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„Można odejść na zawsze, 

                                                           by stale być blisko”  

                                                      

                                                          [ks. J. Twardowski] 



Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
28.07.2011-Prezes Enei może zarobić  

teraz miesięcznie 150 tys. zł  
Jak poinformowała „Gazeta Prawna”, Enea znalazła 
sposób na obejście ustawy kominowej przy wypłacie 
wynagrodzenia prezesowi spółki, Maciejowi Ow-
czarkowi. Według gazety zarobki Macieja Owczarka 
wzrosły ośmiokrotnie. Będzie zarabiał nawet 150 
tys. miesięcznie i jednocześnie nie naruszy ustawy 
kominowej. Zgodnie z ustawą prezes poznańskiej 
spółki otrzymywał do tej pory 6-krotność średniego 
wynagrodzenia, czyli około 20 tys. zł miesięcznie. 
Jak dowiedziała się „Gazeta Prawna”, od 1 lipca je-
go zarobki wzrosły do 80 tys. zł powiększone pre-
mie, które mogą sięgnąć podobnej kwoty. Według 
„Gazety Prawnej” możliwe jest to dzięki kontrakto-
wi menedżerskiemu podpisanemu przez prez. Ow-
czarka, który funkcjonuje równolegle ze zwykłą 
umową o pracę. Dzięki kontraktowi będzie pracował 
on nie tylko dla Enei SA, ale również dla innych 
spółek należących do grupy, w których nie obowią-
zuje ustawa kominowa. 
Gazeta zwróciła uwagę, że decyzję o podpisaniu 
kontraktów menedżerskich z zarządem Enei podjęła 
dziesięcioosobowa rada nadzorcza spółki. 
Gazeta zapomniała dodać ,że trzech przedstawicieli 
Załogi w radzie nadzorczej głosowało przeciwko 
takim decyzjom.   
 
29.07.2011 Obowiązek potwierdzania kwa-

lifikacji przez energetyków  propozycja 
Senatu  

Senat przyjął nowelizację Prawa energetycznego 
wraz ze swoimi poprawkami. Senatorowie postano-
wili przywrócić obowiązek potwierdzania kwalifika-
cji energetyków co pięć lat. Poprawki Senatu odrzu-
cić może jeszcze Sejm. Z rekomendacji senackiej 
komisji gospodarki narodowej, niemal jednogłośnie 
przegłosowali przywrócenie obowiązku składania co 
pięć lat egzaminów potwierdzających tzw. uprawnie-
nia dozorowe czy eksploatacyjne. Przypomnijmy, że 
obowiązek ten usuwał projekt ustawy w brzmieniu 
przyjętym przez Sejm. Senatorowie wysłuchali jed-
nak sprzeciwu Państwowej Inspekcji Pracy i Stowa-
rzyszenia Energetyków Polskich. PIP i SEP argu-
mentowały, że zmniejszy to bezpieczeństwo pracy. – 
Wypadkowość w tym zawodzie zależy w bardzo du-
żym stopniu od wiedzy. Jest to ważny element bhp. 
Dla tego zdecydowaliśmy się o przyjęciu poprawki 
przywracającej stan obowiązujący dzisiaj – argu-
mentował podczas wczorajszej debaty nad projektem 
senator Stanisław Iwan z PO. Jeżeli Sejm nie uchyli 
poprawek wniesionych przez Senat, nic w kwestii 
potwierdzania uprawnień egzaminami się nie zmieni.  

