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W tym numerze Biuletynu:    

►►►►25 rocznica I Krajowego Zjazdu 25 rocznica I Krajowego Zjazdu 25 rocznica I Krajowego Zjazdu 25 rocznica I Krajowego Zjazdu 
Delegatów NSZZ Solidarność;Delegatów NSZZ Solidarność;Delegatów NSZZ Solidarność;Delegatów NSZZ Solidarność;    
    
►►►►67 rocznica sowieckiej napaści na 67 rocznica sowieckiej napaści na 67 rocznica sowieckiej napaści na 67 rocznica sowieckiej napaści na 
Polskę; Polskę; Polskę; Polskę;     

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

►►►►Wycieczka Wiedeń, BudapesztWycieczka Wiedeń, BudapesztWycieczka Wiedeń, BudapesztWycieczka Wiedeń, Budapeszt    

 

►Turniej Turniej Turniej Turniej 
Piłkarski o Puchar Piłkarski o Puchar Piłkarski o Puchar Piłkarski o Puchar 

NSZZ NSZZ NSZZ NSZZ 
„Solidarność”„Solidarność”„Solidarność”„Solidarność”    

    

►►►►Obradowała Komisja Międzyzakłado-Obradowała Komisja Międzyzakłado-Obradowała Komisja Międzyzakłado-Obradowała Komisja Międzyzakłado-
wa  NSZZ Solidarność ENEA;wa  NSZZ Solidarność ENEA;wa  NSZZ Solidarność ENEA;wa  NSZZ Solidarność ENEA;    
    
► Negocjacje Stron Zak► Negocjacje Stron Zak► Negocjacje Stron Zak► Negocjacje Stron Zakładowego ładowego ładowego ładowego 
Układu Zbiorowego PracyUkładu Zbiorowego PracyUkładu Zbiorowego PracyUkładu Zbiorowego Pracy    

25. rocznica I Krajowego Zjazdu 25. rocznica I Krajowego Zjazdu 25. rocznica I Krajowego Zjazdu 25. rocznica I Krajowego Zjazdu     
Delegatów NSZZ SolidarnośćDelegatów NSZZ SolidarnośćDelegatów NSZZ SolidarnośćDelegatów NSZZ Solidarność    

5 września 1981 roku rozpoczął obrady I Krajowy Zjazd Delegatów 5 września 1981 roku rozpoczął obrady I Krajowy Zjazd Delegatów 5 września 1981 roku rozpoczął obrady I Krajowy Zjazd Delegatów 5 września 1981 roku rozpoczął obrady I Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ "Solidarność". NSZZ "Solidarność". NSZZ "Solidarność". NSZZ "Solidarność".     
Krajowy Zjazd Delegatów Krajowy Zjazd Delegatów Krajowy Zjazd Delegatów Krajowy Zjazd Delegatów ---- najwyŜsza władza związkowa  najwyŜsza władza związkowa  najwyŜsza władza związkowa  najwyŜsza władza związkowa ---- obrado- obrado- obrado- obrado-
wał w Hali Oliwii w Gdańsku w dwóch turach 5 wał w Hali Oliwii w Gdańsku w dwóch turach 5 wał w Hali Oliwii w Gdańsku w dwóch turach 5 wał w Hali Oliwii w Gdańsku w dwóch turach 5 ---- 10 września i 26  10 września i 26  10 września i 26  10 września i 26 
września września września września ---- 7 października. Jego obrady kończyły okres tymczasowo- 7 października. Jego obrady kończyły okres tymczasowo- 7 października. Jego obrady kończyły okres tymczasowo- 7 października. Jego obrady kończyły okres tymczasowo-
ści w NSZZ "Solidarność". To I KZD wybrał Lecha Wałęsę na prze-ści w NSZZ "Solidarność". To I KZD wybrał Lecha Wałęsę na prze-ści w NSZZ "Solidarność". To I KZD wybrał Lecha Wałęsę na prze-ści w NSZZ "Solidarność". To I KZD wybrał Lecha Wałęsę na prze-
wodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "S" i dokonał wyboru człon-wodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "S" i dokonał wyboru człon-wodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "S" i dokonał wyboru człon-wodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "S" i dokonał wyboru człon-
ków KK i KKR. ków KK i KKR. ków KK i KKR. ków KK i KKR.     
W zjeździe uczestniczyło 896 delegatów reprezentujących 9,5 mln W zjeździe uczestniczyło 896 delegatów reprezentujących 9,5 mln W zjeździe uczestniczyło 896 delegatów reprezentujących 9,5 mln W zjeździe uczestniczyło 896 delegatów reprezentujących 9,5 mln 
członków "Solidarności". członków "Solidarności". członków "Solidarności". członków "Solidarności".     
Na podstawie przeprowadzonych w czasie Zjazdu ankiet stwierdzo-Na podstawie przeprowadzonych w czasie Zjazdu ankiet stwierdzo-Na podstawie przeprowadzonych w czasie Zjazdu ankiet stwierdzo-Na podstawie przeprowadzonych w czasie Zjazdu ankiet stwierdzo-
no, Ŝe 47 proc. delegatów miało pochodzenie robotnicze, 33 proc. no, Ŝe 47 proc. delegatów miało pochodzenie robotnicze, 33 proc. no, Ŝe 47 proc. delegatów miało pochodzenie robotnicze, 33 proc. no, Ŝe 47 proc. delegatów miało pochodzenie robotnicze, 33 proc. 
inteligenckie, 15 proc. chłopskie, 5 proc. to chłoporobotnicy i rze-inteligenckie, 15 proc. chłopskie, 5 proc. to chłoporobotnicy i rze-inteligenckie, 15 proc. chłopskie, 5 proc. to chłoporobotnicy i rze-inteligenckie, 15 proc. chłopskie, 5 proc. to chłoporobotnicy i rze-
mieślnicy. Co najmniej 87 proc. obradujących miało wykształcenie mieślnicy. Co najmniej 87 proc. obradujących miało wykształcenie mieślnicy. Co najmniej 87 proc. obradujących miało wykształcenie mieślnicy. Co najmniej 87 proc. obradujących miało wykształcenie 
średnie, 51 proc. zebranych wyŜsze. Małe (do 500 zatrudnionych) i średnie, 51 proc. zebranych wyŜsze. Małe (do 500 zatrudnionych) i średnie, 51 proc. zebranych wyŜsze. Małe (do 500 zatrudnionych) i średnie, 51 proc. zebranych wyŜsze. Małe (do 500 zatrudnionych) i 
duŜe (powyŜej 3 tys.) zakłady pracy reprezentowało po 31 proc. de-duŜe (powyŜej 3 tys.) zakłady pracy reprezentowało po 31 proc. de-duŜe (powyŜej 3 tys.) zakłady pracy reprezentowało po 31 proc. de-duŜe (powyŜej 3 tys.) zakłady pracy reprezentowało po 31 proc. de-
legatów, średnie (500 legatów, średnie (500 legatów, średnie (500 legatów, średnie (500 ---- 3 tys. zatrudnionych) zakłady pracy 38 proc. 3 tys. zatrudnionych) zakłady pracy 38 proc. 3 tys. zatrudnionych) zakłady pracy 38 proc. 3 tys. zatrudnionych) zakłady pracy 38 proc.    
    Tylko 7 proc. delegatów przyjechało z duŜych przedsiębiorstw. W Tylko 7 proc. delegatów przyjechało z duŜych przedsiębiorstw. W Tylko 7 proc. delegatów przyjechało z duŜych przedsiębiorstw. W Tylko 7 proc. delegatów przyjechało z duŜych przedsiębiorstw. W 
szkolnictwie i słuŜbie zdrowia pracowało po 7 proc. delegatów, 6 szkolnictwie i słuŜbie zdrowia pracowało po 7 proc. delegatów, 6 szkolnictwie i słuŜbie zdrowia pracowało po 7 proc. delegatów, 6 szkolnictwie i słuŜbie zdrowia pracowało po 7 proc. delegatów, 6 
proc. zatrudnionych było w budownictwie, a 4 proc. w komunikacji. proc. zatrudnionych było w budownictwie, a 4 proc. w komunikacji. proc. zatrudnionych było w budownictwie, a 4 proc. w komunikacji. proc. zatrudnionych było w budownictwie, a 4 proc. w komunikacji. 
Najwięcej Najwięcej Najwięcej Najwięcej ---- 43 proc. ankietowanych pracowało w zakładach przemy- 43 proc. ankietowanych pracowało w zakładach przemy- 43 proc. ankietowanych pracowało w zakładach przemy- 43 proc. ankietowanych pracowało w zakładach przemy-
słowych. Większość delegatów pełniła jakieś funkcji w Związku, 51 słowych. Większość delegatów pełniła jakieś funkcji w Związku, 51 słowych. Większość delegatów pełniła jakieś funkcji w Związku, 51 słowych. Większość delegatów pełniła jakieś funkcji w Związku, 51 
proc. to członkowie władz regionów. Tylko 9 proc. nie zajmowało proc. to członkowie władz regionów. Tylko 9 proc. nie zajmowało proc. to członkowie władz regionów. Tylko 9 proc. nie zajmowało proc. to członkowie władz regionów. Tylko 9 proc. nie zajmowało 
się wcześniej działalnością związkowąsię wcześniej działalnością związkowąsię wcześniej działalnością związkowąsię wcześniej działalnością związkową****....    

