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„Człowiek, a związkowiec tym bardziej ma prawo upominać się 
o swoje prawa i nie wolno z tego prawa rezygnować.  

Brak upominania się  o swoje  prawa, pociąga za sobą   
współodpowiedzialność za zło, które się dzieje.”  Jan Paweł II 
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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
1.08.2022 Połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos 

wpisane do rejestru sądowego 

Połączenie PKN Orlen z Grupą Lotos zostało wpisane do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejono-
wy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS - 
podał koncern w komunikacie 
"PKN Orlen informuje że na podstawie danych z Centralnej Informacji 
Krajowego Rejestru Sądowego powziął w dniu dzisiejszym informację o 
wpisie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w 
dniu 1 sierpnia 2022 roku przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w 
Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połącze-
nia PKN Orlen ze spółką Grupa Lotos, podwyższenia kapitału zakłado-
wego oraz zmian statutu PKN Orlen uchwalonych przez Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie PKN Orlen w dniu 21 lipca 2022 roku" - napisano. 
 
W lipcu nadzwyczajne walne zgromadzenie PKN Orlen zgodziło się na 
połączenie spółki z Grupą Lotos poprzez przeniesienie całego majątku 
gdańskiej spółki na Orlen w zamian za akcje nowej emisji. Zgodę na 
połączenie wyrazili także akcjonariusze Grupy Lotos. 
W związku z połączeniem PKN Orlen wyemituje 198.738.864 akcje 
serii E. Zgodnie z przegłosowanym parytetem za jedną akcję Lotosu 
każdemu z jej posiadaczy zostanie przyznane 1,075 akcji emisji 
połączeniowej Orlenu. 
GPW Benchmark zdecydował, że usunięcie Grupy Lotos z portfeli 
WIG20 oraz innych indeksów giełdowych zostanie przeprowadzone 
w trybie korekty nadzwyczajnej po upływie dwóch dni od dnia po-
dania do publicznej wiadomości informacji o wpisaniu połączenia z 
PKN Orlen do właściwego rejestru sądowego. 
Obrót akcjami Lotosu został 29 lipca zawieszony. 
 

1.08.2022 - 78 rocznica wybuchu  
Powstania Warszawskiego. 

1 sierpnia 1944 roku, o godzinie 17.00  milion mieszkańców okupo-
wanej Warszawy oraz 50 tysięcy żołnierzy podziemia znalazło się w 
ogniu najdłuższej i najbardziej krwawej bitwy partyzanckiej pod-
czas 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.  Po-
wstanie 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 brytyj-
ska 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 nie-
mal całkowicie zniszczone. 
Powstanie z punktu widzenia celów politycznych było wielką manife-
stacją 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. 
 

3.08.2022 OW Bledzew otwarty dla wczasowiczów. 

Nasze działania doprowadziły do otwarcia Ośrodka Wypoczynko-
wego w Bledzewie. Od czasu wojny na Ukrainie ośrodek pozostawał 
w rezerwie Ministerstwa Aktywów Państwowych i był przeznaczony 
dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Oficjalnie od 2 sierpnia 2022 
r. można już korzystać z wypoczynku na łonie natury w Bledzewie. 
W naszym ośrodku do dyspozycji gości jest pięć domków 5-
osobowych, osiem domków 4-osobowych oraz dwa domki jednooso-
bowe. Dodatkowo nad samym jeziorem, bezpośrednio nad wodą znaj-
duje się domek o podwyższonym standardzie z tarasem, t/z  
prezesówka. 
Domki wyposażone są w lodówkę, kuchenkę elektryczną, telewizor, 
łazienkę z kabiną prysznicową. Na terenie ośrodka dostępny jest stół 
do ping-ponga, boisko do siatkówki, plac zabaw dla dzieci, miejsce 
na grilla oraz wiata wykorzystywana na spotkania. Można skorzy-
stać ze sprzętu wodnego - kajaków, łodzi do wędkowania i rowerów 
wodnych. 
Odpłatność za dobę do 28 sierpnia 2022 r. 
-domek jednoosobowy-52 zł. 
-domek czteroosobowy-208 zł. 
-domek pięcioosobowy -260 zł. 
- prezesówka-280 zł 
Po sezonie (28 sierpień) odpłatność niezależnie od wielkości domku- 
52 zł. od osoby.  Prezesówka -70 zł. (zdjęcie poniżej)                              

Zapraszamy do skorzystania z naszego ośrodka. Kontakt do osoby 
dokonującej rezerwacji: Grażyna Kolenda, tel.: 95 743 60 29 
lub  665 920 554  adres e-mail: ow.bledzew@gmail.com.  

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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3.08.2022 Spotkania w sprawie PPE , 
NABE-Umowie transferowej. 

Bardzo słabe wyniki osiągane przez zarządzającego naszymi fundu-
szami gromadzonymi na Pracowniczym Programie Emertytalnym 
(PPE) skłoniły nas do szerszego zainteresowania się tym tematem i 
przeanalizowania w jaki sposób można zmienić tą niekorzystną sytua-
cją. Dlatego zaproponowaliśmy spotkanie z firmą, która prowadzi PPE 
w GK Enea.   
Zarząd Enea S.A. wywiązał się z deklaracji złożonej podczas spotkania 
1 czerwca i zorganizował spotkanie z firmą zarządzającą naszym 
PPE. Aktualnie naszymi funduszami zarządza  niemiecka firma 
Allianz, która od lipca 2022 r. przejęła angielską  AVIVĘ, która od 
2005 r. prowadziła PPE w GK Enea. 
Przybyli na spotkanie przedstawiciele Allianz przedstawili prezentację 
dotyczącą historii oraz aktualnej sytuacji PPE Prezentacja rozpoczęła 
się  od przedstawienia firmy Allianz i jej pozycji w Polsce i na run-
kach światowych. 
Następnie przedstawiono nam aktualną sytuację grupowego ubezpie-
czenia na życie realizowanego w ramach PPE (7 % naszej składki 
przeznaczone na ubezpieczenie, a 93 % ma pracować na naszą przyszłe 
świadczenie emerytalne). Dowiedzieliśmy się między innymi , że w 
2021 r. wypłaty odszkodowawcze były większe od wpłaconych skła-
dek (efekt COVID 19)  Pierwszy taki rok w historii współpracy z 
Eneą. 
Opłaty za zarządzanie to kolejny punkt prezentacji. Ogólnie rzecz 
biorąc opłaty te nie należą do najniższych. Wywiązała się dyskusja na 
temat obniżenia tych kosztów. Przedstawiciele Allianz nie przedstawi-
li żadnej propozycji obniżenia kosztów, twierdzili też, że koszty są 
tak duże gdyż wpływają na nie również podatki jakie narzuca na 
nich Państwo. 
Następnie przedstawiono nam statystki procentowe -ilu Pracowników 
GK Enea znajduje się w 4 grupach inwestowania -grupy (fundusze) 
uzależnione są od ryzyka inwestycyjnego: 1. Fundusz obligacji , 
2.Fundusz stabilnego, 3. Fundusz zrównoważony, 4.Fundusz akcji. 
Wyniki osiągane przez te fundusze to kolejny punkt spotkania. Nie-
stety szczególne w ostatnich dwóch latach wszystkie formy inwestowa-
nia przyniosły duże straty. Nawet te teoretycznie najbezpieczniejszy 
(Fundusz Obligacji) przyniósł straty powyżej 10 %.   
Kolejne przygotowane slajdy próbowały przedstawić powody bardzo 
złej sytuacji na rynkach funduszy inwestycyjnych. Usłyszeliśmy o woj-
nie na Ukrainie, pandemii, "zielonym ładzie" inflacji,  i o tym, że 
konkurencja  również poniosła straty. Powyższe wnioski 
 dokumentowały stosowne tabelki. 
Podczas spotkania podnieśliśmy jeszcze temat bezkosztowej 
zmiany sposobu inwestowania ( funduszu)- do tej pory można 
to zrobić raz w roku. Wstępnie padła deklaracja możliwości 
częstszej bez kosztowej zmiany. 
Zaproponowaliśmy częściową rekompensatę poniesionych 
strat dla Pracowników, którzy przechodzili na emeryturę w 
tym trudnym okresie. Niestety nasza propozycja nie została 
przyjęta. 
Złożyliśmy też propozycję przenalizowania możliwości odej-
ścia od składki ubezpieczeniowej i przeznaczenie całości 
składki na inwestycje. Ze strony przedstawicielstwa Allianza 
usłyszeliśmy iż jest to niemożliwe. 
Progi czasowe przeznaczone na to spotkanie nie wystarczyły 
na pełne przedstawienie prezentacji przygotowanej przez 
przedstawicieli Allianz. Mamy ją otrzymać w formie elektro-
nicznej, i po jej przeanalizowaniu będziemy mogli przesłać pyta-
nia na, które mamy uzyskać odpowiedzi no kolejnym spotka-
niu dotyczącym PPE. 
Ze strony Allianz padła jeszcze deklaracja udzielenie ewentual-
nych porad tym, którzy niedługo odchodzą na emeryturę. 
Zarząd Enea S.A.  swoimi służbami też przeanalizował sytuację 

funduszy inwestycyjnych PPE. Stosowne analizy porównawcze mamy  
również otrzymać. 
=================================================== 
Po spotkaniu dotyczącym PPE na kolejne spotkanie przybyli również 
przedstawiciele strony społecznej z Enea Wytwarzanie by rozma-
wiać o Umowie Transferowej dotyczącej Pracowników ENEA Wy-
twarzanie z Hotelu Energetyk. Sprawa dotyczy 7 Pracowników któ-
rzy w wyniku sprzedaży Hotelu w Kozienicach staną się Pracowni-
kami ENEA SA Omówiono wcześnie przesłaną Trójstronną Umowę 
Transferową.  Do umowy strona społeczna zaproponowała uzupełninie 
umowy o dwa tematy: -premia/nagroda dla przechodzących Pracow-
ników oraz umożliwienie im wzięcia udziału w ewentualnych rekru-
tacjach wewnętrznych jakie będą w Elektrowni Kozienice, po wyj-
ściu Elektrowni do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycz-
nego. 
Wobec braku odpowiednio umocowanych przedstawicieli po stronie 
Zarządów poczyniono tylko ustalenia, które muszą być zaakceptowa-
ne przez  Zarządy Enea S.A i Enea Wytwarzanie. W przypadku bra-
ku uwag zostanie tylko formalność złożenia stosownych podpisów pod 
dokumentem. 