1.08.2011- 67 rocznica wybuchu Powstania 
Warszawskiego 

W obliczu zbliżania się Armii 
Czerwonej do Warszawy i oko-
lic, jej sukcesów na froncie i 
pozytywnej oceny jej możliwo-
ści dalszej ofensywy, zdecydo-
wano o wybuchu powstania. 
Wobec sprzyjającej sytuacji na 
froncie polscy dowódcy prze-
widywali, iż powstanie powin-
no trwać zaledwie kilka dni , 

zaś w rzeczywistości jego walki trwały 63 dni. Straty 
po stronie polskiej wyniosły około 10 tys. zabitych i 
7 tys. zaginionych, 5 tys. rannych żołnierzy oraz 200 
tysięcy ofiar spośród ludności cywilnej. Wśród zabi-
tych przeważała młodzież, w tym ogromna więk-
szość warszawskiej inteligencji. Podczas walk zbu-
rzonych zostało około 25% zabudowy miasta, a po 
ich zakończeniu, w wyniku celowego burzenia i pa-
lenia miasta przez niemieckie oddziały niszczyciel-
skie , dalsze 35%. Wobec zniszczenia około 10% 
zabudowy w obronie miasta we wrześniu 1939 roku 
i 15% w wyniku powstania w getcie warszawskim, 
pod koniec wojny około 85% miasta leżało w gru-
zach. Zniszczony został wielowiekowy dorobek kul-
turalny i materialny. 
 

1.08.2011 zmarł Paweł Balcerowski. 
W dniu 1 sierpnia 2011 r. 
zmarł nagle w wieku 55 lat 
Paweł Balcerowski Prze-
wodniczący Komisji Wy-
działowej NSZZ Solidar-
ność ENEA S.A. w Pozna-
niu. Paweł Był  Koordyna-
torem Społecznej Inspek-
cji Pracy oraz z wyboru 

załogi Pełnił   funkcję Członka Rady Nadzorczej 
ENEA S.A. 

  „Wystarczy nieobecność jednej bliskiej oso-
by ,aby cały świat wydawał się wyludniony”  

Camus 
Pogrzeb Pawła odbył się w dniu 5 sierpnia 2011 we 
Wrześni. W uroczystościach pogrzebowych w Ko-

ściele pw. Św. Du-
cha we Wrześni 
uczestniczyła Ro-
dzina , koleżanki 
koledzy z pracy, 
przedstawiciele Za-
rządów: Enea S.A., 

 
(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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Enea Operatora, Spółek zależnych Grupy Kapitało-
wej Enea, Społecznej Inspekcji Pracy , mieszkańcy 
Wrześni . 

Msza Święta w intencji Pawła Balcerowskiego 
Licznie przybyli przedstawiciele NSZZ Solidarność 
z Przewodniczącym Sekcji Krajowej Energetyki Ro-
manem Rutkowskim na czele ,oraz delegacje innych 
Organizacji Związkowych działających w Enea. Pa-
weł Był działaczem NSZZ Solidarność i pełnił w 
związku wiele funkcji ostatnio Przewodniczącego 
Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność Enea S.A.  
Górnicza Orkiestra Dęta z Bytomia oraz Chór Orły 
Białe uświetniły tą smutną uroczystość.  

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyły 
licznie przybyłe poczty sztandarowe:  
-Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidar-
ność. - Wielkopolskiego Zarządu Regionu NSZZ 
Solidarność. -Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ So-
lidarność. -Wspólnoty Duszpasterstwa Energetyków 
„Nazaret” -Komisji Międzyzakładowej NSZZ Soli-
darność Enea. -Komisji Zakładowej NSZZ Solidar-
ność Elektrowni Kozienice. - Komisji Zakładowej 
NSZZ Solidarność Kopalni Konin. - Komisji Podza-
kładowej NSZZ Solidarność Enea Bydgoszcz. 
- Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea 

Zielona Góra. - Komisji Podzakładowej NSZZ Soli-
darność Enea Gorzów Wlkp. 

Przemarsz ulicami Wrześni na Cmentarz Komunalny 

Po Mszy Świętej żałobnej uczestnicy pogrzebu pro-
cesyjnie udali się na Cmentarz Komunalny we 
Wrześni gdzie złożona została Urna z prochami 
Pawła. 

Wszystkim , którzy przybyli, czasami z bardzo dale-
ka i uczestniczyli w pogrzebie Pawła tą drogą skła-
damy serdeczne podziękowania. 
 