(Ciąg dalszy na stronie 2) 
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(Ciąg dalszy ze strony 1) 
 
Hala Olivia i jej bezpośrednie otoczenie było enklawą wolności i Hala Olivia i jej bezpośrednie otoczenie było enklawą wolności i Hala Olivia i jej bezpośrednie otoczenie było enklawą wolności i Hala Olivia i jej bezpośrednie otoczenie było enklawą wolności i 
demokracji. Toczące się obrady były burzliwe, wielokrotnie ścierały demokracji. Toczące się obrady były burzliwe, wielokrotnie ścierały demokracji. Toczące się obrady były burzliwe, wielokrotnie ścierały demokracji. Toczące się obrady były burzliwe, wielokrotnie ścierały 
się róŜne wizje Związku i Polski. Gorąco dyskutowano nad projek-się róŜne wizje Związku i Polski. Gorąco dyskutowano nad projek-się róŜne wizje Związku i Polski. Gorąco dyskutowano nad projek-się róŜne wizje Związku i Polski. Gorąco dyskutowano nad projek-
tem ustawy o samorządzie pracowniczym przygotowanym przez tem ustawy o samorządzie pracowniczym przygotowanym przez tem ustawy o samorządzie pracowniczym przygotowanym przez tem ustawy o samorządzie pracowniczym przygotowanym przez 
rząd, nad ustawami o związkach zawodowych, szkolnictwie wyŜ-rząd, nad ustawami o związkach zawodowych, szkolnictwie wyŜ-rząd, nad ustawami o związkach zawodowych, szkolnictwie wyŜ-rząd, nad ustawami o związkach zawodowych, szkolnictwie wyŜ-
szym. szym. szym. szym.     
Największym echem odbiło się jednak "Posłanie Pierwszego Zjazdu Największym echem odbiło się jednak "Posłanie Pierwszego Zjazdu Największym echem odbiło się jednak "Posłanie Pierwszego Zjazdu Największym echem odbiło się jednak "Posłanie Pierwszego Zjazdu 
Delegatów NSZZ "Solidarność" do Ludzi Pracy Europy Wschod-Delegatów NSZZ "Solidarność" do Ludzi Pracy Europy Wschod-Delegatów NSZZ "Solidarność" do Ludzi Pracy Europy Wschod-Delegatów NSZZ "Solidarność" do Ludzi Pracy Europy Wschod-
niej". Wywołało ono oburzenie władz nie tylko PRL, ale takŜe niej". Wywołało ono oburzenie władz nie tylko PRL, ale takŜe niej". Wywołało ono oburzenie władz nie tylko PRL, ale takŜe niej". Wywołało ono oburzenie władz nie tylko PRL, ale takŜe 
Kremla. I KZD domagał się nieograniczonego dostępu do środków Kremla. I KZD domagał się nieograniczonego dostępu do środków Kremla. I KZD domagał się nieograniczonego dostępu do środków Kremla. I KZD domagał się nieograniczonego dostępu do środków 
masowego przekazu. Jego obrady nie były transmitowane przez pu-masowego przekazu. Jego obrady nie były transmitowane przez pu-masowego przekazu. Jego obrady nie były transmitowane przez pu-masowego przekazu. Jego obrady nie były transmitowane przez pu-
bliczną telewizję, gdyŜ delegaci obawiali się manipulacji. bliczną telewizję, gdyŜ delegaci obawiali się manipulacji. bliczną telewizję, gdyŜ delegaci obawiali się manipulacji. bliczną telewizję, gdyŜ delegaci obawiali się manipulacji.     
W czasie drugiej tury Zjazdu, 28 września, Edward Lipski, najstarszy W czasie drugiej tury Zjazdu, 28 września, Edward Lipski, najstarszy W czasie drugiej tury Zjazdu, 28 września, Edward Lipski, najstarszy W czasie drugiej tury Zjazdu, 28 września, Edward Lipski, najstarszy 
członek KORczłonek KORczłonek KORczłonek KOR----u, zawiadomił o rozwiązaniu tej organizacji, gdyŜ jej u, zawiadomił o rozwiązaniu tej organizacji, gdyŜ jej u, zawiadomił o rozwiązaniu tej organizacji, gdyŜ jej u, zawiadomił o rozwiązaniu tej organizacji, gdyŜ jej 
rola została spełniona. Zwieńczeniem obrad I KZD była Uchwała rola została spełniona. Zwieńczeniem obrad I KZD była Uchwała rola została spełniona. Zwieńczeniem obrad I KZD była Uchwała rola została spełniona. Zwieńczeniem obrad I KZD była Uchwała 
Programowa, w której jeden z rozdziałów "Samorządna Rzeczpospo-Programowa, w której jeden z rozdziałów "Samorządna Rzeczpospo-Programowa, w której jeden z rozdziałów "Samorządna Rzeczpospo-Programowa, w której jeden z rozdziałów "Samorządna Rzeczpospo-
lita" zawierał wizję uspołecznionej gospodarki rynkowej oraz demo-lita" zawierał wizję uspołecznionej gospodarki rynkowej oraz demo-lita" zawierał wizję uspołecznionej gospodarki rynkowej oraz demo-lita" zawierał wizję uspołecznionej gospodarki rynkowej oraz demo-
kratycznego ustroju politycznego, uwzględniającego pierwszoplano-kratycznego ustroju politycznego, uwzględniającego pierwszoplano-kratycznego ustroju politycznego, uwzględniającego pierwszoplano-kratycznego ustroju politycznego, uwzględniającego pierwszoplano-
wą rolę instytucji samorządowycwą rolę instytucji samorządowycwą rolę instytucji samorządowycwą rolę instytucji samorządowych. h. h. h.     