 
4.08.2022 Wspólne rodzinne 

świętowanie Dnia             
Energetyka.  

Po okresie izolacji związanej z pande-
mią koronawirusa wracamy do starych 
sprawdzonych metod obchodzenia Dnia 
Energetyka –okolicznościowe spotkania 
i wspólne świętowanie   Naszego Święta. 
1. Centralne obchody Dnia Energetyka 
w Poznaniu. 

Wspólne świętowanie Dnia Energetyka dla Pracowników Grupy Kapi-
tałowej Enea odbędzie się 27 sierpnia 2022 r. na terenie Pływalni 
Letniej Chwiałka w Poznaniu. 
Okolicznościowa impreza miała  charakter Pikniku Rodzinnego. Organi-
zatorzy przygotowali dla pracowników i ich rodzin m.in. atrakcje wod-
ne i sportowe, mini turnieje, gry i zabawy integracyjne oraz specjal-
ną rowerową strefę Enei. Finałem pikniku będzie muzyczny występ, 
który pozostaje niespodzianką.  
————————————————————————————— 
2. Obchody Dnia Energetyka i XV lecia Enea Operatora w Oddziale 

Dystrybucji Gorzów Wlkp. 
Obchody będą miały charakter Pikniku Rodzinnego. Informacje na 
temat pikniku: 
Informacje dot. Organizacji Dnia Energetyka w naszym OD w   
formie „pikniku rodzinnego”:                                                         
Miejsce; Ośrodek „Kormoran” Sulęcin Data: 03.09.2022 r; godz. 
14:00-20:00. Uprawnieni uczestnicy: pracownik + najbliżsi członko-
wie rodziny - ze wspólnego gospodarstwa domowego: mąż/żona; 
partner/partnerka + dzieci – obowiązują zapisy na listę u przełożo-
nego.  Lista  uczestników została przekazana do Centrali OD 
10.08.2022 r.         Ograniczona ilość pojazdów mogących bezpłatnie 
wjechać na płatny parking obiektu.                                                  
Podjęte przez nas działania  umożliwiły Pracownikom z innych Spó-
łek GK Enea Obszaru Gorzowskiego uczestnictwa w pikniku     
rodzinnym i turnieju piłki nożnej. 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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5.08.2022 Nowe rozporządzenie w/s posiadania 
kwalifikacji przez osoby 

zajmujące się  
eksploatacją urządzeń  

energetycznych.  
Nowe rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania 
posiadania kwalifikacji przez 
osoby zajmujące się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci 2 lipca 
weszło w życie rozporządzenie 
opracowane przez Ministerstwo 

Klimatu i Środowiska dotyczące szczegółowych zasad stwierdzania 
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. 
Rozporządzenie zmienia w ograniczonym zakresie, określone w obec-
nie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. szczegółowe zasady stwier-
dzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploata-
cją instalacji, urządzeń i sieci. 
Konieczność stworzenia ram prawnych zaszła w związku z systemową 
zmianą uregulowania zasad w ustawie z dnia 20 maja 2021 r. o 
zmianie ustawy –  
Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. 
Co się zmieniło? 
W rozporządzeniu zmieniono obowiązujące przepisy określające 
zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji, w tym m.in.: 
-określono, iż osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i 
instalacji obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadec-
twem wydanym przez komisje kwalifikacyjne; 
- warunki dopuszczenia do wykonywania prac eksploatacyjnych przy 
urządzeniach energetycznych, pod nadzorem osoby uprawnionej, przez 
osoby nieposiadające świadectw kwalifikacyjnych; 
-zasady i sposoby powoływania komisji kwalifikacyjnych; 
-okres ważności świadectw kwalifikacyjnych; 
-maksymalną wysokość opłaty za sprawdzenie kwalifikacji. 
W rozporządzeniu określono także: 
-rodzaje prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji lub sieci, dla których 
jest wymagane świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania czynności 
związanych z ich eksploatacją; 
-zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do wykonywania 
czynności związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, od-
powiednio do rodzaju prac, stanowisk oraz instalacji, urządzeń lub sie-
ci; 
-skład komisji kwalifikacyjnych oraz wymagania dla przewodniczące-
go, zastępcy i członków komisji kwalifikacyjnych ze względu na stano-
wisko pracy, zakres czynności i grupy urządzeń, instalacji i sieci, na 
których wykonywane są czynności przez osoby, których kwalifikacje 
sprawdza ta komisja; 
-tryb przeprowadzania egzaminu przez komisję kwalifikacyjną; 
-sposób wnoszenia opłaty za sprawdzenie kwalifikacji i jej wysokość; 
-warunki i sposób gromadzenia przez komisje kwalifikacyjne dokumen-
tacji z postępowania w sprawie sprawdzania kwalifikacji; 
-wzór świadectwa kwalifikacyjnego. 
Pełna treść Rozporządzenia dostępna jest pod linkiem: 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001392/
O/D20221392.pdf 
 

5.08.2022 Pomoc uchodźcom z Ukrainy                 
od Grupy Enea                                                                         
Kolejne tygodnie wojny sprawiają, że pomoc niesiona od pierw-
szych dni agresji na Ukrainę jest niezmiennie potrzebna. Grupa 
Enea i jej Pracownicy angażują się w niesienie pomocy na wielu 
płaszczyznach. Przekazane do tej pory wsparcie finansowe i       
rzeczowe wyniosło blisko 4 mln zł.                                                   
Poza funduszami przekazywanymi przez Fundację Enea organizacjom 
niosącym pomoc, Grupa wsparła m.in. proces odbudowy zniszczonego 
ukraińskiego systemu elektroenergetycznego oraz udostępniła swo-
je ośrodki wypoczynkowe, oferując bezpieczne schronienie dla  
około 270 osób. Grupa Enea przystąpiła do organizacji działań pomo-
cowych już w pierwszych dniach wojny. W tym czasie, podczas zbió-
rek organizowanych w spółkach Grupy w całej Polsce, zebrano 
ponad 13 ton darów: środków czystości, żywności długoterminowej 
i przedmiotów codziennej potrzeby. Zbiórki odbywały się w 50 loka-
lizacjach, a dary zostały przekazane do punktów PCK, ośrodków re-
cepcyjnych w dużych miastach oraz ośrodków wypoczynkowych 

Grupy Enea, w których, w najtrudniejszym momencie wojny, schro-
nienie znalazło około 270 osób. Uchodźcy mieszkali w Hotelu Ener-
getyk w  

Kozienicach (woj. mazowieckie), Dziwnowie (woj. zachodniopomor-
skie) i Sierakowie (woj. wielkopolskie). W ośrodku tymczasowego 
pobytu w Starym Tartaku pod Lublinem Pracownicy Lubelskiego 
Węgla Bogdanka udostępnili miejsca dla około 40 osób. W sumie 
Grupa Enea jest gotowa na przyjęcie blisko 400 osób. Dziś, ze 
względu na zmniejszenie ryzyka działań wojennych w centralnych i 
zachodnich okręgach Ukrainy oraz powrót wielu uchodźców do swoich 
domów, w ośrodkach Enei przebywa ok. 160 osób, w większości 
matki z dziećmi. 
Pracownicy Grupy Enea, poza organizacją zbiórek i ich transportem, 
zaangażowali się finansowo w niesienie pomocy. Na specjalnym kon-
cie uruchomionym przez Fundację Enea uzbierano prawie 47 tys. 
zł. Darczyńcami byli wyłącznie Pracownicy Grupy, a wsparcie finanso-
we zostało przekazane Caritas Poznań. Pracownicy włączyli się rów-
nież aktywnie w program grantowy Potęga poMocy. Pięć inicjatyw, 
nagrodzonych grantami w wysokości 4 000 – 5 000 zł zostało zreali-
zowanych wraz z wolontariuszami Grupy działającymi w swoich 
lokalnych środowiskach. Pomoc otrzymali dorośli i dzieci, m.in. z do-
mów dziecka czy przebywające w szpitalach.  
Do tej pory Fundacja Enea wsparła lub finalizuje przekazanie fun-
duszy na łączną kwotę ponad 900 tys. zł. Wsparcie finansowe przeka-
zywane jest organizacjom, które w sposób profesjonalny pomagają 
uchodźcom na terenach przygranicznych i w ośrodkach w głębi kraju. 
Pomoc tę otrzymały m.in. Caritas, Lubelskie Hospicjum dla Dzieci 
im. Małego Księcia czy Fundacja Wolność i Demokracja, zajmująca 
się m.in. pomocą Polakom i osobom polskiego pochodzenia, które po-
mimo działań wojennych pozostały na terenie Ukrainy. 
Po ponad 150 dniach walk na ukraińskiej ziemi działania pomoco-
we wciąż są potrzebne. Poznański Punkt recepcyjny, którym opiekuje 
się Caritas Poznań, każdego dnia pomaga kilkuset osobom.  
  

