
 

 

"Czekolada jest lepsza niż 
miłość - mniej szkodzi. 
Jednak i tak każdy wybiera 
miłość - lepiej smakuje" 

Konkurs z okazji XXXV-lecia 
NSZZ „Solidarność” 

 
Komisja Zakładowa ogłasza 
konkurs z okazji 35-lecia 
istnienia związku Solidarność 
w Polsce oraz w zakładzie 
Wedla. Nasza organizacja 
zakładowa może poszczycić się 
tym, że znajduje się w gronie 
niewielu już organizacji, które 
powstały w 1980 roku. Z tej to 
okazji ogłaszamy otwarty 
konkurs dla sympatyków NSZZ 

Solidarności na prace związane z tą rocznicą. Zgłaszać 
możecie wszelkie formy: grafiki, rysunki, fotografie, 
fraszki, wiersze czy też żarty. Każda z prac zostanie 
oznaczona symbolem (autor do wiadomości związku) i 
zaprezentowana w majowym wydaniu Infosa oraz na 
naszej stronie www.  Od tego momentu do połowy 
czerwca wszyscy chętni będą mogli oddać swój głos na 
wybraną pracę.  

NAGRODY 
I miejsce – 300 zł 
II miejsce – 200 zł 
III miejsce – 100 zł 
Nagroda specjalna – 100 zł (wybrana praca przez 
Komisję Zakładową i Komisję Rewizyjną) 
 
Z pośród głosujących, wylosowanych zostanie 5 osób, 
dla których przewidujemy nagrodę po 50 złotych.  
 

 

ZAWSZE WTEDY, JEST BOŻE NARODZENIE 
 
Zawsze, ilekroć 
uśmiechasz się 
do swojego brata i 
wyciągasz 
do niego ręce,  
jest Boże 
Narodzenie. 
 
Zawsze, kiedy 
milkniesz, 
aby wysłuchać,  
jest Boże 
Narodzenie 
 
Zawsze, kiedy 
rezygnujesz z  
zasad, które jak żelazna obręcz, uciskają ludzi  
w ich samotności, jest Boże Narodzenie 

Matka Teresa z Kalkuty 

 
 
Świąt białych i radosnych,   
pachnących choinką,  
wypełnionych miłością i wiarą, 
spędzonych w gronie rodzinnym, 
z uśmiechem i rozbrzmiewającą  
wspólnie śpiewaną kolędą. 
 
Niech te wspaniałe Święta, 
kiedy biały puch z nieba spada, 
a Mikołaj rozdaje prezenty,    
niosą spokój i odpoczynek, 
oraz wszelkiej pomyślności,  
pełnej marzeń, optymizmu,  
szczęścia, powodzenia oraz 
spokoju i nadziei w 2015 roku. 

 
Życzy Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”  

Oficjalne logo 35-lecia 



 
 

STATUT NSZZ „Solidarność” - PREAMBUŁA 
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 
„Solidarność” powołany w Polsce w wyniku protestu 
robotniczego i utworzony na podstawie porozumienia 
zawartego dnia 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy 
Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją 
Rządową, opierając swoje działania na gruncie etyki 
chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej, prowadzi 
działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów 
pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich 
potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych. 
 