    

XIV Turniej Piłki NoŜnej o XIV Turniej Piłki NoŜnej o XIV Turniej Piłki NoŜnej o XIV Turniej Piłki NoŜnej o     
Puchar Komisji Podzakładowej Puchar Komisji Podzakładowej Puchar Komisji Podzakładowej Puchar Komisji Podzakładowej     

NSZZ Solidarność ENEA NSZZ Solidarność ENEA NSZZ Solidarność ENEA NSZZ Solidarność ENEA     
Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp.Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp.Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp.Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp.    

    
9 września 9 września 9 września 9 września 2006 r. w Ośrodku Szkoleniowo- Wypoczynkowym 
„Zdroiskie Buki” Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność wspól-
nie z TKKF „Elektron” zorganizowała juŜ po raz czternasty turniej 

piłkarski o Puchar NSZZ Solidarność, który połączono z festynem 
rekreacyjno- sportowy dla pracowników oraz ich rodzin. 
Turniej Piłkarski został przeprowadzony systemem kaŜdy z kaŜdym, 
a mecze trwały 2x po 8 minut. 
Ostateczna klasyfikacja Turnieju: 
Rejon Dystrybucji Choszczno I 
Rejon Dystrybucji Choszczno II 
Centrala Oddziału 
Rejon Dystrybucji Międzychód 
 
W trakcie imprezy zostały przeprowadzone konkurencje, w których 
mogli uczestniczyć zarówno dorośli, jaki i dzieci. Wszyscy chętni 
mogli uczestniczyć w następujących konkurencjach: Strzelanie z bro-
ni pneumatycznej kobiet; strzelanie z broni pneumatycznej męŜ-
czyzn; Rzut beretem; Strzel Gola (piłką do rugby!); Turniej Trójek 
Piłki Siatkowej; Minifestyn dla dzieci. 
Uczestnicy festynu mogli skorzystać z bufetu, który serwował bigos, 
kiełbaskę z roŜna, kawę i herbatę. Po zakończeniu wszystkich konku-
rencji Przewodniczący Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność 
naszego Oddziału; Krzysztof Gonerski oraz Prezes Ogniska TKKF 
„Elektron”, Ireneusz Krajnik wręczyli najlepszym druŜynom puchary 
i dyplomy, a wszystkim milusińskim wręczono nagrody rzeczowe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodatkową atrakcją, ze względu na połoŜenie Ośrodka, była moŜli-
wość udania się na grzybobranie, z czego niektórzy skwapliwie 
skorzystali. 
Piękna pogoda (zamówiona przez organizatorów) sprawiła, Ŝe 
większość uczestników wcale nie spieszyła się z powrotem do do-
mu.    
    
17 września 17 września 17 września 17 września minęła 67 rocznica agresji ZSRR na Polskę w ramach 
realizacji tajnej części paktu Ribentrop- Mołotow. Tego dnia sa-
motnie walcząca z agresją niemiecką Polska została skrytobójczo 
zaatakowana przez Rosję sowiecką na całej długości liczącej 1400 
km granicy wschodniej.  
Obaj agresorzy jednostronnie złamali zawarte w 1932 oraz w 1934 
roku Pakty o Nieagresji, aby zgodne z tajnym protokołem Paktu 
Ribentrop- Mołotow dokonać IV rozbioru Polski na oczach całko-
wicie obojętnych państw zachodniej Europy.  
Moralna i polityczna odpowiedzialność za to spada na Wielką Bry-
tanię i Francję, nie przejmujące się kompletnie swoimi zobowiąza-
niami wobec Polski.  
Data ta zapoczątkowała na niespotykaną dotąd w naszej historii 
skalę pasmo masowych zbrodni na Polakach, których szczególnym 
celem były polskie elity- pracownicy nauki, nauczyciele, księŜa 
oraz kadra oficerska.  
Skutkiem sowiecko- niemieckiej okupacji było wymordowanie 6 
milionów polskich obywateli( 22% populacji!) i cztery wielkie de-
portacje setek tysięcy Polaków wywiezionych do północnych oraz 
wschodnich rejonów sowieckiego imperium. Szczególnie okrutny 
los spotkał 230 tysięcy oficerów WP, urzędników państwowych 
oraz przedstawicieli inteligencji. Dla nich miejscem kaźni stały się: 
Katyń, Kalinin, Twer, Miednoje, Charów, Staszków, Luboml, Ko-
wel, Lwów i wiele innych miejsc kaźni, skwapliwie ukrywanych 
przez Rosję. 
Polska straciła w wyniku działań sowieckich oraz niemieckich za-
borców swój największy skarb- prawdziwe elity.  
Skutki działań okupantów polskie społeczeństwo odczuwa do dziś. 
Tych, których w tej chwili media skutecznie kreują na elity, trudno 
jest bowiem bez uśmiechu politowania z nielicznymi wyjątkami 
traktować powaŜnie. Bo jeŜeli do elit zalicza się partyjnego aparat-
czyka, jakim był Kwaśniewski, to o czym tu mówimy.  
 
