
  

Pokora i uległość, tylko do 
wzmocnienia i utrwalenia niewoli 
prowadzi.  

                                            - J. Piłsudski 

 
 
1 listopada - Wszystkich Świętych  
To radosne święto, które jest wspomnieniem dawnych i 
współczesnych świętych oraz tych, którzy za życia byli 
przykładami do naśladowania. Początki sięgają IV 
wieku, kiedy to w rocznicę śmierci męczenników, 
oddawano im cześć oraz wspominano ich męczeństwo. 
Zmiany zaszły w 610 roku. Papież Bonifacy IV 
wyświecił starożytną świątynię pogańską i nakazał w 
niej złożyć wszelkie relikwie. Kościół ów był pod 
wezwaniem Matki Boskiej Męczenników i wówczas 
oddawano cześć Maryi i męczennikom.  
W latach 610-731 obchodzono tę uroczystość w maju, 
zaś w 731 roku papież Grzegorz III przeniósł ją na 
listopad. Dziś 1 listopada jest dniem wolnym od pracy. 
Poświęcamy go pamięci tych, którzy odeszli, przez co 
czasem błędnie nazywany jest Świętem Zmarłych.  
 
2 listopada – Dzień Zaduszny (Zaduszki) 
W 998 roku opat z Cluny, święty Odilon, wyznaczył 
pierwszy dzień po Wszystkich Świętych, jako dzień 
modłów za dusze zmarłych. To dzień nabożeństw i 
modlitw w intencji wszystkich zmarłych, zwłaszcza 
dusz oczekujących w czyśćcu. Tym duszom poświęca 
się wypominkowe modlitwy i ofiary, gdyż one mogą 
ułatwić przekroczenie bram nieba.  
 

 
 

d wielu lat powtarzał się problem pracy w dniu 11 
listopada w naszym zakładzie. Co najmniej od 2005 

roku składałem pismo w tej sprawie do zarządu firmy i 
stało się to już taką nieformalną tradycją Komisji 
Zakładowej. W tym roku ta zasada została złamana. 
Spytacie się, dlaczego? Po prostu nie było potrzeby, aby 
po raz kolejny wymieniać oficjalne pisma. Dialog i co za 
tym zrozumienie stanowiska obydwu stron, jest 
lepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji. Cieszę się, że 
podejście w tym zagadnieniu się zmieniło. 
 

ak powszechnie już wiadomo zapadła decyzja o 
zmianie dostawcy prywatnej opieki medycznej na 

Signal Iduna. Zmiana opieki medycznej nie powinna 
wpłynąć, na jakość usług i dostępność do lekarz 
specjalistów oraz badań i zabiegów rehabilitacyjnych. 
Związki zawodowe rekomendowały oraz uzgodniły 
zmianę wyboru nowego dostawcy usług medycznych. 
Jako podstawę tej decyzji wymienić możemy: 
- Elastyczność, dopasowującą się do pacjenta 
- Szerszy zakres badań oraz lekarzy specjalistów  
- Deklarowany krótszy czas oczekiwania na wizytę  
- Łatwiejszy dostęp do badań  
- Honorowanie skierowania wystawionego poza siecią 
- Możliwość refundacji kosztów leczenia poniesionych 
poza siecią dedykowanych placówek. 
O szczegółach pracodawca i związki, będą informowały 
na bieżąco w momencie uruchomienia całego procesu. 
 

imo że wydaje się, że zajmujemy się rzeczami 
mało istotnymi, to jednak na prośbę Komisji 

Zakładowej NSZZ „Solidarność” i Rady Pracowników, 
została poruszona sprawa stołówki zakładowej. W 
wyniku wnoszonych uwag i spostrzeżeń pracowników 
wprowadzono akcję, podczas której przez trzy dni 
mogliście wypowiedzieć się w ankiecie na temat 
dotychczasowej usługi zbiorowego żywienia. Jest to 
pierwszy, ale nie ostatni etap różnych zmian, które 
mają na celu podniesienie, jakości usług na stołówce. 