Obecny numer Infosa ukazuje się tuż przed Bożym 
Narodzeniem, dlatego nastrój powinien być bardziej 
świąteczny i doniosły. Mimo tego powinienem napisać 
trochę o kabarecie zwanym wyborami, albo o naszym 
kochanym, nowym królu Europy. Niestety tego nie 
będzie. Nie będzie również o tym, jakie wzorowe 
wyniki mamy i jak cudownie się pracuje. Może to 
jednak być artykuł, który będzie podsumowaniem 
wszystkich felietonów, które do tej pory napisałem. 
Tylko się zastanawiam, czy w okresie adwentu tak pisać 
przystoi? W ostatnim materiale dotyczący pracy w 
święta, popełniłem błąd, przez co powstało 
zamieszanie. Chodzi tu błąd interpretacyjny, do czego 
się przyznaję i jestem zobowiązany do jego 
sprostowania. Podczas rokowań na okoliczność sporu 
zbiorowego, jednym z punktów dotyczących zmiany 
etatu dla pracowników I kategorii, była wstępna zgoda 
zaniechania pracy w święta, co znalazło się w protokole 
z dnia 25 października 2013. Sprawa interpretacji 
tamtych wydarzeń wyjaśniła się podczas spotkania w 
dniu 27 listopada 2014.  Ponieważ strony nie doszły 
wtedy do porozumienia, wszelkie związane z tym 
punktem uzgodnienia, nie mogą być teraz wiążące dla 
pracodawcy. Jest mi niezmiernie przykro, że nie 
zweryfikowałem wcześniej swojej niewiedzy oraz że 
wprowadziłem was w błąd, opierając się tylko na 
jednym z protokołów ówczesnych rokowań. Nie 
oznacza to jednak, że ta sprawa będzie odłożona na 
półkę. Muszę jednak przyznać, że jak głupi uparłem się, 
aby uwierzyć w szczerość intencji i odezwała się we 
mnie normalna i zwyczajna naiwność. Może, gdybym 
nie był skończonym osłem i mocniej zastanowił się nad 
całą sytuacją, to spokojniej bym teraz spał? Ale, kto tak 
daleko wybiega w przyszłość?  Tak to jest już na 
świecie poukładane, że jedni mają wiecznego farta, a 
inni uporczywego pecha. Na szczęście według osób 
wysoko postawionych, wertepy wreszcie mają się 
skończyć i od teraz mamy sunąć ku świetlanej 
przyszłości. Jeżeli jednak ktoś jest przyzwyczajony do 
ciągłych niepowodzeń, to ma cały czas jakieś 

wątpliwości.  I nie wie, czy na wieści zareagować 
krzykiem, euforią, czy łzami radości. Dlaczego zatem 
swój felieton rozpocząłem od preambuły NSZZ 
„Solidarność”? Otóż w niej kryje się powołanie i 
obowiązek członków związku. Aby zrozumieć 
odpowiedzialność, jaka na siebie wzięliśmy, warto ją 
przeczytać kilkakrotnie, aby pojąć jej przesłanie. Cóż za 
tym rozumiemy z tej idei?  Ze smutkiem stwierdzam, że 
ze szkoły większość pamięta niezbyt wiele, najczęściej 
wykute na pamięć formuły. Dlatego rozważania o tym, 
w które ze świąt można by pracować, jako katolikowi, 
wydają mi się groteską i żartem. Wobec powyższego, 
trudno mi poważnie traktować osoby, które narażają 
przy okazji na śmieszność innych, których reprezentują. 
Wydaje mi się jednak, że problemem nie jest 
„ignorantia”(łaciński termin niewiedzy), lecz raczej 
blisko brzmiąca ignorancja, czyli inaczej lekceważenie. 
Czy zatem okres świąteczny, zawsze będzie rozważany, 
jako wyższość potrzeb biznesowych nad uczuciami i 
wychowaniem w duchu tradycji i rodziny?  
Tym sposobem doszedłem do niespełnionych marzeń. 
Bo chodzi o to……, że miarą człowieka jest to, aby móc 
wszystko oceniać zgodnie ze swoim sumieniem i 
przekonaniem. Marzę, aby ten sposób oceny, był, 
chociaż w części zgodny z tym, jak jest to zapisane w 
preambule statutu NSZZ Solidarność. To powinna być 
normalna praktyka i standard, w którym przysłowie: 
Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz, nie jest tylko 
pustosłowiem.                                                                      D.S.      
                                                               