18181818---- 19 września  19 września  19 września  19 września w Ośrodku Szkoleniowo- wypoczynkowym 
„Zdroiskie Buki” odbyło się comiesięczne spotkanie Komisji 
Podzakładowej NSZZ Solidarność naszego Oddziału. 
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności od ostat-
niego spotkania. Po sprawozdaniu w szeregi Solidarności przyjęto 
5 nowych osób. Obecnie NSZZ Solidarność naszego Oddziału 
zrzesza 509 osób. 
Komisja postanowiła dofinansować koszty sztandaru Komisji Mię-
dzyzakładowej w części przypadającej na naszą organizację. 
Komisja zajmowała się polityką właścicielską, dotyczącą procesu 
konsolidacji ENEI z Elektrownią Kozienice i Kopalnią Węgla Ka-
miennego „Bogdanka”, wyborami do rady nadzorczej oraz zapo-
znano się z przesłaną przez Zarząd koncepcją restrukturyzacji . 

 
(Ciąg dalszy na stronie 3) 



(ciąg dalszy ze strony 2) 
 

ENEA S.A. oraz bieŜącymi sprawami związkowymi. Komisja po-
stanowiła dostosowywać swoje działania do bieŜącego rozwoju 
sytuacji w ENEI. 
Pokłosiem zebrania są dwa pisma, wystosowane do Zarządu oraz 
Głównej Komisji Wyborczej o następującej treści: 
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” po zapoznaniu się 
z dokumentem: „Koncepcja restrukturyzacji Grupy Kapitałowej 
Enea w Poznaniu”, przekazanym stronie społecznej w dniu 15 
września 2006r., zwraca się do Zarządu o dostarczenie dokumen-
tów, do których się zobowiązał w Porozumieniu z dnia 10-
.07.2006r. zawartym pomiędzy Zarządem a NSZZ „Solidarność”. 
Przedstawiony dokument nie spełnia warunków zawartego porozu-
mienia, nie zawiera polityki właścicielskiej w zakresie łączenia 
spółek i nie pokazuje Ŝadnych szczegółów tego łączenia a takŜe nie 
omawia skutków społecznych tych działań.  
Nie pokazano równieŜ w dostarczonym dokumencie sposobu wy-
wiązania się przez Zarząd z Porozumienia Zbiorowego z dnia 
9.11.2005r. dotyczącego problemów Spółek zaleŜnych. 
Przedstawiony dokument w Ŝadnej mierze nie wyczerpuje zobowią-
zań zarządu wynikających z cytowanego wyŜej Porozumienia. 
W związku z tym NSZZ „Solidarność” uznaje, Ŝe Zarząd nie wy-
wiązał się z Porozumienia kończącego spory zbiorowe wszczęte w 
dniu 30 czerwca 2006r. oraz w dniu 12.06.2006r. 
W nawiązaniu do powyŜszego, Ŝądamy dostarczenia kompletu do-
kumentów, o których mowa w Porozumieniu z dnia 10.07.2006r.  
W dokumencie tym oczekujemy przeanalizowania planowanych 
działań pod kątem zawartych wcześniej porozumień, bowiem z 
otrzymanego dokumentu jasno wynika, Ŝe tezy w nim zawarte są 
niezgodne z zawartymi porozumieniami. 
Do momentu otrzymania kompletu dokumentów i zapoznania się z 
nimi, nie widzimy moŜliwości prowadzenia merytorycznych roz-
mów dotyczących restrukturyzacji Grupy kapitałowej ENEA w Po-
znaniu. 
 

Główna Komisja Wyborcza Przy ENEA S.AGłówna Komisja Wyborcza Przy ENEA S.AGłówna Komisja Wyborcza Przy ENEA S.AGłówna Komisja Wyborcza Przy ENEA S.A 
Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność ENEA, reprezentu-
jąca ponad 1/3 załogi ENEA S.A., wnioskuje o rozpisanie wyborów 
uzupełniających przedstawicieli załogi do Rady Nadzorczej. 
Uzasadnienie 
W związku z nie uzyskaniem przez Ŝadnego kandydata wymaganej 
liczby głosów w drugiej turze wyborów, przy wysokiej frekwencji 
(75,76% w I turze wyborów i 67% w II turze wyborów), wolą zało-
gi jest wybór czwartego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej 
ENEA S.A. 
 
Po zakończeniu pierwszego dnia obrad, odbył się turniej Bowlingo-
wy, w którym uczestniczyli przedstawiciele 5 komisji Podzakłado-
wych oraz druŜyny Gorzowskiej Solidarności. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turniej ten był wspaniałą zabawą, która pozwoliła wszystkim choć 
na chwilę oderwać się od bieŜących spraw w firmie.  

Wyniki turnieju: 
I-Miejsce- ENEA S.A. Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. -1471 
pkt 
 
II-Miejsce –Zarząd Regionu Gorzów Wlkp.                    - 1370 pkt 
III-Miejsce – ENEA S.A Zakład Główny Poznań               - 1316 
pkt 
 
IV-Miejsce – ENEA S.A. Oddział Dystrybucji Szczecin     - 1175 
pkt 
 
V-Miejsce – ENEA S.A. Oddział Dystrybucji Zielona Góra   - 1106 
pkt 
 
20 września 20 września 20 września 20 września w Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP. 
Kolejne, w którym tradycyjnie juŜ nie uczestniczył Zarząd Enei. 
 
