
 

  
                                                       PAWEŁ JEDEN Z NAS 
Duszny letni dzień jak co dzień w pracy. 1 sierpnia 2011roku. Godzina 13.30 siedzę na 
Strzeszyńskiej i przeglądam zaległe maile. Dzwoni komórka. Andrzej Kolas: Jaras czy to prawda, 
że Balcer miał zawał? Nic nie wiem, ale zaraz się dowiem i oddzwonię. Telefon do Wieśki. Płacz. 
Próbuję coś zrozumieć poprzez łkanie. Drugi telefon do Piotra. Paweł miał zawał. Pogotowie 
prowadzi reanimację. Przyjeżdżaj. Czym dojechać? Zamawiam taksówkę. Będzie za 12 minut. Co 
robić przez 12 minut gdy tam….. Jazda przez miasto. Każde skrzyżowanie i postój na światłach 
wydają się męczarnią. I kołaczące się w głowie: wszystko będzie dobrze…., wyjdzie z tego…., 
przecież to Paweł, nasz „Balcer” z jego optymizmem i nieustannym apetytem na życie, na pewno 
da radę i wróci do nas… Wreszcie dojeżdżamy. Nowowiejskiego 11. Przed budynkiem Piotr i 
Andrzej. Podchodzę i grom z jasnego nieba: pogotowie po półtora godzinnej akcji przerwało 
reanimację. Serce nie podjęło pracy. To już koniec.  
Od śmierci Pawła minęła prawie doba, ale nadal nie możemy się z tym faktem pogodzić. Odszedł 
ktoś, kto był nie tylko działaczem związkowym, kolegą, dla niektórych przyjacielem. Odeszła 
jakaś część naszej społeczności. Ważna część, która decydowała o tym w jakim środowisku 
pracujemy. Dzięki Pawłowi to środowisko pracy było bardziej przyjazne i bezpieczniejsze. Jego 
osoba dawała poczucie, że tu w pracy jesteśmy u siebie, bo jest Balcer, który pilnuje, by żadnemu 
pracownikowi nie działa się krzywda. Czy to jako Koordynator Społecznej Inspekcji Pracy, czy 
jako działacz NSZZ Solidarność , czy też wreszcie nasz przedstawiciel w Radzie Nadzorczej 
ENEA SA Paweł zawsze stawał w obronie pracowników. W naszej obronie. Jego zdecydowanie, 
bezkompromisowość , upór i niewyparzony język często decydowały o skuteczności działań. A 
przy tym Paweł był przecudownym człowiekiem: wrażliwym, potrafił być przemiłym kompanem 
z ogromnym poczuciem humoru i charakterystycznym dystansem do własnej osoby. Często 
swoim rubasznym humorem i sentencjami wygłaszanymi zawsze tubalnym i podniesionym 
głosem (sam mówił, że matka rodziła go w bombardowanie) potrafił rozładować najbardziej 
napiętą sytuację. Zwłaszcza kiedy np. podczas negocjacji strony zapętały się w zawiłej 
argumentacji Paweł potrafił jedną celną uwagą sprowadzić wszystkich na ziemię. Najdziwniejsze 
w tym wszystkim było to, że Paweł chociaż często ostro stawiał problemy i zażarcie polemizował 
ze wszystkimi to tak naprawdę nie miał wrogów. Wszyscy czy to z innych organizacji 
związkowych, czy ze strony pracodawcy pomimo częstych ostrych sporów lubili Pawła i nie 
potrafili się na niego gniewać. Paweł swoją szczerością i poczuciem humoru potrafił rozbroić 
najbardziej zajadłych polemistów, jeżeli nie sali obrad to zawsze podczas „papieroska” w 
kuluarach. Ci z nas, którzy znali Pawła bliżej, wiedzą jak trudną drogę życiową przeszedł. Z 
jakimi problemami musiał się borykać, kiedy z winy nieuczciwych ludzi, którym zawierzył mógł 
praktycznie wszystko stracić. Wszyscy widzieliśmy jak walczył o szczęście swoje i swojej 
rodziny. I niejeden już by się załamał i zrezygnował, a Paweł pomimo kolejnych ciosów i 
trudności zaciskał zęby i walczył. I wygrał! Jak wielką musiał się wykazać odpornością i siłą by 
pomimo tylu przeciwności nie załamać się. Paweł zawsze podkreślał, że całą swoją siłę czerpie z 
rodziny i z poparcia kolegów. Być może to te doświadczenia sprawiły, że Paweł był właśnie taki. 
Silny i bezkompromisowy, a jednocześnie wrażliwy na sytuację ludzi doświadczonych przez los. 
Tym bardziej nie możemy pogodzić się, że teraz kiedy wszystkie problemy się skończyły i Paweł 
jako ojciec i dziadek, senior rozrastającego się rodu Balcerowskich, jak ten biblijny Noe, coraz 



więcej czasu spędzał z rodziną w swojej ukochanej winnicy i myślami był już na bardzo 
zasłużonej wcześniejszej emeryturze, odszedł tak nagle od nas. Pozostawił za sobą pustkę, której 
nie da się niczym zapełnić. Tak się dzieje gdy zabraknie kogoś o tak silnej, a jednocześnie 
wrażliwej osobowości. Pawle byłeś w Grupie ENEA sam jako niepowtarzalna osobowość 
INSTYTUCJĄ, której brak będzie już zawsze powodował, że ten obejmujący swoją działalnością 
¼ Polski, konglomerat Spółek bezie już na zawsze niekompletny, bo pozbawiony Twojej 
wrażliwości społecznej, bezkompromisowości i skuteczności działania. Żegnamy Cię z wielkim 
żalem i zapewniamy Cię, że będziemy się starli kontynuować Twoje Dzieło zawierające się w 
tym co tak często powtarzałeś: w środowisku pracy pracownik jest najważniejszy.  
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