„Człowiek żyje tak długo , 
     aż nie zginie po nim pamięć”  

 
Mowa pożegnalna, wspomnienia o Pawle oraz  

więcej zdjęć z pogrzebu– Nasza strona internetowa :  
Menu-Aktualności   

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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8.08.2011 W Operatorze o dialogu społecz-
nym i nieuznawanym sporze zbiorowym. 

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego 
w Enea Operatorze.  

Strony dialogu społecznego w Operatorze 
1.Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego na-
gle Pawła Balcerowskiego. 
2. Krótka dyskusja na temat dialogu społecznego 
oraz sposobu obiegu dokumentów poprzedziła za-
warcie uzgodnienia uściślającego zasady wzajemne-
go komunikowania się . 
3. Nagroda z zysku za 2010 r. Strona społeczna pod-
kreśliła  iż nie było jej intencją potrącanie z wynego-
cjowanej kwoty kosztów ponoszonych przez praco-
dawcę i że jest to pierwszy przypadek w  historii 
Operatora. Strona pracodawcy stwierdziła ,że kwota 
została wypłacona zgodnie z zawartym porozumie-
niem kończącym spór zbiorowy. 
4.Karty podarunkowe. Rozdysponowane karty mają 
charakter jednorazowy ewentualne doładowanie mo-
że dokonać sobie każdy pracownik. 
5.Nieuznawany spór zbiorowy w związku ze zgło-
szonym żądaniem z 26.04.2011. Strona związkowa 
dostarczyła Zarządowi Operatora  protokół  rozbież-
ności z prośbą o ustosunkowanie się . Zarząd Opera-
tora tym tematem zajmie się  9.08.2011r. Strona spo-
łeczna protokół prześle do Ministerstwa Pracy i Poli-
tyki Społecznej celem wyznaczenia mediatora. Stro-
na pracodawcy po posiedzeniu Zarządu odmówiła 
podpisania protokołu rozbieżności. Protokół rozbież-
ności został podpisany tylko przez stronę związko-
wą. 

14.08.2011-70 rocznica męczeńskiej  
śmierci św. M. M. Kolbe 

W tym roku obcho-
dzili śmy 70 rocznicę 
męczeńskiej śmierci 
patrona energetyków 
Ojca Maksymiliana 
Marii Kolbe.  Ojciec  
Kolbe był jednym z 
pierwszym założy-
cieli elektrowni w 
Polsce. Skonstruo-
wał agregat prądo-
twórczy, który choć 
nieużywany, wciąż 