8.08.2022 Kolejne przywrócenie do pracy 
 Związkowca z NSZZ Solidarność. 

"4 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Słupsku przywrócił do pracy  
Mateusza, kolejnego (czwartego) z 10 dziesięciu bezprawnie  
zwolnionych działaczy naszej Organizacji przez pracodawcę  
Castorama  Polska Sp. z o.o." - przekazali w piątek przedstawiciele 
Solidarności w  Castoramie. 

W sprawie zwolnionego w czwartek, 4 sierpnia zapadł wyrok I instan-
cji. Stronom przysługuje jeszcze apelacja, ale, jak zapewniają związ-
kowcy, "patrząc na wcześniejsze wyroki sprawa wydaje się być oczywi-
sta". Już teraz, korzystając z nowych przepisów, sąd zobowiązał 
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Castoramę do zatrudniania pracownika do czasu prawomocnego 
wyroku. 
Przypomnijmy, na przełomie czerwca i lipca tego roku po ponad 900 
dniach procesów i pozostawania bez pracy pierwsza trójka z dziesię-
ciu zwolnionych członków komisji Organizacji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” przy Castorama Polska sp. z o.o. wróciła do 
pracy. „Solidarność wygrała, wygrała też sprawiedliwość i prawda, 
dzięki czemu nie doszło do zniszczenia naszej organizacji. Sąd potwier-
dził nasze zdanie o bezprawności zwolnień działaczy, jakich dopuścił 
się pracodawca” – informowali wówczas związkowcy z Castoramy. 
27 lipca 2022 r. po prawie 3 latach przerwy odbyło się w Castoramie 
oficjalne spotkanie przedstawicieli organizacji związkowej z praco-
dawcą, podczas którego obie strony zadeklarowały chęć dialogu i 
współpracy. 

 
 9.08.2022 Rezygnacja członka  

Rady Nadzorczej ENEA 
 

Zarząd ENEA informuje, że w dniu 5 
sierpnia 2022 roku do Spółki wpłynęła 
rezygnacja Pana Radosława Kwaśnickie-
go z pełnienia funkcji Członka Rady Nad-
zorczej ENEA S.A., ze skutkiem na dzień 
31 sierpnia 2022 roku 
Radosław Kwaśnicki dołączył do Rady 
Nadzorczej ENEA w marcu 2022 r. 
Przyczyna rezygnacji, jaką wskazał Ra-
dosław Kwaśnicki wynika z powodów 

niezwiązanych ze Spółką, lecz z innych wyzwań  
zawodowych. 
 

10.08.2022 Spór EDF z francuskim rządem. 

Koncern energetyczny EDF pozwał rząd Francji za to, że zmusił go 
do sprzedaży energii ze stratą. Żąda zwrotu 8,3 mld EUR 
EDF, którego 84 proc. akcji należy do państwa, skierował sprawę 
przeciwko rządowi do najwyższego sądu administracyjnego. 
Chodzi o wprowadzony w styczniu limit cen energii, a także nakaza-
nie sprzedaży większej jej ilości poniżej cen rynkowych konkuren-
cyjnym firmom, co rząd tłumaczył koniecznością wsparcia biznesu i 
gospodarstw domowych. 
EDF, które rząd próbuje znacjonalizować, tłumaczy, że żądana kwota 
8,3 mld EUR to wartość strat poniesionych dotychczas na skutek 
decyzji państwa. 
W lipcu koncern ogłosił zakończenie pierwszego półrocza rekordową 
stratą wysokości 5,3 mld EUR. Rok wcześniej miał w tym samym 
okresie 4,2 mld EUR zysku. 

 
11.08.2022 Wielka Brytania planuje w styczniu 

przerwy w dostawach 
prądu 

Wielka Brytania planuje w 
zimie przerwy w dostawach 
energii elektrycznej dla prze-
mysłu i gospodarstw domo-
wych, kiedy to zimna pogoda 
może zbiec się z niedoborem 
gazu - poinformowała we środę 
agencja Reutera, powołując się 
na raport agencji Bloomberg 
News. 

Według najnowszego rządowego scenariusza nawet po uruchomieniu 
rezerwowych elektrowni węglowych, w najgorszym przypadku nie-
dobór mocy elektrycznej może wynieść około jednej szóstej szczyto-
wego zapotrzebowania - podaje Bloomberg w swoim raporcie. 
Przy takim scenariuszu, w połączeniu z temperaturami poniżej średniej i 
zmniejszonym importem energii elektrycznej z Norwegii i Francji, 
Wielka Brytania może być narażona na to, że w ciągu czterech dni 
w styczniu będzie musiała zastosować środki nadzwyczajne w celu 
oszczędzania gazu - stwierdza raport. 
Raport Bloomberga pojawia się po tym, jak Bank Anglii ostrzegł w 
zeszłym tygodniu, że Wielka Brytania jest na drodze do długiej recesji, 
gdyż bezprecedensowe ceny energii spowodowały, że inflacja zmierza 
do poziomu 13 procent, a proces decyzyjny w Wielkiej Brytanii został 
utrudniony przez walkę o fotel szefa rządu, które rozstrzygnięcie nastąpi 
piątego września - przypomina Reuters. 
Podczas gdy rządy europejskie starają się ograniczyć zużycie gazu i 
zwiększyć zapasy po inwazji Rosji na Ukrainę, rząd brytyjski podzielił 
się na zwalczające się obozy pod przewodnictwem minister spraw za-
granicznych Liz Truss i byłego ministra finansów Rishiego Sunaka, 
którzy rywalizując o stanowisko następnego premiera, spierają się o to, 
jak zareagować - wyjaśnia agencja Reutera. 
Organizacje charytatywne i grupy biznesowe w Wielkiej Brytanii we-
zwali Liz Truss i Rishiego Sunaka do wyjaśnienia, w jaki sposób pomo-
gą Brytyjczykom poradzić sobie z prognozowanym na październik 82
-procentowym wzrostem cen energii. 
Departament Gospodarki, Energii i Strategii Przemysłowej Wielkiej 
Brytanii nie odpowiedział na prośbę agencji Reutera o komentarz. 
 

12.08.2022 Kryzys energetyczny w Europie-  
miliardy euro na walkę z cenami energii.  

Kryzys energetyczny i wynikający z niego wzrost cen prądu, czy 
gazu skłoniły większość europejskich rządów do uruchomienia pro-
gramów osłonowych. Ale ceną za ochronę przed drożyzną są miliardy-
euro. Think-tank Breugel podliczył, kto na tarcze wydaje najwięcej. 
Eksperci zbadali koszty rządowych programów wsparcia, wprowadzo-
nych lub zapowiedzianych od września 2021 r. do lipca 2022 r. Za punkt 
startu wybrali jesień ubiegłego roku wychodząc z założenia, że to wtedy 
rozpoczął się kryzys energetyczny. Europejski rynek był wstrząsany 
niedoborami gazu, czy wysokimi cenami uprawnień do emisji CO2. A 
wojna w Ukrainie tylko wzmocniła ten trend. 
Breugel zajął się tylko wydatkami rządowymi. Nie uwzględniał progra-
mów regionalnych, czy ponadnarodowych. Przyjął, że w większości 
europejskich państw władze na własną rękę starały się uchronić obywa-
teli przed skutkami wzrostu cen prądu, czy gazu. 
Eksperci think-tanku sklasyfikowali siedem rodzajów narzędzi, z któ-
rych korzystały rządu wykuwające swoje energetyczne tarcze. To prze-
de wszystkim obniżki podatków na energię, regulacja cen detalicz-
nych energii, regulacja wszystkich cen energii, czy transfery do tzw. 
grup wrażliwych. 
W palecie działań znalazły się również zalecenia dla państwowych 
firm z sektora energetycznego, wprowadzenie podatków od nadzwy-
czajnych zysków i tym podobnych regulacji oraz wspieranie bizne-
su. 
Grecja wydaje najwięcej 
Z analizy Breugel wynika, że najwięcej na złagodzenie skutków kryzysu 
energetycznego wydaje Grecja. Chodzi o wydatki skonfrontowane z 
wielkością gospodarki. A więc w ujęciu do PKB. W Grecji jest to 3,7 
proc. PKB. 
Co takiego zrobił rząd w Atenach? Już w połowie września wprowa-
dził dopłaty do rachunków za prąd. Początkowo wynosiły one 9 euro 
za pierwsze 300 kilowatogodzin (KWh) zużywanych miesięcznie. Ale w 
styczniu 2022 r. podniesiono je do 42 euro w przypadku gospodarstw 
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domowych i 65 euro dla przedsiębiorstw. 
Należąca do rządu spółka Public Power Corporation rozszerzyła swoją 
dotychczasową politykę rabatową, aby w pełni pokryć wzrost cen dla 
przeciętnego gospodarstwa domowego o zużyciu do 600 kWh miesięcz-
nie. 
Grecki pakiet jest znacznie szerszy. Obejmuje m.in. subsydiowanie cen 
gazu i rozszerzenie grupy beneficjentów (z 700 tys. do 1 mln), którzy 
mogą liczyć na państwowe wsparcie przy rachunkach za ogrzewa-
nie. Grecy w ramach programu postanowili też przesunąć część środ-
ków przeznaczonych na inwestycje w fotowoltaikę na bezpośrednią 
pomoc najbardziej ubogim gospodarstwom domowym. Najubożsi mogli 
tez korzystać z rabatów na paliwo. 
Z ostatnich pomysłów na uwagę zasługuje zapowiedź ustanowienia 
pułapu hurtowych cen energii elektrycznej i zwrot do 60 proc. ra-
chunków zapłaconych między grudniem 2021 r. a majem 2022 r. 
Będą mogli z nich skorzystać konsumenci energii elektrycznej o rocz-
nych dochodach do 45 000 euro. 
Dania wydaje najmniej 
W sumie wartość greckich programów – działających i zapowiedzia-
nych – Breugel wycenia na 6,8 mld euro. 
Znacznie mniej, bo 300 mln euro, wydaje na swoją energetyczną tarczę 
Dania. W zestawieniu think-tanku znajduje się na ostatnim miejscu. 
Licząc w procentach PKB wartość duńskich programów to zaledwie 0,1 
proc. PKB. 
Co robią Duńczycy? Skupili się tylko na transferach do najuboż-
szych. Zimą działał tzw. czek cieplny, czyli 800 euro dodatku dla 320 
tys. gospodarstw domowych. A teraz uruchomiono fundusz, który 
wspiera wymianę indywidualnych systemów ogrzewania gazem. 
Breugel zalicza do programu również kampanię informacyjną, jaką 
kosztem 3,6 mln dolarów rozpoczęła Duńska Agencja Energetyczna 
(DEA). Temat kampanii: oszczędzanie energii. 
Jak wypada Polska 
Jak widać Polska mieści się mniej więcej w środku stawki pod wzglę-
dem wysokości wydatków na ochronę przed wzrostem cen ener-
gii. Eksperci think tanku wyliczyli, że polskie programy osłonowe będą 
nas kosztować równowartość 7,6 mld euro, czyli około 1,3 proc. PKB. 
Mieści się w tym obniżka VAT do zera na gaz i do 8 proc. na paliwo, 
ale też zmniejszenie akcyzy na energię elektryczną. 
Wyliczenia uwzględniają także dodatki osłonowe dla najuboższych 
gospodarstw, a także objęcie ochrona taryfową gazu tzw. odbiorców 
wrażliwych. 
Breugel zalicza do naszej tarczy energetycznej również program „Moje 
Ciepło”, który sprowadza się głownie do dotowania zakupu pomp cie-
pła. A także plan dopłat dla sprzedawców węgla, którzy sprzedawaliby 
go po ustalonej wcześniej przez rząd cenie. Choć wiemy, że program 
(przynajmniej na razie) nie wypalił, to jednak z drugiej strony think tank 
nie uwzględnił w swoich rachubach dodatku węglowego. 