2015 - Rok Jana Pawła II 
Na ostatnim 
posiedzeniu Sejmu RP 
w dniach 3-5.12 Br. 
przyjęto uchwałę o 
ustanowieniu roku 
2015 Rokiem Jana 
Pawła II. Decyzję 
przyjęto niemal 

jednogłośnie, przy zaledwie 4 przeciwnych i 5 
wstrzymujących się. W uchwale m.in. czytamy: 
 „W dniu 2 kwietnia 2015 roku będziemy przeżywać 
dziesiątą rocznicę śmierci Wielkiego Polaka Karola 
Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II. Jego olbrzymie 
zasługi i zaangażowanie w drogę do wolności naszej 
Ojczyzny oraz ogromny wkład w propagowanie 
uniwersalnego przesłania o godności i prawach 
człowieka na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Jego 
życie było świadectwem wiary dla milionów ludzi na 
całym świecie. Bolesne odejście Papieża, naszego 
Rodaka do „Domu Ojca” zjednoczyło wszystkich 
Polaków bez względu na wyznanie czy posiadane 
poglądy.                          

(…) 
 

Niech słowa wypowiedziane przed trzydziestoma laty, 
przez Jana Pawła II na Jasnej Górze:  
„Czuwam – to znaczy także: czuję się odpowiedzialny 
za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię 



Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas 
wszystkich zobowiązuje, to imię nas wszystkich 
kształtuje”, będą dla nas drogowskazem i 
zawołaniem do wspólnej pracy na rzecz Naszej 
Ojczyzny”. 
 

PRACA ZMIANOWA 
 

 
 
Pisząc o szkodliwości pracy zmianowe nie odkrywamy 
Ameryki. Już w roku 1700 Bernardino Ramazzini 
napisał: (piekarze) „pracują w nocy, a więc czuwają, 
gdy inni śpią, natomiast usiłują spać w ciągu dnia, 
uciekając jak zwierzęta przed światłem”. Ten włoski 
lekarz, nazywany ojcem medycyny pracy, kilka wieków 
temu dostrzegł szkodliwość pracy w nocy. 
Przez całe wieki wykonywanie pracy nocnej dotyczyło 
znikomej liczby ludzi – zwykle związanych z 
bezpieczeństwem, a czasem dotyczyło rzemieślników 
po uzyskaniu specjalnych zezwoleń władzy świeckiej i 
duchownej. Dopiero wynalezienie żarówki przez 
Edisona, w ostatnich latach XIX wieku, dokonało w tym 
względzie rewolucji.  Oświetlenie w przemyśle 
pozwalało na pracę w nocy. Chociaż jeszcze w roku 
1906 europejscy monarchowie oraz prezydenci wydali 
zakaz pracy nocnej dla kobiet. Zakaz nie dotyczył tylko 
pielęgniarek. Ale to się zmieniło. Dziś szczególnie w 
byłych demoludach praca zmianowa jest na porządku 
dziennym i nie ma w tym względzie przywileju dla 
kobiet (poza wyjątkami). Praca zmianowa ewidentnie 
powoduje negatywne skutki zdrowotne i z tego 
względu wśród zleceń opracowanych podczas 
Konferencji Współpracujących ze Światową 
Organizacją Zdrowia (WHO) Ośrodków Zdrowia 
Pracujących (Pekin 1994 rok) znalazł się zapis: 
„...Możliwość adaptacji do niekonwencjonalnego rytmu 
pracy jest osobniczo zróżnicowana. Starzenie się obniża 
zdolności adaptacyjne, w związku, z czym nie zaleca się 
pracy trzyzmianowej dla żadnego pracownika powyżej 
45 roku życia...”. Niestety zalecenie raczej pozostaje w 
sferze pobożnych życzeń WHO. Lekarze zgodnie 
twierdzą, że zaledwie 10% pracujących w systemie 
zmianowym nie odczuwa dolegliwość z tego powodu, 
20% rezygnuje z takiej pracy z powodów zdrowotnych 
zaś 70% w różny stopniu odczuwa skutki pracy 
zmianowej. Objawy braku tolerancji pracy zmianowej, 
to przede wszystkim: zaburzenia snu, funkcji układu 
pokarmowego i sercowo-naczyniowego, chroniczne 
zmęczenie, zaburzenia psychoneurotyczne zaburzenia 