sprawny przechowywany jest w Niepokalano-
wie. O. Kolbe pasjonował się radiem, intere-
sował badaniami nad przekazywaniem za po-
mocą fal radiowych obrazu. Dzień śmierci 
św. M. M.Kolbe -14 sierpnia jest świętem 
energetyków. 
Krótki życiorys Naszego Patrona : 
Rajmund Kolbe urodził się 08 stycznia 1894 r. w 
Zduńskiej Woli. Jego rodzice, Juliusz i Marianna z 
Dąbrowskich, byli tkaczami. W poszukiwaniu pracy 
krótko przebywali w Łodzi, a następnie w Pabiani-
cach, gdzie Rajmund spędził dzieciństwo. Uczył się 
w domu. Tylko przez rok chodził do miejscowej 
szkoły handlowej. W 1907 r. , razem ze starszym 
bratem podjął naukę w małym seminarium francisz-
kanów we Lwowie, gdzie też obaj, w 1910 r. wstąpi-
li do zakonu. Wraz z suknią zakonną otrzymał imię 
Maksymilian. W 1912 r. wysłano go na studia do 
Rzymu. Tam uzyskał doktorat z filozofii na uniwer-
sytecie "Gregorianum" w 1915 r., a z teologii w 
1919 r. na wydziale ojców franciszkanów. W Rzy-
mie też przyjął święcenia kapłańskie (28.04.1918). 
W 1919 r. wrócił do Polski i podjął wykłady w semi-
narium ojców franciszkanów w Krakowie, które po 
roku przerwał z powodu gruźlicy płuc.  
W Rzymie założył wraz z kolegami w 1917 roku, 
stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej, które po 
powrocie do kraju szerzył najpierw w środowisku 
zakonnym, a od 1920 r. także wśród świeckich. Ma 
ono cel apostolski - pogłębianie świadomego i odpo-
wiedzialnego życia chrześcijańskiego, "nawrócenie i 
uświęcenie wszystkich pod opieką i za przyczyną 
Niepokalanej", jak czytamy w pierwszym jego statu-
cie. Dla realizacji celu stowarzyszenia i dla utrzyma-
nia kontaktu z jego członkami zaczął od stycznia 
1922 r. wydawać w Krakowie miesięcznik "Rycerz 
Niepokalanej". Pod koniec tegoż roku przeniesiony 
do Grodna, zorganizował tam wydawnictwo, a mie-
sięcznik zaczął pełnić rolę pisma katechetycznego 
dla masowego czytelnika. W 1927 r. założył pod 
Warszawą klasztor-wydawnictwo Niepokalanów, 
który wkrótce stał się znaczącym katolickim ośrod-
kiem prasowym i wydał kilka wielonakładowych 
miesięczników a od 1935 r. także tani dziennik kato-
licki - "Mały Dziennik".  W 1930 r. św. Maksymi-
lian wyjechał do Japonii i zaczął tam wydawać ja-
poński odpowiednik "Rycerza Niepokalanej", a 
wkrótce założył także, "Niepokalanów Japoński". 
Rozpoczął organizacje podobnych ośrodków w Chi-
nach i Indiach. W 1936 r. sprowadzono go do Polski, 
aby pokierował Niepokalanowem, który stał się naj-
większym klasztorem katolickim na świecie. W 
chwili wybuchu II wojny światowej było tam 700 
zakonników i kandydatów. Jego działalność bowiem 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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opierała się na pracy zakonników, których liczbę 
wciąż pomnażali nowi kandydaci, choć wspólnota 
prowadziła życie bardzo surowe i ubogie.  
Wojna zatrzymała tę działalność. Zakonnicy musieli 
rozjechać się do domów, a pozostałych około 40 ra-
zem ze św. Maksymilianem Niemcy aresztowali 
19.09.1939 r. Po powrocie św. Maksymilian zorga-
nizował w klasztorze ośrodek usług dla okolicznej 
ludności i oddał się pogłębianiu formacji pozosta-
łych przy nim współbraci. 17.02.1941 r. znów został 
aresztowany razem z 4 bliskimi współpracownikami. 
Przesłuchiwano go na Pawiaku, a w maju przewie-
ziono do Oświęcimia, gdzie stał się numerem 16670 

i w powszechnie 
znanych okoliczno-
ściach ofiarował się 
dobrowolnie na 
śmierć głodową za 
współwięźnia, ojca 
rodziny Franciszka 
Gajowniczka. Zmarł 
dobity zastrzykiem 
fenolu 14.08.1941 r. 
Maksymilian Kolbe 
został beatyfikowany 
17.10. 1971 r. przez 
papieża Pawła VI, a 
kanonizowany przez 
papieża Jana Pawła 
II 10.10. 1982 r. 

 
20.08.2011 Prawo Energetyczne -

Egzaminy dla energetyków zniesione  
Sejm uchwalił ostatecznie zmianę w Prawie energe-
tycznym, która częściowo likwiduje okresowe egza-
miny dla pracowników elektroenergetyki, ciepłow-
nictwa i gazownictwa.  
Podczas  głosowania Sejm odrzucił 
poprawkę Senatu do Prawa energe-
tycznego. Izba wyższa chciała pozo-
stawienia obowiązkowych okreso-
wych egzaminów dla wszystkich pra-
cowników sektorów elektroenerge-
tycznego, ciepłowniczego i gazowego 
zajmujących stanowiska eksploatacyj-
ne lub dozoru.  
Sejm pozostał przy swoim pierwot-
nym stanowisku, że egzaminy dla 
pracowników, którzy pracują na bie-
żąco przy eksploatacji lub dozorze 
instalacji energetycznych są zbędnym 
obciążeniem. – Ten ponadwymiarowy 
obowiązek wydaje się być korzystny 