 

13.08.2022 Katastrofa ekologiczna na  
Odrze-tony śniętych ryb. 

Kryzysowa sytuacja na jednej z naszych największych rzek – Odrze. 
Od końca lipca zaobserwowano zwiększone ilości śniętych ryb. Kul-
minacja tej sytuacji nastąpiła po 10 sierpnia 2022 r. kiedy to skutki 
tego zjawiska można porównać do katastrofy ekologicznej. Do tej 
pory z Odry - od wysokości Katowic do Gryfina - wyciągnięto po-
nad 28 ton śniętych ryb. Najgorzej jest na odcinku zielonogórskim - 
tam wyłowiono ponad 8 ton truchła.  
To ogromna katastrofa ekologiczna, której skutki będą odczuwały kolej-

ne pokolenia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało 12 sierp-
nia 2022  Alerty do mieszkańców lubuskiego, zachodniopomorskie-
go i dolnośląskiego „ Zanieczyszczona woda w Odrze. Nie kąp się i nie 
używaj wody z rzeki. Śledź komunikaty sanepidu” 
10.08.2022 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we  
Wrocławiu złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie śnię-
tych ryb w Odrze. 
"Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury. Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska we Wrocławiu złożył takie zawiadomienie. Piony 
zwalczania przestępczości środowiskowej Inspekcji Ochrony Środowi-
ska prowadzą analizy, żeby ocenić co może być źródłem takiego stanu 
rzeczy" -  Magdalena Gosk zastępca Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska  na konferencji poświęconej masowemu śnięciu ryb w Od-
rze. "Podwyższone parametry fizykochemiczne mogą mieć różne przy-
czyny niemniej jednak badamy każdą możliwość analizy prowadzimy 
na bieżąco również monitoring wód. Stan rzeki Odry jest pod stałym 
nadzorem Inspekcji Ochrony Środowiska "- dodała. 
Wyławianie śniętych ryb z Odry 
Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Prze-
mysław Daca poinformował podczas konferencji prasowej 10.08.2022 
r. o aktualnej sytuacji na Odrze i zgłoszeń dotyczących zaobserwowania 
śniętych ryb. 
Mamy bardzo mało wody w rzekach i jeziorach, mamy bardzo wysoką 
temperaturę, co powoduje bardzo niekomfortowe środowisko dla orga-
nizmów żywych. Doprowadza to do przyduchy i do śnięcia m.in. ryb. 
Dlatego bardzo ważne jest, żeby szczególnie uważać na nasze rzeki i 
nasze zbiorniki, ponieważ w takich sytuacja wystarczy tylko mały czyn-
nik: jakiś element ścieku czy wypływ szamba, czy jakiekolwiek zanie-
czyszczenie w małych ilościach, które do tej pory nie stanowiło zbyt 
dużej różnicy i rozcieńczyło się w tej rzece, może spowodować katastro-
fę ekologiczną i naprawdę groźne skutki. Dlatego też apeluję o bardzo 
duży rozsądek i uwagę  w tym zakresie - zaznaczył Daca. 
Jego zdaniem w przypadku rzeki Odry "prawdopodobnie mamy do 
czynienia z dopływem substancji zewnętrznej, która na pewno spowo-
dowała dotlenienie albo nadtlenienie tej rzeki, ponieważ zazwyczaj w 
takich warunkach mamy duchotę. Wysoka temperatura powoduje, że 
się coraz mniej tego tlenu rozpuszcza w wodzie, a tutaj mieliśmy bar-
dzo duże natlenienie, co sugeruje jakąś substancję z zewnątrz" - 
stwierdził Przemysław Daca. 
'W chwili obecnej trwa proces zbioru i wyławiania tych ryb. W dalszej 
kolejności w okolicach ujścia rzeki Warty, w okolicach Krosna Od-
rzańskiego zanotowano (...) tylko parę egzemplarzy śniętych ryb, co 
może sugerować fakt, że to zanieczyszczenie się już rozpuściło i nie 
stanowi takiego zagrożenia. Liczę, że odpowiednie służby, organy ści-
gania jak najszybciej znajdą i ukarzą przestępców, którzy Odrę nam 
zanieczyścili" - stwierdził Przemysław Daca. 
Do zaistniałej sytuacji odniósł się premier M. Morawiecki, który poin-
formoał , że  "wszystkie polskie służby i instytucje, które mogą pomóc, 
działają i są w stanie najwyższej gotowości".  
Jak zapewnił, codziennie pobierana jest woda do badań.  Premier Mo-
rawiecki zapewniał 12.08.2022 r., że sprawa zanieczyszczenia Odry 
jest skandaliczna i zrobione zostanie wszystko, aby kwestia ta zosta-
ła wyjaśniona, a winni surowo ukarani. 
Jak dodał "te wszystkie działania, które podejmujemy, mają na celu to, 
żeby zminimalizować ten proces tzn. żeby odławiać śnięte ryby, żeby 
nie stwarzały one zagrożenia epidemicznego. Pamiętajmy, że za Ko-
strzynem wpada do Odry Warta, ta woda zostanie w Odrze rozrzedzo-
na, nasze akweny są dosyć pokaźne. Miejmy nadzieję, że ta fala, która 
niesie spustoszenie w Odrze zostanie rozrzedzona". 
W prace włączyła się Inspekcja Weterynaryjna i Sanepid, na miejscu 
pracują przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Środowi-
ska, Wód Polskich oraz Ministerstwa Infrastruktury. 
"Najważniejszą kwestią pozostaje znalezienie truciciela i pociągnięcie 
go do odpowiedzialności oraz doprowadzenie do tego, by takie sytuacje 
nigdy więcej nie miały miejsca!" - dodał premier. 
Śnięte ryby od końca lipca 
Od końca lipca obserwowany był pomór ryb w Odrze na odcinku od 
Oławy w dół. Śnięte ryby zaobserwowano również m.in. w okolicach 
Wrocławia. Wędkarze wyłowili ich co najmniej kilka ton.  12 sierp-
nia 2022  fala zanieczyszczonej Odry ze śniętymi rybami dotarła na 
teren woj. zachodniopomorskiego. Sprawą masowego śnięcia ryb w 
Odrze z zawiadomienia WIOŚ we Wrocławiu zajmie się Prokuratura 
Okręgowa we Wrocławiu. 
W przestrzeni publicznej  pojawiły się informacje o dużym stężeniu 
rtęci jako przyczyny katastrofy ekologicznej. Informacje te nie zna-
lazły potwierdzenia w badaniach laboratoryjnych. 
Wojewoda lubuski Władysław Dajczak powiedział 13.08.2022, że w 
wodach Odry na terenie woj. lubuskiego nie ma podwyższonego 
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poziomu rtęci. Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki 
stwierdził z kolei, że żadne z przeprowadzonych badań chemicznych 
w żadnym z województw "nie wykazały w składzie wody czynnika, 
który by był odpowiedzialny za śnięcie ryb, w tym rtęci". 

 Komendant Główny Policji gen.insp. Jarosław Szymczyk wyznaczył 
nagrodę w wysokości 1 mln zł za wskazanie osoby odpowiedzialnej 
za zanieczyszczenie rzeki Odra lub posiadającej istotne informacje 
mogące doprowadzić do ustalenia sprawców! 
Niestety do końca sierpnia nie udało się ustalić przyczyny masowego 
śnięcia ryb na Odrze ( do tej pory zebrano ponad 200 tys. ton śnię-
tych ryb).  
Pojawiły się też informacje o toksycznym gatunku alg, które w połą-
czeniu z niskim stanem wód Odry oraz wysoką temperaturą mogły 
się przyczynić się do masowego wyginięcia ryb w Odrze. 
Wiele laboratoriów w kraju i zagranicą nie znalazło jeszcze odpowie-
dzi na pytanie: Co było przyczyną masowego śnięcia ryb na Odrze ? 
Jedno jest pewne odbudowanie stanu z przed katastrofy ekologicz-
nej potrwa kilkanaście lat. 
 

