r.
-4183,47 zł. dochód w przeliczeniu na jednego gorzowianina w
2018 r. Gorzów ponownie zajął ostatnie 18 miejsce wśród
wszystkich miast wojewódzkich.
-500 + wersja Niemiecka. Na pierwsze i drugie dziecko przysługuje co
miesiąc po 204 euro, na trzecie dziecko - 210, a na każde
kolejne po 235 euro. W ubiegłym roku Niemcy wypłaciły zasiłek
rodzinny (tzw. kindergeld) rzędu 536 mln euro na dzieci mieszkające
za granicą. Było to o 200 mln euro więcej niż w roku 2015. Łącznie
wypłacone zostały świadczenia na 291 tys. dzieci mieszkających poza
granicami Niemiec, z czego 30 tys. dzieci ma niemieckie obywatelstwo.
Dziennik "Bild" donosi, że największa część zasiłku wypłacana jest do
Polski. Budżet Niemiecki kosztuje to 35 miliardów rocznie
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