- Strony uzgodniły, Ŝe zapisy występujące w ZUZP, dotyczące 
ekwiwalentu za przedłuŜenie okresu uŜywalności odzieŜy roboczej 
i obuwia roboczego, są obecnie wystarczające. JeŜeli w przyszłości 
wystąpi potrzeba zmian, to strony przystąpią do negocjacji. Praco-
dawca zapewnia pełen asortyment odzieŜy i obuwia roboczego. 
- Uzgodniono, po cięŜkich negocjacjach wartość posiłku profilak-
tycznego na sezon 2006/2007 w kwocie 9,50 zł. Nowa wartość na 
sezon 2007/2008 będzie negocjowana w następnym sezonie. 
- Strona pracodawcy, na wniosek związków zawodowych na na-
stępnym spotkaniu przedstawi propozycję interpretacji zapisu w 
ZAł. Nr 27 do ZUZP, dotyczącej określenia Ŝe  „inne zdarzenie 
losowe jest to konieczność pracy pracownika w godzinach nadlicz-
bowych decyzją przełoŜonego, w danym dniu, powyŜej 8 godzin 
dziennie”. Zapis wiąŜe się z wydaniem posiłku profilaktycznego 
równieŜ poza sezonem. 
- Strona pracodawcy zaproponowała zmiany w Regulaminie Pracy. 
Strona społeczna wniosła dodatkowe zmiany do proponowanego 
materiału: w okresie jesienno- zimowym dopuścić system dwu-
zmianowy, na drugiej zmianie od godz.13.00 do godz. 21.00; czas 
otwarcia punktów kasowych nie powinien przekraczać 7,5 godziny 
w czasie zmiany. Proponuje rozwaŜenie moŜliwości stosowania 
okularów korygujących wzrok dla pracowników pracujących przy 
sztucznym oświetleniu powyŜej 4 godzin na zmianie. Zagadnienia 
zwarte w Regulaminie Pracy, dotyczące poszczególnych jednostek 
organizacyjnych będą uzgadniane z organizacjami związkowymi, 
działającymi w danej jednostce. Decyzja o wprowadzeniu tych 
zmian naleŜy do stron ZUZP ENEA S.A. . 
- Strony ustalą podział dotacji z zysku na ZFŚS wg stanu zatrudnie-
nia na dzień 31 grudnia 2005 w ENEA S.A. i spółkach zaleŜnych 
korzystających z ZFŚS. Wg wstępnych wyliczeń po takim zasileniu 
kwota dotacji na jednego zatrudnionego wyniesie ok. 326,43 zł. 
- Strony ZUZP ENEA S.A. wystąpią o opinie prawną, dotyczącą 
udzielenia dnia wolnego za nadgodziny w kontekście miesięcznego 
okresu rozliczeniowego (Art. 18 ZUZP).. 
 
21212121----24 września NSZZ Solidarność 24 września NSZZ Solidarność 24 września NSZZ Solidarność 24 września NSZZ Solidarność naszego Oddziału zorganizowa-
ła wycieczkę dla pracowników Oddziału. 
 
21 wrzesień 
Po nocnym przejeździe przez Czechy dotarliśmy do Morawskiego 
Krasu, gdzie mieliśmy okazję zwiedzić Jaskinie Punkwiowe. Do-
datkową atrakcją był spływ łodziami podziemną rzeką Punkwą. 
Następnie udaliśmy się do Wiednia, gdzie dotarliśmy w godzinach 
popołudniowych. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wzgórza Kahlen-
berg, z którego roztaczał się wspaniały widok Wiednia. Odwiedzili-
śmy tam polski kościół, w którym przechowywana jest szabla króla 
Jana III Sobieskiego. MoŜna tam było się wzmocnić lokalnym trun-
kiem o nazwie Strom, który w smaku przypominał bardzo młode 
wino. Po zakończeniu zwiedzania wzgórza, udaliśmy się do Hotelu. 
Zakwaterowanie nas w centrum  miasta miało swoje minusy w po-

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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staci trudności z przemieszczaniem się autokaru po krętych, często 
wąskich i jednokierunkowych uliczkach.  
 
Po spoŜyciu obiadokolacji mieliśmy czas do własnej dyspozycji, 
który wykorzystaliśmy na nocne podziwianie uroków tego miasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 września 
Po śniadaniu, z przewodnikiem udaliśmy się na dalsze zwiedzanie 
stolicy Austrii. Wiedeńska starówka, Ratusz, Katedra, Belweder, 
gmachy opery i teatru na długo pozostaną w naszej pamięci. 
Po krótkim czasie wolnym wyruszyliśmy w kierunku węgierskiej 
stolicy- Budapesztu. W godzinach wieczornych dotarliśmy do 
przedmieść Budapesztu- miejsca naszego zakwaterowania. 
Po spoŜyciu posiłku moŜna było się wspólnie pobawić i pośpiewać. 
W późnych godzinach wieczornych, po przyłączeniu się do nas 
Węgrów, impreza nabrała międzynarodowego charakteru. Okazało 
się, Ŝe język polski oraz węgierski są strasznie do siebie podobne. 
Przysłowie, Ŝe „Polak, Węgier- dwa bratanki” i w tym przypadku 
znalazło potwierdzenie. 
 
23 września 
Po śniadaniu udaliśmy się do Budapesztu. Doniesienia medialne, 
jakimi nas raczyły stacje w Polsce, sprawiły, Ŝe z pewną obawą 
zbliŜaliśmy się do budynku węgierskiego parlamentu. 

Nie po raz pierwszy okazało się, Ŝe rzeczywistość wygląda zupełnie 
inaczej niŜ to przedstawiają dziennikarze. 
Podczas naszego pobytu nie dochodziło do Ŝadnych ekscesów i mo-
gliśmy w spokoju podziwiać zarówno Parlament, jak i Wzgórze 
Zamkowe, Stare Miasto, Zamek Królewski, Plac Bohaterów czy teŜ 
Ratusz. Niestety, nie udało się nam zaliczyć pobytu w słynnych 
Kąpieliskach Szechenyiego. Z banalnej przyczyny- większość nie 
zabrała ze sobą  strojów kąpielowych! 
Wieczorem organizatorzy zapewnili nam udział w kolacji integra-
cyjnej. Wspólnie z Japończykami, Rosjanami i Włochami mogli-
śmy skosztować potraw kuchni węgierskiej oraz lokalnego trunku- 
wina Tokaj. Okazało się, Ŝe jeŜeli chodzi o zabawę i śpiewy, to naj-
wytrwalsi są Polacy. Dlatego teŜ jako ostatni opuszczaliśmy lokal, 

(Ciąg dalszy ze strony 3) w którym tak wspaniale się bawiliśmy. Po imprezie udaliśmy się au-
tokarem na Wzgórze Gelerta, gdzie mogliśmy podziwiać nocną pa-
noramę Budapesztu. 
 