tylko dla stowarzyszeń i firm przeprowadzających te 
egzaminy i dla tego nie zasługuje na poparcie – ar-
gumentował w piątek poseł Antoni Mężydło z PO. 
Za zniesieniem egzaminów, oprócz posłów koalicji 
PO-PSL, opowiedzieli się ostatecznie także parla-
mentarzyści z PiS, którzy zmienili swoje pierwotne 
zdanie. Obowiązek sprawdzania kwalifikacji co pięć 
lat utrzymany został w stosunku do osób zajmują-
cych się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, a 
świadczących usługi na rzecz konsumentów, mikro, 
małych i średnich przedsiębiorców. Konieczność 
sprawdzania kwalifikacji dotyczyć będzie także 
osób, które zdobyły uprawnienia ale w ciągu pięciu 
lat nie pracowały przy urządzeniach dla obsługi któ-
rych, są one wymagane. Na wniosek pracodawcy, 
pracownicy będą musieli przejść egzamin po moder-
nizacji lub innej istotnej zmiany parametrów urzą-
dzeń, instalacji czy sieci, przy których pracują. 
 
W ciągu trzech tygodniu ustawę podpisze Prezydent. 
Niezwłocznie po tym zostanie ogłoszona w Dzienni-
ku Ustaw. Wejdzie w życie 30 dni od publikacji. W 
związku z tym najprawdopodobniej zacznie obowią-
zywać jeszcze we wrześniu.  

17 – 21.08.2011 XXVI Pielgrzymka  
Energetyków do Częstochowy. 

Jak co roku pracownicy Oddziału  Dystrybucji Go-
rzów Wlkp. wzięli udział w Pielgrzymce Energety-
ków do Częstochowy. Swoje pielgrzymowanie roz-
poczynamy  od części turystycznej podczas , której 
poznajemy najpiękniejsze zakątki Naszego Kraju. 
Pierwszym etapem naszego pielgrzymowania był 
Ojcowski Park Narodowy. Spacer po Ojcowskim 
Parku Narodowym i Dolinie Prądnika, Grota Łokiet-
ka ,Zamek na Pieskowej Skale, Maczuga Herkulesa, 
Kaplica na Wodzie to tylko niektóre atrakcje pierw-
szego dnia. 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
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Kraków to następny etap naszego pielgrzymowania. 
Dzielnica Żydowska na Kazimierzu ,Krypty Wawel-
skie –odwiedziny krypty, w której spoczywa Para 
Prezydencka M. L. Kaczyńscy. 

 Krypty Wawelskie miejsce spoczynku M. L. Kaczyńskich 
Stary Rynek, Kopiec Kościuszki, wystawa Figur 
Woskowych „Polaków 
Drogi do Wolności, rejs 
statkiem po Wiśle wypeł-
niły nam czas do kolacji  
w Poroninie.  Potrawy 
regionalne oraz Biesiada 
Góralska  z kapelą  umili-
ły nam pobyt w hotelu.   
Trzeci dzień przeznaczy-
liśmy na  Pieniński Park 
Narodowy W PPN zwie-
dziliśmy zabytkowy ko-
ściół drewniany w Dęb-
nie (zabytek klasy zero-
wej, od 2003 na Światowej Liście Dziedzictwa Kul-
turowego UNESCO) oraz Zamek w Czorsztynie.  