D.S. 

SPRAWDZAM POLITYKA 
 

 
 

ielkimi krokami zbliżają się wybory 
samorządowe. Niezależny Samorządny Związek 

Zawodowy „Solidarność” założył specjalną stronę 
sprawdzam polityka (www.sprawdzampolityka.pl) . 
Można tutaj w prosty sposób sprawdzić, jak nasi 
przedstawiciele zasiadający w parlamencie głosowali w 
istotnych sprawach społecznych, takich jak np. wiek 
emerytalny, kodeks pracy, ustawa o zgromadzeniach 
czy obywatelskie wnioski referendalne.  
Idea jest prosta: zanim zagłosujesz w kolejnych 
wyborach – sprawdź. Podczas ostatnich Eurowyborów 
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na stronę www.sprawdzampolityka.pl weszło blisko 
dwa mln. osób. To bardzo dobry wynik, który świadczy 
o tym, że chcemy sprawdzać naszych polityków. 
Dzisiaj stoimy przed kolejnymi wyborami – wyborami 
samorządowymi. To ten element demokracji, na który 
my obywatele musimy szczególnie zwracać uwagę. 
Nasze samorządy nie tylko decydują o sprawach 
najważniejszych dla naszego codziennego życia, ale też 
władze centralne przekazują samorządom coraz więcej 
uprawnień. Służba zdrowia, edukacja, usługi dla 
ludności, komunikacja, bezpieczeństwo, itd. Na stronie 
została dodana zakładka „Samorząd”. Można tam 
sprawdzić, który z obecnych posłów i senatorów 
startuje w wyborach samorządowych. Wystarczy 
kliknąć na zakładkę „Samorząd” i wybrać interesującą 
nas osobę, aby dowiedzieć się jak głosowała w 
parlamencie.  
Serdecznie zachęcam do korzystania z naszej strony. 

PIOTR DUDA 
 

róciliśmy do normy. Po 
siedmiu miesiącach życia w 

czasie wschodnioeuropejskim 
nastąpił powrót do właściwego dla 
naszego kraju czasu, czyli 
środkowoeuropejskiego. W marcu 
znów przeflancujemy się o godzinę w 
drugą stronę i będziemy żyli w czasie 
wschodnioeuropejskim. Od lat trwa 
spór o sens tych dorocznych zmian. 
Spór nierozstrzygnięty, ale czy nierozstrzygalny? 
Można by przecież próbować sprawę załatwić metodą 
rządzących z Platformy, czyli ogłosić, że to przesuwanie 
zegarków raz do przodu, raz do tyłu to wielki sukces 
rządzącej koalicji. Problem w tym, że już za peerelu 
wskazówki przesuwaliśmy ku chwale socjalistycznej 
ojczyzny, więc argumentacja o sukcesie rządu mimo 
wszystko byłaby ryzykowna. Można by zastosować 
metodę „na Bronka”, czyli zamknąć dyskusję jakimś 
błyskotliwym wywodem logicznym. Np. bardzo 
poważnym tonem, tonem prezydenckiej wypowiedzi 
„do kamer” ogłosić, że „wskazówki zegarka mają to do 
siebie, że można je przesunąć do przodu, albo do tyłu. 
Wszyscy w Europie robią to dwa razy w roku i to nas 
łączy”. Ale nawet, jeśli 80 proc. Polaków uzna, że 
Bronek ich w ten sposób przekonał, sporu to nie 
rozstrzygnie. 20 proc. niepopierających Bronka 
rodaków znów będzie miało powód do kpin. 
Mnie te doroczne zmiany w czasomierzach od dawna 
wydają się podejrzane. I nie chodzi już nawet o to, że 
nie potrafi ę w swojej dumnej łepetynie pomieścić, 
jakież to rozliczne korzyści przynoszą nam owe 
przymusowe podróże w czasie. Chodzi o to, że coraz 
częściej ktoś coś robi za mnie, mówiąc, że to dla mojego 
dobra. I rzekomo dla mojego dobra pozbawia mnie 
kontroli nad własnymi czasomierzami. Pamiętam, a 
czasy to nieodległe, gdy człowiek sam wskazówki 
przesuwał. W budzikach, zegarach ściennych i 
ręcznych. Własnymi rękoma. Pamiętam, że zdarzali się 
nawet tacy pedanci, którzy wstawali w nocy, aby 