14.08.2021 -81 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 przy-
bliżamy 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 dzie-
dziny naukowe. Świetnie liczył , często 
pomagał rodzicom w prowadzeniu sklepu, 
gdzie nabywał pierwsze szlify jako przed-
siębiorca. 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. W 1937 r. uruchomił w Nie-
pokalanowie elektrownię, następnie uruchomił dalekopis. W 1938 
zaczął organizować i  budować telewizję oraz studio filmowe. Posta-
nowił również uruchomić (stację nadawczą) i radiostację.  

 
Zapisał się do Polskiego 
Związku Krótkofalow-
ców i został krótkofa-
lowcem o znaku SP3RN. 
Stacja zaczęła nadawać 
na przełomie lat 
1937/1938, pokrywając 
swoim zasięgiem prak-
tycznie obszar całego 
kraju.  

1907 wstąpił do seminarium franciszkańskiego we Lwowie. 1918 otrzy-
mał święcenia kapłańskie. W tymże roku założył główne dzieło swego 
życia - Rycerstwo Niepokalanej, stowarzyszenie ludzi świeckich zaj-
mujących się apostolstwem pod znakiem Maryi. W 1919 wrócił do kra-
ju, szerząc Rycerstwo Niepokalanej.  

W 1927 utworzył w Teresinie pod Warszawą nowy ośrodek oraz 
inicjując Małe Seminarium Misyjne, któremu nadał nazwę Niepo-
kalanów. 
W 1930 wyjechał do Japonii tworząc tam japoński Niepokalanów.  W 
1936 powrócił do Polski. We wrześniu 1939 aresztowany przez Niem-
ców. Zwolniony w grudniu 1939. Ponownie aresztowany w 1941. Prze-
bywał na Pawiaku, następnie przewieziony został do Oświęcimia, gdzie 
dobrowolnie wybrał śmierć głodową za współwięźnia, Franciszka 
Gajowniczka (ojca wielodzietnej rodziny, który dzięki niemu prze-
żył obóz oświęcimski), jednego z 10 skazanych na śmierć. Po 
2 tygodniach męczarni, 14 sierpnia 1941 dobity przez Niemców za-
strzykiem trucizny (fenolu). Maksymilian Kolbe umarł w pozycji sie-
dzącej, oparty o ścianę, z oczami otwartymi i głową przechyloną na bok. 
Za swój czyn został beatyfikowany 17 października 1971 r. przez 
papieża Pawła VI. Kanonizacji dokonał Jan Paweł II -10 paździer-
nika 1982 r. 
14 sierpnia - dzień śmierci świętego Maksymiliana jest Jego świę-
tem, a  od 1991 r. jest też  Świętem Energetyków. Od 1993 r. dla 
Energetyków jest też dniem wolnym od pracy( wywalczone to zosta-
ło  przez związki zawodowe i zapisane w Ponadzakładowym  
Układzie Zbiorowym Pracy).  
O.  Kolbe był jednym z pierwszych budowniczych elektrowni w Pol-
sce. Skonstruował agregat prądotwórczy, który choć nieużywany, 
wciąż jest sprawny i przechowywany w Sanktuarium św. Maksymi-
liana w Niepokalanowie. O. Kolbe pasjonował się radiem, intereso-
wał badaniami nad przekazywaniem za pomocą fal radiowych obra-
zu. Podczas pobytu w Japonii zwracał szczególną uwagę na nadajniki 
radiowe dużej mocy. Zdobytą wiedzę wykorzystał do założenia rozgło-
śni katolickiej, która swym zasięgiem pokrywała większość Polski z 
okresu międzywojennego. Po Radiu Watykańskim była to druga na 
świecie stacja . 
 
Święty Maksymilian miał niesamowitą wyobraźnię, która pozwalała mu 
realizować niemożliwe rzeczy. Potrafił inspirować i dodawać otuchy w 
trudnych chwilach. Był niezłomny i nigdy się nie poddawał. Swoim 
działaniem niejednokrotnie pokazał, że w życiu nic nas nie ograni-
cza, a wiara potrafi góry przenosić. 
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15.08.2021 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, zdo-
bycia Warszawy oraz dalszego 
marszu na Berlin, Paryż i inne 
stolice Europy, według strate-
gicznych planów podboju i 
dyrektyw rządu Rosji Sowiec-
kiej.  
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 Czerwo-
nej 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 chrze-
ścijaństwa" albo „przedmurzem Europy", co było wówczas  
równoznaczne.  
W sierpniowych dniach 1920 r. na stolicę zwrócone są oczy wszystkich: 
jeśli Warszawa zostanie zajęta przez hordy wschodnich barbarzyńców, 
będzie to koniec niepodległego państwa. "  Po trupie Polski" płomień 
światowej rewolucji ogarnie całą Europę, niszcząc jej chrześcijański 
fundament i zasady życia społecznego. Dlatego tak dramatycznie za-
brzmiało pytanie postawione przed Bitwą Warszawską przez Naczelnego 
Wodza Józefa Piłsudskiego: "Co wybieramy, niewolę czy zwycię-
stwo?". Odpowiedź mogła być tylko jedna:” Zwycięstwo do ostatniej 
kropli krwi".  
I zwycięstwo przyszło. Uproszone przez gorącą modlitwę zanoszoną 
wspólnie przez władze i społeczeństwo. Okupione wielkim wysiłkiem i 
poświęceniem całego Narodu. Do szeregów obrońców Ojczyzny pospie-
szyły nawet dzieci - jak 11-letni harcerz Tadeusz Jeziorkowski z Płocka, 
odznaczony 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 Ra-
dzyminem 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.  
Wygrana wojna z bolszewikami była pierwszym tak wielkim zwycię-
stwem oręża polskiego od czasu bitwy pod Wiedniem.  
 

17.08.2022 Enea Operator testuje prototypowy 
Bezobsługowy Magazyn Liczników 

Prototypowy Bezobsługowy Magazyn Liczników energetycznych 
wykorzystujący technologię identyfikacji radiowej (RFID) zaczął 

działać na terenie Enei Operator przy ul. Strzeszyńskiej w Pozna-
niu. Nowoczesny magazyn, który jest w pełni zautomatyzowany, jest 
efektem współpracy Enei Operator i instytutu badawczego Łukasie-
wicz – Poznański Instytut Technologiczny w Poznaniu 
Realizacja projektu budowy Bezobsługowych Magazynów Liczników 
(BML) ma poprawić efektywność dostaw liczników energii elektrycznej 
do magazynów i usprawnić pracę monterów. Będzie to możliwe dzięki 
pełnej automatyzacji czynności magazynowych w oparciu o technologię 
radiowej identyfikacji, która została już sprawdzona w innych obszarach 
działalności Enei Operator. 
Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom BML są dostępne dla uprawnio-
nych pracowników całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. Równocze-
sne i masowe rozpoznawanie elementów i urządzeń zdawanych lub 
pobieranych z magazynu możliwe jest dzięki znacznikom radiowej 
identyfikacji danych (RFID) umieszczonych na urządzeniach. W znacz-
niki wyposażone są m.in. nowo zakupione liczniki, wtórnie legalizowa-
ne urządzenia, czy też moduły komunikacyjne. Wszelkie dane pozyski-
wane dzięki RFID trafiają do Centralnego Systemu Akwizycji Danych 
Pomiarowych. 
"Nasza spółka już od kilku lat z powodzeniem wykorzystuje technologię 
radiowej identyfikacji w gospodarce narzędziami. W spółce działa sys-
tem informatyczny do zarządzania narzędziami i aparaturą kontrolno-
pomiarową. W ramach tego systemu zaewidencjonowanych zostało 
kilkadziesiąt tysięcy pozycji z wykorzystaniem znaczników RFID. To 
doświadczenie pozwala nam skutecznie poszerzać zastosowanie RFID 
także w innych obszarach działalności, w których automatyzacja czyn-
ności przynosi korzyści naszym pracownikom i klientom" – powie-
dział Marek Rusakiewicz, p.o. prezesa Enei Operator. 
Funkcjonowanie Bezobsługowego Magazynu Liczników przyczyni się 
do zwiększenia efektywności pracy monterów i optymalizacji kosztów 
logistyki urządzeń. Automatyzacja czynności magazynowych, pozwala 
na funkcjonowanie magazynu o każdej porze dnia i nocy (24/7/365), 
przy jego stałym monitoringu i rejestrze osób zdających i pobierających 
liczniki, podzespoły instalacyjne, narzędzia i inne elementy będące na 
stanie BML. Są to funkcjonalności bezpośrednio przekładające się na 
jeszcze lepszą organizację pracy monterów. Dzięki współpracy z aplika-
cją Origami monter może przy pomocy tabletu w dowolnym momencie 
sprawdzić rzeczywiste stany magazynowe. Pojemność Bezobsługowego 
Magazynu Liczników pozwala na jednoczesne przechowywanie w nim 
ok. 2 tys. urządzeń. 
Bezobsługowe Magazyny Liczników pozwolą w przyszłości nie tylko 
na skrócenie czasu dojazdu montera do magazynu, ale także umożli-
wią  zdalne sprawdzenie stanu magazynu i jeszcze sprawniejsze zarzą-
dzanie zasobami – tłumaczy Grzegorz Marciniak, dyrektor Departamen-
tu Zarządzania Informacją Pomiarową w Enei Operator. 
Prototyp BML z jego rozwiązaniami technologicznymi wpisuje się w 
politykę inicjowania innowacyjnych projektów w Enei Operator. Testy 
pierwszego, prototypowego magazynu już trwają. 
Testy Bezobsługowego Magazynu Liczników trwać będą pół roku. 
Zbadamy, czy założenia Zespołu Projektowego sprawdzą się w prakty-
ce. Z dużym zainteresowaniem będziemy czekać na uwagi i wskazówki 
monterów, którzy będą korzystali na co dzień z BML. Wdrożenie ich 
propozycji pozwoli na przejście do wprowadzenia na szeroką skalę bez-
obsługowych magazynów na obszarze działania Enei Operator – powie-
dział Krzysztof Frontczak, koordynator ds. Układów Pomiarowych w 
Departamencie Zarządzania Informacją Pomiarową, Enei Operator. 
Po okresie testowym i analizie wniosków przeprowadzona zostanie 
ocena, czy i w jakim stopniu koncepcja Bezobsługowych Magazynów 
Liczników przyczyni się do usprawnienia procesów związanych z zao-
patrzeniem w Enei Operator. 
Pierwszy BML, który wraz ze stacją ładowania samochodów elek-
trycznych, ulokowany został na terenie parkingu przy ul. Strzeszyń-
skiej w Poznaniu, wyposażono w instalację PV, magazyn energii 
oraz niezbędny do jego pracy światłowód. Zastosowanie innowacyj-
nych technologii wpisuje się w Strategię Rozwoju Grupy Kapitało-
wej Enea do 2030 r. z perspektywą do 2040 roku. 
 