24 września 
Po śniadaniu, udaliśmy się zakolami Dunaju w drogę powrotną do 
Gorzowa. 
Po raz kolejny okazało się, Ŝe w tak krótkim czasie nie da się zwie-
dzić wszystkich miejsc, które w tych wspaniałych miastach na to za-
sługiwały. Myślę, Ŝe wielu z uczestników tego wyjazdu z przyjemno-
ścią wróci tam jeszcze raz, aby w spokoju zwiedzić to, co nam się 
niestety nie udało zwiedzić. 
 
23232323----24 września 24 września 24 września 24 września na zaproszenie Rady Zakładowej E-ON/ Edis repre-
zentacja NSZZ Solidarność naszego Oddziału uczestniczyła w mi-
strzostwach E-ON mikstów w piłkę siatkową ( w zespole musiały 
grać co najmniej dwie panie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Występ pod względem sportowym nie wypadł źle, zajęliśmy bowiem 
9 miejsce , a przy szczęśliwszym losowaniu grup była szansa na zaję-
cie jeszcze lepszego miejsca.  
Zostaliśmy przyjęci i ugoszczeni przez gospodarzy wspaniale. A sam 
turniej był dla wszystkich jego uczestników wspaniałą sportową za-
bawą. 
 

XX KZD NSZZ SolidarnośćXX KZD NSZZ SolidarnośćXX KZD NSZZ SolidarnośćXX KZD NSZZ Solidarność    
    

28282828---- 29 września  29 września  29 września  29 września w Szczecinie obradował XX Krajowy Zjazd Delega-
tów NSZZ Solidarność. Jego głównym zadaniem było wyłonienie 
władz naszego związku na kadencję 2006- 2010. 
Zjazd tradycyjnie rozpoczęła msza św., odprawiona w przez abp Ta-
deusza Gocławskiego szczecińskiej Katedrze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 
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Na ogólną liczbę delegatów-351-obecnych na zjeździe było 
4.Nasz region reprezentowało 3 delegatów( Jarosław Por-
wich ,Krzysztof Gonerski, Zbigniew Szydłowski ). 
Pierwszego dnia zjazdu delegaci wybierali Przewodniczącego Ko-
misji Krajowej. Na tą funkcję zgłoszono trzy kandydatury: Jana 
Mosińskiego, Leszka Walczaka,Janusza Śniadka. W pierwszej tu-
rze wyborów Ŝaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większo-
ści głosów. W drugiej turze J.Śniadek uzyskał 178głosów i tym 
samym został ponownie wybranym Przewodniczącym K.K. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W drugim dniu zjazdu delegaci wybierali 100 osobową Komisję 
Krajową oraz 16 osobową Krajową Komisję Rewizyjną. Delegaci 
obecni na zjeździe wystosowali list do PapieŜa Benedykta XVI na-
stępującej treści: 
 
„Umiłowany Ojcze Święty, Związkowcy zgromadzeni w Szczeci-

nie na obradach XX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ 

"Solidarność" przesyłają Jego Świątobliwości wyrazy uszanowania 

i zapewniają o swym synowskim przywiązaniu. To tutaj jest jedno 

z najwaŜniejszych miejsc, gdzie zaczęła się nasza droga do wolno-

ści. Tę wolność wywalczyliśmy, stosując jako zasadę działanie bez 

przemocy. Dlatego teŜ bliskie są nam wezwania Waszej Świątobli-

wości, aby odrzucić przemoc w stosunkach międzyludzkich. Jeste-

śmy solidarni z Tobą, umiłowany Ojcze Święty, w konsekwentnym 

szerzeniu tej idei. Drogi Ojcze Święty, Dziękujemy za pielgrzymkę 

Waszej Świątobliwości do Polski i spotkanie z nami na Jasnej Gó-

rze, u tronu Jasnogórskiej Pani, które pozwoliło nam nabrać sił do 

dalszej pracy, abyśmy nie ustali w budowaniu dobra wspólnego. Na 

koniec prosimy Waszą Świątobliwość o modlitwę za tych, którzy 

pozbawieni są pracy i poddani szerzącemu się wyzyskowi. Prosimy 

takŜe o Twoje Apostolskie Błogosławieństwo, byśmy umieli budo-

wać Polskę opartą na fundamencie wartości chrześcijańskich, god-

ną swej ponad tysiącletniej tradycji. Z synowskim oddaniem dele-

gatki i delegaci zebrani podczas XX Krajowego Zjazdu Delegatów 

NSZZ "Solidarność" 

 
Przyjęto równieŜ szereg uchwał oraz stanowisk, które są zadaniami 
do wykonania przez KK i z wykonania których delegaci rozliczą 
władze na następnym zjeździe. 
Gościem zjazdu był Prezydent Lech Kaczyński, który podziękował 
za udzielone poparcie i potwierdził, Ŝe drzwi pałacu prezydenckie-
go są zawsze otwarte dla Solidarności.  
 
3 października 3 października 3 października 3 października odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu gorzow-
skiej Solidarności. 
Członkowie ZR zapoznali się z tematyką szkoleń konsultantów 

społecznych. Przewodniczący ZR przedstawił sprawozdanie z dzia-
łalności, które w głównej mierze polegała na zakładaniu nowych Ko-
misji Zakładowych NSZZ Solidarność w Regionie. 
Nowe organizacje związkowe powstały w TESCO, GS Samopomoc 
Chłopska, Laurencja, Lidl, SM „Włókno” i Radiu Zachód. ZR udzie-
lił poparcia akcji protestacyjnej, prowadzonej przez załogę w go-
rzowskim SANEPIDZIE. 
Delegaci na XX KZD przedstawili relację ze zjazdu oraz zapoznali 
Zarząd Regionu z najwaŜniejszymi decyzjami, jakie tam zapadły. 
Członkowie ZR zapoznali się ze stanem przygotowań do obchodów 
25 rocznicy stanu wojennego oraz dyskutowali o zbliŜających się 
wyborach samorządowych. 
Zebrani gorąco przywitali wieloletniego( w latach 1992- 2001) Prze-
wodniczącego ZR gorzowskiej Solidarności, Bronisława śurawiec-
kiego, który odwiedził ZR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Była to wspaniała okazja do powspominania wspólnej działalności i 
porównania jej z obecną sytuacją. 
Jak stwierdził B. śurawiecki, tego się nie da porównać. Wtedy Soli-
darność była silna, bo miała społeczne poparcie i cieszyła się ogrom-
nym zaufaniem. Teraz działalność związkowa jest niedoceniana i 
wyszydzana 
 