Pieniński Park Narodowy –Spływ Dunajcem  

Największą atrakcją tego dnia był ponad 2 godzinny  
spływ Dunajcem. Na zakończenie dnia udaliśmy się 
do Zakopanego  do Sanktuarium Matki Bożej Fatim-
skiej na Krzeptówkach  (votum wdzięczności za oca-
lenie życia Ojca Świętego Jana Pawła II  
13.05.1981r) Czwarty dzień rozpoczęliśmy od wę-
drówki  na Rusinową Polanę i do najwyżej położo-
nego Sanktuarium Maryjnego w Polsce Wiktorówek. 
Uczestnictwo we mszy świętej w tak urokliwym miejscu  
przygotowało nas do głównego celu naszego pielgrzymo-
wania czyli Częstochowy. Po dotarciu do Częstochowy 
odwiedziliśmy otwarty 11 sierpnia  park miniatur sakral-
nych „Złota Góra” Mogliśmy tam podziwiać  14 replik 
takich sanktuariów jak m.in. Ostra Brama w Wilnie, Ba-
zylika Św. Jana na Lateranie w Rzymie, Lourdes, Świąty-
nia Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Msza święta oraz 
droga krzyżowa na Szczycie Jasnogórskim rozpoczęły 
nasze uczestnictwo w XXVI Pielgrzymce Energetyków 
do Częstochowy.W ostatnim dniu naszego pielgrzymo-
wania z Hotelu Polonia udaliśmy się  pod Archikatedrę.  

 

Uczestnicy naszej Pielgrzymki  
Tam spotkaliśmy się z pielgrzymami  z Naszego Oddzia-
łu ,ENEI oraz całej Polski. Alejami Najświętszej Marii 
Panny procesyjnie dotarliśmy na szczyt Jasnogórski gdzie 
wzięliśmy udział w uroczystej  Mszy Świętej , którą  dla 
pielgrzymów odprawił bp Romuald Kamiński z Ełku. Z 
Jasnej Góry można było usłyszeć  zatroskanie o los Pol-
skiej Energetyki oraz miejsca pracy.  Pielgrzymka Elek-
tryków, Energetyków i Elektroników zgromadziła w czę-
stochowskim sanktuarium kilka tysięcy osób. Uroczysty 
charakter zakłóciły kramy   rozstawione na Alei  NMP 
czyli na trasie przemarszu pielgrzymów  w których sprze-
dawano między innymi alkohol. Po uroczystościach na 
Jasnej Górze  zjedzeniu posiłku i wykwaterowaniu z ho-
telu udaliśmy się w drogę powrotną do Gorzowa Wlkp. 
gdzie  dotarliśmy ok. godz. 22. XXVI pielgrzymka prze-
szła do historii , pozostały wspomnienia ,zdjęcia oraz 
oczekiwanie na kolejną pielgrzymkę w przyszłym roku. 
Zdj ęcia z tych i wcześniejszych pielgrzymek na naszej 
stronie-Menu-Galeria zdjęć-Pielgrzymki Krajowe,-

Wycieczki Krajowe 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 

(Ciąg dalszy na stronie 7) 
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23.08.2011 Tauron przejmuje  
GZE od Vattenfalla 

Tauron przejmuje od Vattenfall AB jej spółkę zależną - Górno-
śląski Zakład Elektroenergetyczny (GZE). Obie spółki podpisa-
ły umowę sprzedaży 99,98 proc. akcji GZE. Całkowita wartość 
transakcji wynosi 4,6 mld zł, co odzwierciedla wartość firmy 
oraz środki pieniężne netto w wysokości 1,1 mld zł.  
Akwizycja będzie sfinansowana z nowej transzy istniejącego 
programu obligacji oraz gotówką. Transakcja musi być jeszcze 
zatwierdzona przez UOKiK, a jej finalizacja spodziewana jest 
w ciągu sześciu miesięcy. Transakcja będzie sfinansowana dłu-
giem i gotówką, co umożliwia stabilna sytuacja finansowa Tau-
ron i niski poziom zadłużenia. W wyniku transakcji Tauron 
stanie się pośrednio właścicielem podmiotów zależnych od 
GZE: Vattenfall Distribution Poland, Vattenfall Sales Poland, 
Vattenfall Network Services Poland, Vattenfall Wolin-North 
oraz Vattenfall Business Services Poland, która zostanie nabyta 
przez GZE w dniu zamknięcia transakcji. Doradcami Taurona 
przy transakcji byli BNP Paribas - jako wyłączny doradca fi-
nansowy oraz Weil, Gotshal & Manges - jako doradca prawny.  
===================================== 

17 września 

2011 r. 