funkcjonowania społecznego, nasilenie palenia 
papierosów i spożywania używek, alkoholu, leków. 
Skutki socjologiczne pracy zmianowej również są 
istotne. Osoby pracujące w systemie zmianowym 
znacznie rzadziej biorą udział w życiu społecznym i 
politycznym rzadziej korzystają z form wypoczynku 
(relaksu), ale przede wszystkim cierpi na tym życie 
rodzinne. Czas przeznaczony na wypoczynek, po pracy 
na nocnej zmianie, oznacza skrócenie czasu 
poświęcanego rodzinie, dzieciom. Może to wpływać na 
osłabienie kontaktów z najbliższymi. Co czynić znając 
opinie lekarzy czy psychologów o pracy zmianowej? 
My nie mamy gotowej recepty, ale uważamy, że 
unikanie rozmów o tym problemie jest równie 
szkodliwy. Jest to uciekanie od odpowiedzialności. 
Lekarze zajmujący się tym problemem zgodnie 
twierdzą, że nawet drobne zmiany w trybie życia mogą 
wiele pomóc. Chociażby zmiana jadłospisu czy 
odpowiedni relaks. Coraz więcej firm dostrzega ten 
problem i stara się w miarę możliwości poprawiać 
konsort pracy pracujących na zmiany. Rozmawiając z 
pracodawcami, szukając zrozumienia problemu 
musimy pamiętać, że zdrowie pracowników jest 
najważniejsze!                                                                     BIS 

 
             

PROPAGANDA? 
Każdy z nas zna 
osobę, na widok, 
której z automatu 
dostaje szału. Bywa, 
że jest to sąsiad, 
czasem kolega z 
pracy, innym razem 
np. daleki krewny. 
Jednak najczęściej jest 
to osoba z pracy, na 
którą reagujemy 
alergią, wysypką i 

torsjami. Tutaj grupa podejrzanych się zawęża. 
Skądinąd wiem, że moja osoba oraz moje spostrzeganie 
rzeczywistości wywołują takie same reakcje u innych. 
Na pewno, ktoś już dawno stwierdził, że staczam się w 
odmęty szaleństwa i braku szacunku dla przełożonych.  
Muszę przyjąć z pokorą ową diagnozę, ale niepokorny 
diabełek, mimo woli się we mnie odzywa. Jednak dla 
większości pracowników, taką elektryzującą osobą jest 
bezpośredni lub dalszy przełożony, który najczęściej 
kreuje się na etycznego przedstawiciela biznesu, choć z 
tą etyką ma tyle wspólnego, co słoń ze słoniną. Skoro 
odważyłem się na takie stwierdzenie, to spodziewam 
się też zdania o moim szerzeniu niewygodnych treści w 
kwestiach zachowań etycznych w firmie. Jednak, jak 
inaczej nazwać postępowanie przełożonych, którzy 
okazują lekceważenie i kompletny brak wrażliwości, a 
potem przypisują sobie rolę wspaniałego i dbającego o 
pracowników szefa? Słowa, których należałoby użyć w 
odpowiedzi, nie nadają się jednak do publikacji. 