Konsolidacja juŜ wkrótce  
CIRE, 3. października 06,  
Z najnowszych informacji Parkietu, wynika, Ŝe prace nad realizacją 
rządowego programu dla elektroenergetyki znacznie przyspieszyły. 
Na początku listopada zakończą się wyceny spółek mających wejść 
do skonsolidowanych grup.  
Przewidziana w rządowym programie dla elektroenergetyki, konsoli-
dacja branŜy, nastąpi jeszcze w tym roku. Istnieje szansa, Ŝe cztery 
pionowo zintegrowane grupy powstaną juŜ na przełomie listopada i 
grudnia. Wiadomo juŜ, Ŝe powstaną cztery koncerny: Polska Grupa 
Energetyczna, która będzie dominować na polskim rynku, oraz trzy 
mniejsze, nazywane roboczo Grupą Południe, Centrum i Północ. 
Konsolidacja wszystkich podmiotów będzie przeprowadzana w po-
dobny sposób. Koncerny przyjmą formę holdingów, a kaŜdy z nich 
będzie miał swoją spółkę dominującą. 
Sytuacja Polskiej Grupy Energetycznej, która ma zjednoczyć się pod 
skrzydłami Polskich Sieci Elektroenergetycznych, jest trochę inna, 
poniewaŜ majątek PSE stanowi zabezpieczenie kontraktów długoter-
minowych. Do PSE wniesione aportem zostaną: holding BOT, ZE 
Dolna Odra i spółki tzw. grup dystrybucyjnych Ł2 (spółka dystrybu-
cyjna ŁZE i Łódź Teren), L5 (pięć spółek energetycznych ze 
wschodniej Polski) i Rzeszowski Zakład Energetyczny. Z informacji 
Parkietu wynika, Ŝe jeszcze około miesiąca potrwa szczegółowa wy-
cena wnoszonych spółek. Od złoŜenia do sądu rejestrowego doku-
mentów o zawiązaniu spółki akcyjnej do jej zarejestrowania nie cze-
ka się dłuŜej niŜ dwa tygodnie. Do ostatecznego usankcjonowana 
konsolidacji wystarczy jeden podpis ministra skarbu 
Pozostałe koncerny powstaną przez powołanie nowych celowych 
spółek akcyjnych. Ich akcjonariuszami zostaną Skarb Państwa i spół-
ki energetyczne z jego 100-procentowym udziałem. W grupie połu-
dniowej udziały obejmą Enion i Energia-Pro oraz elektrownia Stalo-
wa Wola. Majątek PKE zostanie później wniesiony aportem, co 

(Ciąg dalszy na stronie 6) 
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oznacza, Ŝe pomimo wcześniejszych deklaracji nie będzie przewodził 
w swojej grupie.  
Wszystkie spółki będą traktowane równorzędnie.. 
Przedsiębiorstwa, które znajdą się w pozostałych grupach będą 
wchodzić do nich na równych prawach.  
Początkowo do Grupy Centrum wejdą Enea i elektrownia Kozienice, Początkowo do Grupy Centrum wejdą Enea i elektrownia Kozienice, Początkowo do Grupy Centrum wejdą Enea i elektrownia Kozienice, Początkowo do Grupy Centrum wejdą Enea i elektrownia Kozienice, 
które obejmą po 24,5 proc. udziałów. Skarb Państwa będzie miał 51 które obejmą po 24,5 proc. udziałów. Skarb Państwa będzie miał 51 które obejmą po 24,5 proc. udziałów. Skarb Państwa będzie miał 51 które obejmą po 24,5 proc. udziałów. Skarb Państwa będzie miał 51 
procent akcji. Kopalnia w Bogdance dołączy później.procent akcji. Kopalnia w Bogdance dołączy później.procent akcji. Kopalnia w Bogdance dołączy później.procent akcji. Kopalnia w Bogdance dołączy później.    
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o komercjalizacji, pracownikom 
Enei i Kozienic wydane zostaną akcje pracownicze. Wiceministro-
wie, Tomasz Wilczak i Michał Krupiński, zapewnili związki zawo-
dowe z Bogdanki, o tym Ŝe pracownicy kopalni równieŜ dostana ak-
cje. Według najnowszych szacunków będzie to około 15 proc. udzia-
łów w kopalni. 
Po zakończeniu przekształceń własnościowych spółki energetyczne 
zostaną sprywatyzowane. Jako pierwsza na giełdę ma wejść Grupa 
Południe. Na parkiet trafi równieŜ do 35 proc. akcji PGE. Dwie naj-
mniejsze firmy zostaną sprywatyzowane i to moŜliwe, Ŝe w całości. 

    

Z ostatniej chwili!Z ostatniej chwili!Z ostatniej chwili!Z ostatniej chwili!    
Uchwała Rady Sekcji Krajowej Energetyki Uchwała Rady Sekcji Krajowej Energetyki Uchwała Rady Sekcji Krajowej Energetyki Uchwała Rady Sekcji Krajowej Energetyki     
NSZZ Solidarność z dnia 06.10.2006 rNSZZ Solidarność z dnia 06.10.2006 rNSZZ Solidarność z dnia 06.10.2006 rNSZZ Solidarność z dnia 06.10.2006 r    

    
Wobec notorycznego uchylania się przez stronę rządo-Wobec notorycznego uchylania się przez stronę rządo-Wobec notorycznego uchylania się przez stronę rządo-Wobec notorycznego uchylania się przez stronę rządo-
wą i zarządy spółek dystrybucji energii elektrycznej wą i zarządy spółek dystrybucji energii elektrycznej wą i zarządy spółek dystrybucji energii elektrycznej wą i zarządy spółek dystrybucji energii elektrycznej 
od podjęcia rzetelnego, prowadzonego w dobrej wie-od podjęcia rzetelnego, prowadzonego w dobrej wie-od podjęcia rzetelnego, prowadzonego w dobrej wie-od podjęcia rzetelnego, prowadzonego w dobrej wie-
rze dialogu społecznego, wzywamy wszystkie Komi-rze dialogu społecznego, wzywamy wszystkie Komi-rze dialogu społecznego, wzywamy wszystkie Komi-rze dialogu społecznego, wzywamy wszystkie Komi-
sje Zakładowe, zrzeszone w Sekcji Krajowej Energe-sje Zakładowe, zrzeszone w Sekcji Krajowej Energe-sje Zakładowe, zrzeszone w Sekcji Krajowej Energe-sje Zakładowe, zrzeszone w Sekcji Krajowej Energe-
tyki NSZZ Solidarność do oflagowania zakładów pra-tyki NSZZ Solidarność do oflagowania zakładów pra-tyki NSZZ Solidarność do oflagowania zakładów pra-tyki NSZZ Solidarność do oflagowania zakładów pra-
cy od dnia 10.10.2006 rcy od dnia 10.10.2006 rcy od dnia 10.10.2006 rcy od dnia 10.10.2006 r    