EURO-

MANIFESTACJA  

WE 

 WROCŁAWIU 

Pod hasłami „TAK dla 
europejskiej solidarno-
ści, TAK dla miejsc 
pracy i praw pracowni-
czych, NIE dla polityki 
cięć” w stolicy Dolne-
go Śląska demonstro-
wać będą związkowcy 
z Polski i kilkudziesię-
ciu krajów Europy. 
Organizatorem prote-
stu jest Europejska 

Konfederacja Związków Zawodowych. Decyzja o dacie i miej-
scu akcji zapadła podczas ostatniego kongresu EKZZ, który w 
maju odbył się w Atenach. O wyborze Wrocławia zdecydował 
fakt przejęcia przez Polskę unijnej prezydencji i zaplanowane-
go na 17 września we Wrocławiu spotkania ministrów finan-
sów krajów Unii Europejskiej. Związkowcy z całej Europy 
będą we Wrocławiu domagać się zaprzestania polityki usta-
wicznych cięć socjalnych i obniżania wynagrodzeń. Zaprote-
stują też przeciwko dyktatowi rynków finansowych i agencji 
ratingowych oraz deregulacji standardów pracy i płacy, degra-
dacji standardów społecznych i demontażowi dialogu społecz-
nego. Europejska Konfederacja Związków Zawodowych zrze-
sza 83 organizacje związkowe z 36 krajów, a także 12 europej-
skich struktur branżowych. Do organizacji członkowskich 
EKZZ należy ok. 60 milionów związkowców. W Polsce człon-
kami EKZZ są NSZZ "Solidarność" i Ogólnopolskie Porozu-
mienie Związków Zawodowych. O członkostwo ubiega się 
Forum Związków Zawodowych.  
Wyjazd do Wrocławia z Gorzowa Wlkp. nastąpi 17.09.2011 
r. o godzinie 07.00, powrót w godzinach wieczornych. Za-

rząd Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność” zapewnia 
nieodpłatnie transport, ubezpieczenie, suchy prowiant na 
drogę. Zapisy przyjmowane są do dnia 9.09.2011 r. pod , 
tel. (95) 7217504 , 603397818,  
Zabierzmy członków rodzin i znajomych!! 
————————————————————————— 
W rocznicę urodzin Solidarności przypomnijmy 

sobie 21 postulatów z sierpnia 1980 roku. 
 

1-Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wol-
nych związków zawodowych wynikających z ratyfikowa-
nych przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Orga-
nizacji Pracy, dotyczących wolności związków zawodowych. 
2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa 
strajkuj ącym i osobom wspomagającym. 3. Przestrzegać 
zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności słowa, dru-
ku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależ-
nych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego prze-
kazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań. 4. Przywrócić 
do poprzednich praw: a) ludzi zwolnionych z pracy po 
strajkach w 1970 i 1976 r., studentów wydalonych z uczelni 
za przekonania, b) zwolnić wszystkich więźniów politycz-
nych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskie-
go, Marka Kozłowskiego), c) znieść represje za przekona-
nia. 5. Podać w środkach masowego przekazu informację o 
utworzeniu Mi ędzyzakładowego Komitetu Strajkowego 
oraz publikować jego żądania. 6. Podać realne działania 
mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej 
poprzez: a) podanie do publicznej wiadomości pełnej infor-
macji o sytuacji społeczno-gospodarczej, b) umożliwienie 
wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestni-
czenie w dyskusji nad programem reform. 7. Wypłacić 
wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wyna-
grodzenie za okres strajku - jak za urlop wypoczynkowy, z 
funduszu CRZZ. 8. Podnieść zasadnicze uposażenie każde-
go pracownika o 2000 zł na miesiąc, jako rekompensatę 
dotychczasowego wzrostu cen. 9. Zagwarantować automa-
tyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku war-
tości pieniądza.10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku 
wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tyl-
ko nadwyżki. 11. Znieść ceny komercyjne oraz sprzedaż za 
dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym. 12. Wprowadzić 
zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifika-
cji, a nie przynależności partyjnej oraz znieść przywileje 
MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie zasiłków 
rodzinnych, zlikwidowanie specjalnych sprzedaży itp. 13. 
Wprowadzić na mięso i jego przetwory kartki - bony żyw-
nościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku). 14. Ob-
niżyć wiek emerytalny dla kobiet do 55 lat, a dla mężczyzn 
do lat 60 lub przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 
lat dla mężczyzn bez względu na wiek. 15. Zrównać renty i 
emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłaca-
nych. 16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co za-
pewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym. 17. Za-
pewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i przedszko-
lach dla dzieci kobiet pracujących. 18. Wprowadzić urlop 
macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie 
dziecka. 19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkania. 20. 
Podnieść diety z 40 zł na 100 złotych i dodatek za rozłąkę. 
21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracow-
nikom w ruchu ciągłym i systemie czterobrygadowym brak 
wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem 
urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wol-
nymi od pracy. 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 