18.08.2022 Pismo w sprawie premii inflacyjnej.  
 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ 
Solidarność Enea  w odniesieniu do 
panującej  inflacji , a tym samym 
sytuacji materialnej Pracowników 
GK Enea , wystąpiła do Zarządu 
Enea SA o wypłatę jednorazowej 
premii "inflacyjnej" w wysokości 
6000 zł. 
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18-21.08.2022 XXXVII Pielgrzymka  
Energetyków do Częstochowy. 

W sierpniu wiele grup pielgrzymuje przed oblicze „Czarnej Madonny” 
w Częstochowie. Również energetycy z całej Polski już od 37 lat 
pielgrzymują do Matki Bożej. Nasza Organizacja tradycyjnie już od 
wielu lat uczestniczy w pielgrzymce organizowanej przez Katolickie 
Stowarzyszenie Energetyków „NAZARET”. Przed wyruszeniem w 
podróż błogosławieństwa Pielgrzymom udzielił ks. Karol Aleksando-
wicz z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzowie Wlkp. 
Jak co roku w drodze do Częstochowy poznajemy wiele pięknych i 
ciekawych zakątków Naszego Kraju. 
W tym roku po drodze do Częstochowy zwiedziliśmy Pałac w Mosznej 
(bajkowa rezydencja nazywana zamkiem).  

Po przybyciu do Częstochowy zakwaterowaliśmy się w Domu Św. 
Kaspra, i udaliśmy się na Jasną Górę, gdzie każdy we własnym zakre-
sie mógł uczestniczyć we Mszy Świętej oraz Apelu Jasnogórskim przed 
Cudownym Obrazem. W kolejnych dniach poznawaliśmy atrakcje Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej: 
-Zamek Ogrodzieniec -największa warownia Wyżyny Krakowsko-
Częstochowskiej, gdzie między innymi kręcono filmy: „Janosik” 
„Zemsta”  „Rycerze”. 

-Złoty Potok-perła północnej części Jury (gdzie mieliśmy okazję skosz-
tować pysznego pstrąga). 
-Zamek w Olsztynie Jurajskim- ruiny średniowiecznej budowli, pięk-
nie wkomponowanej w skalne ostańce. 
- Kromołów Kaplica św. Jana Nepomucena -źródło rzeki Warta. 
-Zamek Mirów gdzie znajdują się ruiny także średniowiecznej budowli. 
-Zamek Bobolice -jedna z bardziej znanych warowni leżących na  
szlaku Orlich Gniazd. 

Dane nam było również odwiedzić, poznać historię i pomodlić się w 
Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin.   

W Częstochowie Siostra Faustyna oprowadziła nas po najważniej-
szych miejscach Zespołu Klasztornego Ojców Paulinów na Jasnej 
Górze :Sala Rycerska, Muzeum 600- lecia Jasnej Góry, Skarbiec, 
Bastion Św. Rocha, Bazylika Jasnogórska. 

20 sierpnia 2022 r. wieczorem uczestniczyliśmy we Mszy Świętej i 
Energetycznej Drodze Krzyżowej. na Wałach Jasnogórskich, która 
rozpoczęła XXXVII Pielgrzymkę Energetyków na Jasną Górę. Tego 
samego dnia uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim oraz nocnym 
czuwaniu w Kaplicy Czarnej Madonny. 
Nazajutrz wspólnie z Energetykami z całego Kraju uczestniczyliśmy w 
uroczystej Sumie na Szczycie Jasnogórskim. Hasłem tegorocznej 
pielgrzymki było „Posłani w pokoju Chrystusa”. W liturgii uczestni-
czyli prezesi i dyrektorzy zakładów, przedstawiciele zarządów spó-
łek oraz związkowcy głównie z NSZZ Solidarność wraz z pocztami 
sztandarowymi, wśród , których nie mogło zabraknąć Naszego.  
 

Wraz z czynnymi zawodowo Pracownikami branży i ich rodzina-
mi  w uroczystościach na Jasnej Górze uczestniczyli również  emeryci i 
renciści. W ramach pielgrzymki do Częstochowy dotarła też grupa ro-
werzystów z NSZZ Solidarność Enea Szczecin. Wśród cyklistów było 
również dwóch Naszych Kolegów z Oddziału Dystrybucji Gorzów 
Wielkopolski -Tomek i Łukasz. 
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Mszy św. przewodniczył bp Jan Wątroba, ordynariusz rzeszowski. 
Oprócz naszych prywatnych intencji modliliśmy się również o pokój, 
bezpieczeństwo energetyczne Polski, o potrzebne siły i energię do pracy 
w niełatwym dla wszystkich czasie oraz o bezpieczną pracę. Pamiętali-
śmy też o ofiarach i poszkodowanych w wypadku autokaru w Chorwa-
cji. 

W homilii bp Wątroba podkreślił, że codzienność zawodowa energety-
ków, elektryków i elektroników, nasza praca i wykonywanie powinno-
ści, mają wymiar służby drugiemu człowiekowi i ojczyźnie, służby, 
która przyczynia się do poczucia bezpieczeństwa wszystkich Polaków. 
Wskazując na naszego patrona św. Maksymiliana Kolbego zachęcał, 
by Ewangelię uczynić źródłem działania w życiu osobistym i zawodo-
wym. 
Ojciec Rafał Wilk, podprzeor Jasnej Góry podziękował wszystkim 
Pracowników branży energetycznej w Polsce za naszą  pracę, zauważa-
jąc też, że bez niej nie mogłoby się dokonywać dzieło ewangelizacji. 
„Dosłownie strach pomyśleć, jak wyglądałoby nasze życie, w tym to 
religijne, bez waszej działalności w czasie pandemii, kwarantanny, 
izolacji” - mówił paulin. 
"Wobec wciąż rosnącego zapotrzebowania na prąd przed branżą ener-
getyczną stoi dziś wiele wzywań. Wśród nich są: zapewnienie bezpie-
czeństwa energetycznego kraju, jego energetycznej suwerenności, 
rentowności produkcji prądu i rozwój nowych technologii "wskazywał 
Dawid Ziemiński przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia 
Energetyków „Nazaret” i zastępca dyrektora generalnego PGE 
Dystrybucja Oddział Rzeszów. 

Na jednoczący wymiar pielgrzymki wskazał Piotr Szymczak, prezes 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich. „My jako naród jesteśmy po-
dzieleni, a powinniśmy jednoczyć się w wielu sprawach tych ducho-
wych, ale też tych zawodowych. Dla mnie pielgrzymka jest spotkaniem 
osób, które reprezentują zakłady pracy, uczelnie, stowarzyszenia. Jest 
to w jakimś sensie święto tej społeczności kraju”  
Zasłużeni działacze Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków pod-
czas Mszy świętej zostali uhonorowani pamiątkowymi ryngrafami. 
Miło nam poinformować, że wśród wyróżnionych znalazła się Nasza 
Koleżanka Grażyna Zych. Grażynce serdecznie gratulujemy. 
Po tej uczcie duchowej i posiłku udaliśmy się w drogę powrotną do 
Gorzowa Wlkp., gdzie ok godz. 21 szczęśliwie dotarliśmy i zakoń-
czyliśmy nasze pielgrzymowanie. 
Pogoda podczas naszego pielgrzymowania dopisała, chociaż przez 
pierwsze dwa dni był upał 33*C. Na szczęście podczas głównych 
uroczystości wszystko wróciło do normy -temp. Ok 23*C. 
Kolejna Energetyczna Pielgrzymka przeszła do historii. Naładowani 
pozytywną energią , wspomnieniami i zdjęciami będziemy oczeki-
wali na XXXVIII Pielgrzymkę.  
Organizatorom oraz wszystkim ,którzy czynnie włączyli się w jak 
zwykle wzorową organizację Naszej Pielgrzymki serdecznie  
dziękujemy. 
Więcej zdjęć z tej i wcześniejszych pielgrzymek dostępne  
są na naszej stronie  
 