    

Poznajemy nasz ZUZPPoznajemy nasz ZUZPPoznajemy nasz ZUZPPoznajemy nasz ZUZP    
    

Załącznik nr 27 do UkładuZałącznik nr 27 do UkładuZałącznik nr 27 do UkładuZałącznik nr 27 do Układu    
    
ZASADY WYDAWANIA PRACOWNIKOM POSIŁKÓW PROFI-ZASADY WYDAWANIA PRACOWNIKOM POSIŁKÓW PROFI-ZASADY WYDAWANIA PRACOWNIKOM POSIŁKÓW PROFI-ZASADY WYDAWANIA PRACOWNIKOM POSIŁKÓW PROFI-
LAKTYCZNYCH I NAPOI LAKTYCZNYCH I NAPOI LAKTYCZNYCH I NAPOI LAKTYCZNYCH I NAPOI     
    
§ 1§ 1§ 1§ 1    
Pracodawca zapewnia posiłki profilaktyczne pracownikom wykonu-
jącym prace cięŜkie lub uciąŜliwe na otwartej przestrzeni lub w po-
mieszczeniach zamkniętych, w których utrzymuje się stała tempera-
tura poniŜej 10  C w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 marca, w 
czasie nie krótszym niŜ 3 godziny w ciągu zmiany roboczej. 
 
§ 2§ 2§ 2§ 2    
Posiłki profilaktyczne wydawane są bezpłatnie, a ich wartość jest 
ustalana corocznie w porozumieniu z organizacjami związkowymi. 
§ 3§ 3§ 3§ 3    
    
Pracodawca zapewnia bezpłatnie posiłki profilaktyczne pracowni-
kom zatrudnionym bez przerwy ponad 8 godzin przy usuwaniu skut-
ków klęsk Ŝywiołowych i innych zdarzeń losowych niezaleŜnie od 
pory roku i zajmowanego stanowiska. 

(Ciąg dalszy ze strony 5)  
§ 4§ 4§ 4§ 4    
Pracowników zatrudnionych na otwartej przestrzeni oraz w po-
mieszczeniach zamkniętych o temperaturze powyŜej 25 stopni C 
naleŜy zaopatrywać w napoje chłodzące. 
 
§ 5§ 5§ 5§ 5    
Napoje będą dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany robo-
czej. 
 
§ 6§ 6§ 6§ 6    
Pracodawca zapewnia bezpłatnie wszystkim pracownikom 100 g 
herbaty miesięcznie. 
 
§ 7§ 7§ 7§ 7    
Organizacją zaopatrzenia pracowników w naleŜne posiłki i napoje 
zajmuje się pracodawca. 
 

Okiem Tygodnika SolidarnośćOkiem Tygodnika SolidarnośćOkiem Tygodnika SolidarnośćOkiem Tygodnika Solidarność    
    
 
Pióro (ekran) i polityka...Pióro (ekran) i polityka...Pióro (ekran) i polityka...Pióro (ekran) i polityka...    
Źle się dzieje, kiedy dziennikarze skaczą sobie do oczu, a taki jest 
skutek słynnych nagrań z telewizji TVN. Część środowiska stanęła 
murem za duetem Sekielski-Morozowski, część zgodziła się ze sta-
nowiskiem SDP mówiącym, Ŝe dziennikarze nie powinni aktywnie 
kreować faktów na rzecz jednej ze stron politycznej debaty (co w 
III RP nigdy nie było niestety normą). Wątpiących przekonał być 
moŜe program wymienionego duetu z udziałem Jacka Kurskiego. 
Red. Morozowski zamienił się w nim w polityka pełną gębą, 
wrzeszcząc i nie dając dojść do głosu rozmówcy, czym wprawił w 
konsternację nawet swojego kolegę...  
 
Skąd ta uprzejmość?Skąd ta uprzejmość?Skąd ta uprzejmość?Skąd ta uprzejmość?    
Z wizytą w Polsce przebywał Siergiej Ławrow, szef rosyjskiej dy-
plomacji. Główne tematy rozmów - tradycyjnie energetyka, walka z 
terroryzmem, kwestie handlowe. Dodatkowo poruszono sytuację w 
Afganistanie. Stosunków polsko-rosyjskich wybitnie to nie popra-
wi, gdyŜ w czasach Putina są one wyłącznie wypadkową aktual-
nych interesów Kremla. Dyplomatom nie wypada, ale publicystom 
owszem - moŜemy więc powtórzyć za Markiem Nowakowskim: 
dlaczego Rosjanie są tacy zaskakująco mili? O co chodzi? Szykują 
zapewne coś wyjątkowego. Pytanie co, gdzie i kiedy… 
Weksel przechodniWeksel przechodniWeksel przechodniWeksel przechodni    
    
WciąŜ nie wiadomo, co będzie ze sławetnymi wekslami Leppera na 
posłów. "Wyborcza" poinformowała, Ŝe oprócz 56 weksli posel-
skich szef Samoobrony dysponuje ponad 800 wekslami kandyda-
tów. Plotka głosi zaś, Ŝe partyjna czołówka uŜywa weksli pod za-
staw poŜyczek w bankach. Dziwimy się Lepperowi. Dziwimy się 
podpisującym weksle. JeŜeli plotki się potwierdzą, najbardziej dzi-
wimy się jednak bankom dającym pod nie poŜyczki. 
 
Politycy na ulicePolitycy na ulicePolitycy na ulicePolitycy na ulice    
Partie polityczne znudziły się siedzeniem w sejmie i wyległy na 
ulice. W weekend, choć zachowawczo konserwatywnemu Rokicie 
ponoć to nie przystoi zrobiła to Platforma Obywatelska, po chwili 
odpowiedziały jej LPR i PiS.  
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