wskazówki przesunąć w ściśle wyznaczonym czasie z 
godz. 3.00 na godz. 2.00. Zmiany czasu były drażniące, 
ale fakt, że człowiek dokonywał ich sam, dawały 
poczucie, że nie jesteśmy całkowicie 
ubezwłasnowolnieni. W dzisiejszych czasach sprawa 
już nie jest taka prosta. Są instytucje i firmy, które o nas 
bardzo dbają. Pilnują, abyśmy się nie pomylili. I za nas 
czas przesuwają. Zegarek w komórce, w komputerze 
czy w dekoderze za ciebie wszystko zrobi. Nawet nie 
zorientujesz się, że nastąpiła zmiana czasu z letniego na 
zimowy czy odwrotnie. Gdyby nie zegarki ręczne, 
zegary ścienne i inne czasomierze starszego typu, to 
nawet nie trzeba by ludzi informować, że jest coś 
takiego, jak zmiana czasu. Samo by się przestawiło i już. 
Ale powolutku i do tego dojdzie, krok po kroczku. 
Wszak ludzie cenią sobie wygodę. Pokaże się im paru 
celebrytów, którzy powiedzą, że oni to już od dawna 
wszystkie zegarki mają tak nowoczesne, że „same” 
przechodzą ze środkowoeuropejskiego na 
wschodnioeuropejski. I każdy, kto idzie z postępem 

ramię w ramię, wskazówka we 
wskazówkę, taki „system” ma. 
Potem można im przesunąć 
wskazówki o dwie godziny, albo 
nawet trzy, większość się nawet 
nie zorientuje, a każdego, kto 
będzie bił na alarm, że taki numer 
nam wycięto, ogłosi się wariatem 
czy oszołomem. Dlatego nawet, 
jeśli premier rządu będzie mamić, 

że to sukces, iż ktoś za mnie zmienia czas, nawet, jeśli 
prezydent będzie snuć bajdy, iż czasy mają to do siebie, 
że się zmieniają, to nie uwierzę, że to dla mojego dobra. 
Tak jak nie wierzę przywódcom bratnich krajów UE, 
gdy mówią: „dobry Polak, dobry”. Bo w praktyce 
oznacza to tylko tyle, że owi przywódcy państw 
zaprzyjaźnionych są zadowoleni z poziomu naszego 
wytresowania.                                           JEDEN Z DRUGĄ:) 
 