23.08.2022 Obradował  
Zarząd Regionu Gorzów NSZZ Solidarność. 

 
W siedzibie Związku w Gorzowie Wielkopolskim spotkali się człon-
kowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG). 
Tematy poruszane podczas spotkania: 
1. Obchody 40 rocznicy największej manifestacji w historii Gorzowa 
Wlkp. Pamiętne wydarzenia z 31.08.1982 upamiętni instalacja arty-
styczna, której otwarcie nastąpi 30 sierpnia 2022 r. o godz. 15.00 na 
placu obok katedry. Na uroczyste otwarcie instalacji swój przyjazd za-
powiedzieli między innymi  Prezydent RP-Andrzej Duda oraz Prze-
wodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda.  
2.Obchody 42 rocznicy narodzin NSZZ Solidarność. 31sierpnia 
2022 r. o godz.16.00 odprawiona zostanie Msza Święta w Katedrze. 
Po Mszy uroczystości przeniosą się pod Biały Krzyż Solidarności. W 
ramach obchodów rocznicy powstania NSZZ Solidarność 3 września 
2022 r. odbędzie się 23 Bieg Solidarności. 
3. Aktualizacja liczby organizacji związkowych w regionie. Zareje-
strowano jedną nową organizację związkową i wyrejestrowano też jedną 
organizację. 
4.Pikieta popierająca strajk w Lubsku. Przekazano informację o straj-
ku w firmie W&W Polska w Lubsku oraz prośbę o wsparcie strajkują-
cej załogi. 
5.Sutuacja w zakładach pracy regionu.  Spór zborowy z DPS w Tur-
sku, kryzys energetyczny, zakończony spór zbiorowy w Wodociągach 
to najważniejsze tematy przedstawione w tym punkcie zebrania. 
6.Wyjazd integracyjny do Szklarskiej Poręby -oferta dla członków 
związku. W dniach 30.09-3.10.2022 organizowany jest wyjazd do 
Szklarskiej Poręby (koszt ok 500 zł.) osoby zainteresowane wyjazdem 
mogą się zgłaszać do ZRG. 
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24.08.2022 Tarcza antyinflacyjna  
przedłużona  do końca roku. 

Rada Ministrów zdecydowała o przedłużeniu do końca 2022 r. tar-
czy antyinflacyjnej obowiązującej obecnie do 31 października br. 
Przedłużenie dotyczy między innymi  obniżenie akcyzy na prąd, zwol-
nienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, 
obniżki stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe, oraz stawek 
VAT na żywność czy gaz ziemny. Oprócz tego na dwa miesiące zosta-
nie obniżona akcyza na lekki olej opałowy. 
Działania rządu mają powstrzymać wzrost cen. Tarcze antyinflacyjne to 
między innymi 
 Obniżka stawek VAT: 
- do 0% VAT na żywność objętą wcześniej 5% podatkiem, 
- do 0% na nawozy, środki ochrony roślin i inne środki wspomaga-
jące produkcję rolniczą zamiast 8%, 
- do 0% VAT na gaz ziemny zamiast 23%, 
- do 5% VAT na energię elektryczną i cieplną zamiast 23%, 
- do 8% VAT na paliwa silnikowe zamiast 23%, 
 Obniżka akcyzy: 
- obniżka do minimum akcyza na paliwa silnikowe, lekki olej opało-
wy i energie elektryczną, 
- zwolnienie z akcyzy sprzedaży energii elektrycznej dla gospo-
darstw domowych, 
- zwolnienie sprzedaży paliw silnikowych z podatku od sprzedaży 
detalicznej, 
- dodatek osłonowy dla gospodarstw domowych. 
 

25.08.2022 Niemcy wracają do węgla. 

Jak informuje portal Deutsche Welle, elektrownia węglowa Heyden 
4 ma znów produkować energię elektryczną od 29 sierpnia tego 
roku. Niemiecki koncern energetyczny Uniper przekazał, że jednost-
ka ma być podłączona do sieci do końca kwietnia 2023 r., przyczy-
niając się do zabezpieczenia dostaw prądu. 
Heyden 4 od połowy 2021 r. pełniło funkcję elektrowni rezerwowej. 
Produkcja jest tam prowadzona jedynie w razie potrzeby. Jednostka 
o mocy 875 MW jest jedną z największych elektrowni węglowych 
w Niemczech. 
Wcześniej do sieci wróciła już elektrownia węglowa Mehrum 
w Dolnej Saksonii, należąca do czeskiej grupy energetycznej EPH. 
Od początku sierpnia elektrownia o mocy 690 megawatów znów 
regularnie produkuje prąd. Również koncern STEAG z siedzibą 
w Essen chce uruchomić swoje rezerwowe elektrownie węglowe -
 pisze Deutsche Welle. W połowie ubiegłego miesiąca władze Nie-
miec w reakcji na kryzys energetyczny zdecydowały o ponownym 
uruchomieniu elektrowni rezerwowych bazujących na węglu ka-
miennym lub ropie naftowej. Rozporządzenie w tej sprawie obowią-
zuje na razie do końca kwietnia 2023 r. 

"DW" pisze też o problemach towarzyszących temu rozwiązaniu. We-
dług Uniperu przez niski stan wody w niemieckich rzekach transport 
węgla do elektrowni jest opóźniony. W Niemczech szykuje się ponad-
to powrót do produkcji energii przez elektrownie opalane węglem 
brunatnym. Nowe regulacje mają być gotowe jesienią. 
 

26.08.2022 Czy rząd policzył, ile będzie  
kosztował pakiet Fit for 55? 

Krajowy Sekreta-
riat Górnictwa i  
 
Energetyki NSZZ 
Solidarność 
(KSGiE) zwrócił 
się do Premiera 
Mateusza Mora-
wieckiego o pilne 
przedstawienie 
analizy skutków 
społecznych i 
gospodarczych 
wdrożenia pakie-

tu Fit for 55. Komisja Europejska jak dotąd nie przedstawiła takiego 
zestawienia kosztów pakietu, choć została do tego zobowiązana już w 
2020 roku. 
W piśmie skierowanym do szefa rządu Jarosław Grzesik, przewodni-
czący KSGIE przypomniał, że w grudniu 2020 roku podczas szczytu 
Rady Europejskiej przywódcy krajów członkowskich zwrócili się do 
Komisji Europejskiej o przedstawienie analizy skutków wdrożenia 
Fit for 55 dla poszczególnych krajów UE. " Według naszej wiedzy 
Komisja Europejska nie wykonała tego warunku do dzisiaj. Rodzi się 
zatem pytanie, czy przedmiotowym jest ustalanie zapisów pakietu Fit 
for 55 z Komisją Europejską w sytuacji, gdy nieznane są koszty wdro-
żenia pakietu" – napisano w wystąpieniu. 
W ocenie związkowców zasadne jest pytanie, czy w takiej sytuacji nie 
należałoby zawiesić procedowania pakietu, do czasu przedstawienia 
odpowiednich analiz społeczno-gospodarczych przez KE. W liście do 
premiera Morawieckiego Jarosław Grzesik pyta również, czy polski 
rząd dysponuje własnymi analizami kosztów osiągnięcia celów zapi-
sanych w unijnym pakiecie. 
Przygotowany przez Komisję Europejską pakiet Fit for 55 to zbiór 
regulacji, które mają pozwolić Unii Europejskiej zrealizować cel re-
dukcji emisji CO2 do 2030 roku o 55 proc. w stosunku do roku 1990. 
Najważniejsze elementy pakietu to radykalne zwiększenie opodatko-
wania wszelkich paliw kopalnych oraz podniesienie cen uprawnień 
do emisji CO2. System opłat za emisje miałby zostać rozszerzony na 
transport drogowy, morski i lotniczy oraz na budownictwo i ogrze-
wanie budynków. Dotychczas unijny parapodatek był nałożony tylko 
na energetykę i przemysł. Fit for 55 przewiduje również m.in. zakaz 
sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi w UE, który miał-
by zacząć obowiązywać od 2035 roku. 
Mimo gigantycznego kryzysu energetycznego, z którym boryka się 
Europa, rekordowo wysokich cen surowców energetycznych oraz real-
nego ryzyka przerw w dostawie energii w wielu europejskich kra-
jach, instytucje unijne nadal procedują Fit for 55. W czerwcu naj-
ważniejsze projekty wchodzące w skład pakietu zostały poparte przez 
Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. 
 

29.08.2022 Zarząd Enea Operatora uzupełniony.  
  
Rada Nadzorcza Enei Operatora 26 
sierpnia 2022r. powołała Jacka Gór-
skiego na stanowisko wiceprezesa 
Zarządu ds. Infrastruktury Siecio-
wej. Nowy wiceprezes obejmie swoją 
funkcję 1 września 2022 r.  
Dalej nieobsadzone jest stanowisko 
Prezesa Enea Operatora.  
Od 8 lipca 2022 pełniącym obowiązki 
Prezesa Zarządu jest Marek Rusa-
kiewicz. Skład Zarządu Enea Opera-
tora VI kadencji przedstawia się 

następująco: Marek Rusakiewicz– Wiceprezes ds. Operacyjnych- 
P.O. Prezesa Zarządu, Michał Cebula– Wiceprezes ds. Pracowni-
czych, Jarosław Ołowski – Wiceprezes ds. Finansowych. Jacek Gór-
ski-Wiceprezes ds. Infrastruktury Sieciowej. 
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30.08.2022 Upamiętniono wydarzenia z 31.08.1982 r. 
W Gorzowie Wielkopolskim odsłonięto 
instalację artystyczną upamiętniającej 
największą w historii miasta manifestację 
z 31.08.1982 r. 
40 lat temu Gorzowianie zaprotestowali 
przeciwko wprowadzeniu stanu wojenne-
go ,delegalizacji NSZZ Solidarność, 
aresztowaniu i internowaniu działaczy 
związku.  Odsłonięcia instalacji na skwerze 
Solidarności obok Katedry dokonał Pre-
zydent RP Andrzej Duda w obecności: 
Przewodniczącego Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność Piotra Dudy, Szefa 

Instytutu Pamięci Narodowej Karola Nawrockiego, Wojewody Lubuskiego 
Władysława Dajczaka ,Biskupa Tadeusza Lityńskiego oraz Prezydenta Go-
rzowa Wlkp. Jacka Wójcickiego. 
Obecność prezydenta podczas tych tak ważnych dla miasta uroczystości wielu 
gorzowian doceniło i licznie przybyło na skwer Solidarności.  
31 sierpnia 1982 r. Gorzów pokazał swoją niezłomność. 40 lat temu gorzo-
wianie powiedzieli „nie” władzy komunistycznej. I dzisiaj tym wszystkim 
odważnym osobiście chciał podziękować Prezydent Andrzej Duda.   