(Ciąg dalszy na stronie 8) 
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PTTK ZE Gorzów Wlkp. Lata 60-te spływ Dunajcem 
 

Znalezione w  Internecie 

Po objęciu przez Polskę Prezydencji w UE od razu żyje 
nam się lepiej  i mamy nową walutę. 

Propaganda PRL 

Złote Myśli 

 

Liczby miesiąca 
51 % Polaków jest przeciwnych budowaniu w Polsce elek-
trowni jądrowych - wynika  sondażu TNS OBOP. Zwolennika-
mi budowy jest 35 proc. badanych, a 14 proc. nie ma zdania.  
Do 2022 r. decyzją niemieckiego rządu  zostaną  zamknięte 
wszystkie elektrownie jądrowe w Niemczech. 
150 tys. zł. miesięcznie (1,8 mln zł rocznie) może teraz zarobić  
Prezes Enei tym samym może być liderem pod względem za-
robków w Polskiej Energetyce. 1,48 mln. zł. zarobił w 2010 
roku prezes Polskiej Grupy Energetycznej, a 1,26 mln zł zaro-
bił  w 2010 roku prezes Tauronu 
2 mln 200 tys. Polaków żyje w nędzy. Kolejnych 6 mln 500 
tys. żyje w niedostatku. Takie dane podaje GUS. 8,7 mln Pola-
ków nie ma zapewnionego minimum pozwalającego na skrom-
ne życie - jedzenie i utrzymanie małego mieszkania. Instytut 
Pracy i Spraw Socjalnych to minimum oblicza na 466 zł na 
osobę albo 1257 zł dla czteroosobowej rodziny miesięcznie. 
7,5 mld. zł czyli cały fundusz rezerwy demograficznej 
„zagospodarował” rząd  D.Tuska w 2010 r.  PO nas choćby 
POtop. 

GOLGOTA 
Z nieludzkiej ziemi, tam, gdzie grób pod nowym 

grobem się ugina, gdzie złomu kłąb i trupi 
smród - idzie od roku - jak dziewczyna…idzie 

półnaga, całkiem bosa, przez drogi nienawistne. 
Koronę z cierni ma we włosach dziewięćdziesię-
ciu sześciu istnień. Bez trwogi wciąż wytrwale 
prze, mimo że tylu jej ubliża, szydzą z niej hor-
dy wrogów krzyża. Zagłusza ją medialny gwar, 

nie pokazują jej dzienniki, czasem odbitą uj-
rzysz twarz w chusteczce świętej Weroniki, 

Lecz gdy upada, milion rąk unosi ją nad zapomnie-
nie, silniejsza każdą polską łzą i każdym polskim 

serca drgnieniem. Nie daje się zadeptać wrogom, że 
wygra – wie od dawna, więc idzie tak krzyżową  

drogą ostatnia polska święta – Prawda. 
                       Marcin Wolski  

Archiwum Czesława M. 
 

„Musimy krzyczeć prawdę gdy inni milczą.”  
                     Ks. Jerzy Popiełuszko 
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