DYSKRYMINACJA 

WYNAGRODZENIA 
iało być o czasie pracy, 
ale ostatnio został 

wywołany temat 
dyskryminacji płacowej. 
Zawarte w art. 183c kodeksu 
pracy zapisy, stanowią o tym, 
że pracownicy mają prawo 
do jednakowego 
wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o 
jednakowej wartości. Co ważne, zasadę tę stosuje się do 
wszystkich składników wynagrodzenia, bez względu na 
ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia 
związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie 
pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna.  
Co zatem oznacza sformułowanie, praca o jednakowej 
wartości? Pracami o jednakowej wartości są prace, 
których wykonywanie wymaga od pracowników 
porównywalnych kwalifikacji zawodowych, 
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potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w 
odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem 
zawodowym, a także porównywalnej 
odpowiedzialności i wysiłku (art. 183c § 3 k.p.).  
Pracami jednakowymi są, co do zasady prace na takich 
samych stanowiskach. I do tego momentu mamy jakąś 
jasność sformułowań i rozumienie tematu. Ale, w 
polskim prawie pracy nic nie jest jasne.  Uznanie, że 
wykonywane przez pracowników obowiązki, stanowią 
pracę jednakową lub pracę o jednakowej wartości jest 
dość trudne. Nie zawsze wykonywanie pracy na takim 
samym stanowisku będzie oznaczało, iż pracownicy 
powinni mieć takie samo wynagrodzenie.  
No i mamy kichę, kto się w tym rozezna? 
Nie ulega wątpliwości, że dla pracodawcy rozmowy 
pracowników o wysokości ich wynagrodzenia są 
niekorzystne. Mogą one bowiem rodzić roszczenia 
poszczególnych pracowników o podwyżkę w 
momencie, gdy kolega z pracy zarabia więcej. Co jest 
uderzające w takich wypadkach? Słyszymy motywację 
o to tym, że pracujemy na tych samych stanowiskach, 
wykonujemy taki sam zakres prac, a nie zarabiamy tyle 
samo - to jawna dyskryminacja. Przecież kodeks pracy 
mówi wyraźnie, że pracownicy powinni być równo 
traktowani w zatrudnieniu, do którego wlicza się 
również wynagrodzenie. I mają rację. Ba, idźmy dalej. 
Kodeks pracy wyjaśnia, że prace o jednakowej wartości 
to takie, których wykonywanie wymaga od 
pracowników porównywalnych kwalifikacji 
zawodowych, potwierdzonych dokumentami 
przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i 
doświadczeniem zawodowym. I tutaj też się nie mylą, 
ale tylko wówczas, gdy w regulaminie pracy nie są 
przewidziane dodatkowe premie i inne rozwiązania, na 
przykład za długość stażu pracy.  
Pewnych wskazówek udziela nam orzecznictwo Sądu 
Najwyższego. W wyroku z dnia 18 września 2008 r., II 
PK 27/08, Sąd Najwyższy stwierdził, iż: 
 „Zawarte w art. 18 3c § 1 k.p. pojęcia jednakowej pracy 
oraz pracy o jednakowej wartości mają różne znaczenie. 
W sytuacji, gdy w strukturze organizacyjnej pracodawcy 
występują stanowiska, na których świadczona jest 
jednakowa praca (rozumiana, jako praca taka sama pod 
względem rodzaju i kwalifikacji wymaganych do jej 
wykonywania oraz ilości i jakości), nie zachodzi 
konieczność porównywania - przy pomocy kryteriów 
określonych w art. 183c § 3 k.p. - prac różniących się 
rodzajowo (…) Trzeba jednak podkreślić, że prace 
tożsame pod względem rodzaju i kwalifikacji 
wymaganych do ich wykonywania mogą różnić się, co do 
ilości i jakości, a wówczas nie są pracami jednakowymi w 
rozumieniu art. 18 3c § 1 k.p. Ilość i jakość świadczonej 
pracy są bowiem w świetle art. 78 § 1 k.p. podstawowymi 
kryteriami oceny pracy dla potrzeb ustalania wysokości 
wynagrodzenia”. 
Ważnym jest to, gdy pracownik oskarży pracodawcę o 
dyskryminację płacową, to na pracodawcy ciąży 
obowiązek udowodnienia, że zarzuty są bezpodstawne. 
Ale za nim dojdzie do takiego kroku, warto zwrócić się 
na piśmie o wytłumaczenie zaistniałych różnic i ich 

podłoża. Nie ma także żadnych przeciwskazań 
prawnych, aby pracodawca zabronił swoim 
pracownikom rozmawiania o wysokości ich 
wynagrodzenia. Pracownik ma prawo dzielić się taką 
informacją ze współpracownikami, zatem wszystkie 
klauzule o poufności danych związanych z 
wynagrodzeniem, jakie zawierane są w umowie o pracę 
lub w przepisach wewnętrznych firmy są nieważne. 
Pracodawca nie może również ukarać pracownika za 
wyjawienie wysokości własnego wynagrodzenia. 
Odmiennie sprawa wygląda po stronie pracodawcy, 
który jako informacje poufne powinien traktować 
wszystkie sprawy związane z zatrudnieniem. Nie może, 
zatem informować pracowników o wysokości 
wynagrodzenia któregoś z nich. Ta sama klauzula 
dotyczy związków zawodowych, które bez imiennych 
pełnomocnictw, nie maja prawa rozmawiać o 
wynagrodzeniu konkretnych pracowników, natomiast 
rozmowy dotyczące wynagrodzeń maja charakter 
ogólny, dotyczący średnich wynagrodzeń dla danej 
grupy zawodowej, stanowiskowej lub całego zakładu. 
Z tego powodu związki zawodowe, nie zawsze są w 
stanie ocenić, czy w danym zaistniałym przypadku 
występuje dyskryminacja czy nie. Ograniczenia ustawy 
o ochronie danych, często pozbawiają nas zajęcia 
stanowiska w indywidualnym roszczeniu pracownika. 
 