Podczas okolicznościowego wystąpienia Prezydent 
RP mówił o tym, że to także dzięki Gorzowianom 
udało się wygrać z władzą komunistyczną. 
"Solidarność zwyciężyła i jest tutaj z nami! Jest z 
nami w osobach bohaterów tamtych dni, ludzi Soli-
darności, którzy stali wtedy pod gorzowską katedrą. 
Solidarność jest symbolem wolnej i niepodległej 
Polski, nie tylko tu, w Gorzowie i w Rzeczypospolitej, 
ale i na całym świecie. Spotykamy się w rocznicę 

wydarzeń, które legły u podstaw największego na świecie związku zawodowego, 
a zarazem ruchu społecznego, jakim była i jest Solidarność" - powie-
dział  Andrzej Duda. 
Tym, którzy walczyli o naszą wolność i  znanych z imienia i nazwiska prezy-
dent wręczył odznaczenia państwowe. Wśród 21 osób odznaczonych by-
li  zasłużoni dla Województwa Lubuskiego oraz osoby   ,które przyczynili się 
do przemian demokratycznych w Polsce. Miło nam poinformować, że wśród 
21 odznaczonych znaleźli się: Członek Zarządu Regionu Gorzów NSZZ 
Solidarność Krzysztof Hańbicki (otrzymał KRZYŻ KOMANDORSKI OR-
DERU ODRODZENIA POLSKI) oraz Prezes Enea Operatora w 1982 

r.  Szef Ruchu Młodzieży Niezależnej w Gorzowie 
Wlkp.- Marek Rusakiewicz. (otrzymał MEDAL 
STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁO-
ŚCI)  „Jako ten, który dziś piastuje najważniejszy w 
kraju urząd, pochylam głowę przed Waszym bohater-
stwem. Dziękuję, że pokonaliście komunę” -
A.Duda  Podziękowano też tym bezimiennym boha-
terom. Wszystkim odznaczonym i tym Bezimiennym 
Bohaterom dzięki którym możemy żyć w Wolnej Pol-
sce również dziękujemy i gratulujemy. 
Szef Solidarności Piotr 

Duda w krótkim wystąpieniu również podzięko-
wał wszystkim którzy walczyli o Wolną Polskę-„ 
To dla nas ważne, że dziś jesteśmy w Gorzowie 
Wielkopolskim, gdzie także rodziła się Solidar-
ność. Wiemy także o tym, że ta droga ku wolności 
nie była krótka i nie była usłana tylko różami, była 
zbrukana krwią polskich robotników. W 1982 r. 
Ludzie wyszli na ulicę by pokazać, że Solidarność 
żyje, również w naszych sercach i nie pozwolimy 
na jej delegalizacje. Gorzowianie pokazali prawdziwy charakter, że mimo znie-
wolenia można walczyć o swoje marzenia. Za to w imieniu NSZZ Solidarność 
bardzo dziękuję” 
Walczących o wolność gorzowian doceniła też Poczta Polska. Dzisiaj wprowa-
dziła do obiegu znaczek upamiętniający 40. rocznicę gorzowskiego sierpnia. 
Widać na nim katedrę i zgromadzony wokół niej tłum mieszkańców. Na przeciw-
ko nich stoją oddziały ZOMO. 

Więcej zdjęć na naszej stronie internetowej- Menu- aktualności. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasza historia: 31 sierpnia 1982 r. w Gorzowie odbyła się największa w histo-

rii Gorzowa Wlkp. manifestacja. Gorzowianie protestowali przeciwko wprowa-
dzonemu 13.12.1980 r. stanowi wojennemu ,delegalizacji NSZZ Solidarność, 
aresztowaniu i internowaniu działaczy związku. Data protestu nie była przy-
padkowa i zbiegła się z drugą rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych 
i narodzin NSZZ Soliodarność. Podziemie Gorzowskie wezwało do udziału 
proteście mieszkańców miasta. Wokół Katedry zgromadziło się około 10 tys. 
ludzi.  Odśpiewano hymn państwowy oraz  pieśni patriotyczne. Była wspólna 
modlitwa, wznoszono hasła przeciwko stanowi wojennemu i upamiętniające 
narodziny NSZZ Solidarność. Krótko potem do akcji wkroczyła Milicja Oby-
watelska i oddziały ZOMO. Przy pomocy armatek wodnych, gazu łzawiące-
go oraz pałek próbowano zakończyć protest. Protestujący z placu katedral-
nego rozproszyli się w różne części miasta. W kilku punktach powstały bary-
kady.  Przy pomocy kamieni protestujący podjęli walkę z agresorami. Za-
mieszki trwały do późnych godzin wieczornych i ogarnęły różne części mia-
sta. Podczas pacyfikacji protestu Milicja zatrzymała  202 osoby. 26 osób 
podczas sfingowanych procesów otrzymało wyroki do czterech lat więzienia. 
W czasie stanu wojennego było to jedno z największych wystąpień przeciwko 
komunistycznej władzy, do jakich doszło w zachodniej części Polski 
 

31.08.2022 Negocjacje płacowe w Enea 
S.A.- premia inflacyjna 

W odpowiedzi na pismo Komisji Międzyzakłado-
wej  NSZZ Solidarność Enea z 18 sierpnia 2022 Za-
rząd Enea S.A. zaprosił stronę związkową do Poznania  i 
ustosunkował się do złożonej przez nas propozycji. Pod-
czas negocjacji płacowych dawaliśmy przykłady porozu-
mień z innych Grupach Energetycznych oraz niestety 
pogarszającej się sytuacji finansowej Pracowników 
związanych z bardzo wysoką inflacją.  

W dniu naszego święta (Dzień Solidarności i Wolności ) mamy dobrą  
wiadomość. 
Po kilku postąpieniach z obu stron udało się zawrzeć kompromis, który przewi-
duje wypłatę premii inflacyjnej w wysokości 5000 zł. do końca września 2022 
r. Uprawnieni do premii będą Pracownicy zatrudnieni na dzień spisania 
porozumienia i pozostający w zatrudnieniu w dniu wypłaty. 

 

31.08.2022 Święto Solidarności i 
Wolności. 

Obchody Święta Solidarności i Wolności w 
Gorzowie Wlkp. w 2022 r. były skromniejsze z 
racji uroczystości jakie odbyły się 30 sierp-
nia  2022 r.-odsłonięcie przez Prezydenta RP 
instalacji artystycznej upamiętniającej 40 
rocznicę manifestacji z 31.08.1982 r. 
W dniu Naszego Święta odbyła się Msza Święta 
w Gorzowskiej Katedrze, której przewodniczył 
Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 

Tadeusz Lityński w koncelebrze z Proboszczami Gorzowskich Parafii. Na 
Mszy zabrakło chorych Kapelana Solidarności Gorzowskiej Ks. Andrzeja 
Szkudlarka oraz Przewodniczącego Zarządu Regionu Gorzów -Waldemara 
Rusakiewicza.  

Uczestnicy liturgii modlili się o Ich powrót do zdrowia oraz za wszystkich, 
którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości. W Mszy 
uczestniczyli zaproszeni Goście, Gorzowianie, oraz Poczty Sztandarowe 
wśród których nie mogło zabraknąć Naszego. 
Po Liturgii jej uczestnicy przeszli na plac katedralny gdzie  złożono wiązanki 
kwiatów i zapalono znicze pod Białym Krzyżem Solidarności, będącym sym-
bolem oporu mieszkańców miasta wobec władzy komunistycznej. 
Podjęliśmy działania żeby Nasze Święto było dniem wolnym od pracy.  
Apelujemy do wszystkich o poparcie tej inicjatywy. 

(Ciąg dalszy ze strony 11) 
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                            2008 r. ENEGOBUDU Gorzów Wielkopolski 

-7,52 zł.–wartość akcji Enea na dzień 1.09.2022 r. godz. 9.00 

-4,9 %- stopa bezrobocia w lipcu 2022 r. tyle samo co w  
            czerwcu 2022 r. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych  
     wyniosła w lipcu 810,2  tys. i była  o 7, 8 tys. niższa niż w czerwcu. 

-78,67 euro- cena uprawnień do emisji CO 2 z 1.09.2022 r. 

-15,6 % -inflacja w Polsce w lipcu 2022 r. W czerwcu 2022 r.  
                 inflacja wynosiła 13,5 % Oznacza to także przebicie  
       25-letniego rekordu - po raz ostatni wyższego odczytu inflacji  
                  CPI  doświadczyliśmy w marcu 1997 roku. 
-6778,63 zł -przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze  
      przedsiębiorstw w lipcu 2022 r, co oznacza wzrost o 15,8 proc.  
          Rok do roku. Zatrudnienie w tym sektorze rok do roku  
          wzrosło o 2,3 proc.  
-116 lat miała zmarła 19 sierpnia 2022 r. mieszkająca w Gliwicach       
              Tekla Juniewicz, która była najstarszą Polką i drugą  
                pod względem długowieczności osobą na świecie.  
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