 
 
 

ie jestem 
zwolennikiem 

zapożyczonych 
świąt, na przykład 
Walentynek, ze 
względu na to, że w 
kulturze polskiej 
mamy swoją Noc 
Świętojańską, to 
„nasze” Walentynki. 
Halloween ma w 
Polsce tyle samo 
zwolenników, co 
przeciwników. Ja go nie trawię. Jest w nim coś obcego, 
przypominającego szmirę i tandetę w najgorszym 
wydaniu, a poza tym jakiś owczy pęd nakręcany 
medialnym zgiełkiem. I mimo tego, gdy widzę 
przebierańców z dyniami wrzeszczących po otwarciu 
drzwi: "Cukierek albo psikus!", oczywiście uśmiecham 
się, ale w środku robi mi się jakoś tak smutno.  

N 
www.xdpedia.com 



Nasi przodkowie wierzyli w życie pozagrobowe i 
tajemniczy świat zmarłych i jeszcze do połowy XIX 
wieku na pograniczu litewsko-białoruskim powszechne 
było odprawianie “dziadów”, czyli obrzędów ku czci 
zmarłych (był on inspiracją dla Adama Mickiewicza do 
napisania dramatu narodowego “Dziady”). Wierzono, 
że jadło i napoje mogą pokrzepić dusze i pomóc w 
drodze do wiecznego zbawienia, dlatego w wigilię 
wszystkich świętych piekło się specjalne chleby i 
pierogi, gotowało bób, kaszę, kutię (na wschodzie 
Polski) i wraz z wódką pozostawiało się na noc na stole 
dla dusz zmarłych (prawosławni na grobach). W całej 
Polsce ugaszczano obficie żebraków i przykościelnych 
dziadów, ponieważ wierzono, że ich postać mogła 
przybrać zmarła przed laty osoba.  
W zamian za jadło zobowiązani byli do modlitwy za 
dusze zmarłych. W noc zaduszną, aż do świtu na 
cmentarzach, rozstajach i w obejściach rozniecano 
ogniska, których zadaniem było wskazywanie drogi 
błąkającym się duszom. Płomień miał być pomocą dla 
cierpiących dusz, szczególnie zmarłych gwałtowną 
śmiercią, zwłaszcza samobójczą. Co nam z tego zostało?  
Wszystkich Świętych, nigdy nie było dla mnie "świętem 
zmarłych", ale raczej świętem piękna człowieka i 
szczególnej pamięci o naszych zmarłych bliskich, 
krewnych, znajomych. Zachęcam wszystkich, aby 
listopad był miesiącem nie tylko zadumy nad śmiercią i 
przemijaniem, ale przede wszystkim czasem czynnej 
pomocy. Każdy chrześcijanin, bez względu na szerokość 
geograficzną, miejsce urodzenia, narodowość, płeć czy 
stan majątkowy, otrzymał dar zbawienia. Ta prawda 
jednoczy wszystkich ludzi na świecie, którzy od wieków 
ją pielęgnują, mimo postępu i upływu czasu. 
 
Wracając jednak do obcego nam obrządku Halloween, 
pragnę zaproponować zamiast szykowania lampy z 
wydrążonej dyni (lampa pochodzi z Irlandii, a jej nazwa 
brzmi Jack-o'lantern) przygotować z niej zupę mojego 
przepisu. 
 
MOJA ZUPA DYNIOWA 
 
- 40 dag dyni 
- 1 litr bulionu mięsno – warzywnego 
- 1 łyżka koncentratu pomidorowego 
- 2 łyżki masła 
- śmietana 
- sól, pieprz, cukier oraz natka z pietruszki. 
 
Dynię pokroić na kawałki, dodać masło i trochę 
bulionu. Dusić do uzyskania miękkości, aby całość 
można było przetrzeć przez sito lub zmiksować za 
pomocą blendera. Następnie dodać resztę bulionu, 
koncentrat pomidorowy, trochę cukru, soli i pieprzu. 
Całość zagotować i zagęścić śmietaną. Przed podaniem 
posypać natką pietruszki. 

 
Można podawać bez dodatków lub z groszkiem 
ptysiowym albo grzankami. 

D.S.  

 
 

ybory samorządowe zapewne w jakiś pośredni 
sposób, mogą wpłynąć także na Nasze 

Wilkowyje.  Ale nie o tym pragnę wspomnieć, bo 
przecież zwrot akcji, często przekracza naszą wizje 
spostrzegania świata. Wieś wykopała z posady 
znienawidzonego Pawła Kozioła, a na jego następczynię 
wybrała Lucy Wilską. Jednak odnosząc się do serialu 
pamiętamy, że wójt, straszny prymityw i kombinator w 
wyniku tego został senatorem, a mierzy jeszcze wyżej. 
Apogeum cynizmu osiągnął, gdy w Wilkowyjach 
postanowił założyć Polską Partię Uczciwości. Ten zwrot 
medialny, zaskoczył nawet największych oportunistów, 
którzy wcześniej uważali, że ludzie nie dadzą się 
omamić. Jednak wielu z nas woli oglądać świat 
niedostępny albo nierealny, a nie zwyczajną codzienną 
rzeczywistość. Ale to właśnie ona kreuje nasze 
pragnienia, wizje, sukcesy i porażki. To właśnie ta 
rzeczywistość odkrywa różne mechanizmy, 
funkcjonujące, także w naszym zakładzie. Przecież cały 
pijar, często ma podłoże polityczne i działa na 
zamówienie. Robisz to, co Ci nakazano, łudząc się, że 
przełożony weźmie to za dobrą monetę. Czy jednak tak 
naprawdę, znamy cel naszych przełożonych?  
No, ale gdybyśmy jednak to wiedzieli, to czy 
faszerowaliby nas ściemą? Pewnie, że nie! Jak często 
spotykamy się z tym, że plany produkcyjne zmieniane 
są już po tym, gdy My staramy się je osiągnąć poprzez 
swoje działania. Prawda, że często? Fachowo to się 
nazywa wyjście na przeciw „potrzebom klienta”.  
Oczywiście, w tej rzeczywistości znalazła się także rola 
dla związków zawodowych, które takie rzeczy 
przedstawiają w krzywym zwierciadle. Jednak poprzez 
taką krzywiznę można zaobserwować ciekawe 
zjawiska. Należy jednak do tego podchodzić z 
odpowiednim dystansem. Nie jest utopią, że najlepszy 
wizerunek jest budowany na więziach dwustronnych, 
pomiędzy jednostką i grupą docelową. Taka 
dwustronna więź zakłada przy tym obustronny wpływ. 
Nawiązując do naszej rzeczywistości, to niewątpliwie 
wiele mamy do zarzucenia byłemu sołtysowi, lecz 
przecież nawet najbardziej genialni aktorzy nie są tak 
samo przekonywujący we wszystkich swoich kreacjach. 
Dlatego przełożony nie tylko powinien prawidłowo 
określić cel, ale i to, w jaki sposób dojść do niego.  
Jednak to, co najważniejsze, powinien tą wiedzą 
podzielić się z podwładnymi, aby osiągnąć pożądany 
wynik. Człowiek tyle jest wart, ile warte jest jego słowo. 
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