Bezsprzeczną prawdą jest to, że brak mi pokory, ale 
mnie nie wystarczy mamić, że będzie lepiej, szybciej, 
wyżej, mocniej. Że jakoś przecież, doczołgamy się do 
kolejnej odprawy. Jak mamy udawać postępowych i 
otwartych, to udawajmy.  A tych, co podejrzewają, że to 
jedna wielka ściema, nazwijmy wyznawcami 
spiskowych teorii, ciemnym ludem i nawiedzonymi 
związkowcami. A jak jakimś niewdzięcznikom się nie 
podoba, to droga wolna, nie muszą tutaj pracować. 
Przecież powinniśmy bez szemrania cieszyć się tym, że 
mamy pracę.  Jeśli ktoś tego nie rozumie, ten prymityw, 
roszczeniowiec, maruda, nieuk i związkowiec.  
Tak, związkowiec! Bo związkowiec, musicie wiedzieć, 
to obelga. Jeśli ktoś używa tego określenia, to 
najczęściej w znaczeniu pejoratywnym. Z punktu 
widzenia przełożonych, szefów i części pracowników, 
związkowcy są winni wszelkiemu złu. Są winni, że 
prezes źle zarządza firmą, że nie mają premii oraz że 
ktoś dostał naganę. I tutaj można zacytować Maksa z 
Seksmisji: „No tak, nie odpowiadamy tylko za gradobicie, 
trzęsienie ziemi i koklusz!” I tutaj nie do końca miał 
rację. Bo według pewnych norm, za koklusz też 
odpowiadamy, o ile zlekceważymy u siebie jego objawy. 
Bo przecież związkowcem można sobie wytrzeć gębę. 
Wystarczy rzucić hasło, że coś jest uzgadniane ze 
związkami i własne grzechy ma się już odpuszczone. Bo 
ciemny lud już nie widzi faktycznego winnego, bo 
nieważne dla niego jest już, kto tej całej kaszy nawarzył. 
A co gorsza, to związki pewnie się dogadały i za 
naszymi plecami już coś kombinują. A najgorsza jest 
Solidarność, bo broni „niesłusznych przywilejów”, 
takich jak wynagrodzenie za pracę, wolne święta czy 
stałe zatrudnienie. To jest absolutny skandal, bo 
przecież płacenie ludziom za pracę tak straszliwie 
obciąża budżet przedsiębiorstwa. Każdy wykształcony 
pracownik to wie, a w każdym razie wiedzieć powinien. 
A ta reszta, przecież i tak absolutnie tego nie jest 
wstanie pojąć. I większość z was się zamknie, bo nie 
będzie chciała być zaliczana do tej nawiedzonej grupy.  
Ja jednak się do niej zaliczam i nie uznaje tego za jakiś 
dyshonor. Bo wolę być ciemnym ludem, niż udawać 
kogoś, kim można za pomocą sznureczków sterować. 
Bo nie robią już na mnie żadnego wrażenia, hasła o 
odpowiedzialności biznesowej, większej elastyczności i 
innych tego typu duperelach. Wpadłem w górnolotne 
tony i mało brakowało, żebym teraz koszulę jak Rejtan 
rozerwał. Zaniecham jednak tego bohaterskiego czynu, 
dla dobra domowego budżetu. I tym sposobem (nie 
rozrywając koszuli) doszedłem do sedna. Zdaję sobie 
sprawę, że oduczenie małpowania tzw. wzorców to 
praca dla Herkulesa, ale mam nadzieję, że w końcu 
dojdzie do tego, że będziemy małpować wyłącznie 
wzorce warte naśladowania, a nie, jak teraz, tylko te 
najgłupsze. A zimną wodą oblewajmy się tylko w celach 
zdrowotnych i rekreacyjnych.                                       D.S.    
                                   

 
 

 
 

Wieczór wigilijny na Mazowszu, to przede wszystkim 
uroczysta postna wieczerza podawana na stole 
zasłanym sianem i nakrytym białym obrusem. Zanim 
domownicy usiedli przy pięknie przystrojonym stole, 
przynosili do pomieszczenia, w którym odbywała się 
kolacja, snop siana lub owsa. Miało to na celu 
zapewnienie urodzaju w nadchodzącym roku Nad 
stołem wigilijnym zawsze zawieszane były przepiękne 
ozdoby wyklejane z białego opłatka w formie kół, 
jabłek, kołysek, gwiazd i kółek. Z czasem jednak 
znalazły one swe miejsce na choince. Na stole nie mogło 
zabraknąć potraw przygotowanych z ryb, kapusty z 
grochem, klusek z makiem czy zupy grzybowej.  
I tymi dwoma ostatnimi potrawami chciałbym się zająć 
w tym numerze Infosa.  
 
RWAKI 
Potrzebne nam będą ugotowane ziemniaki - ugniecione 
na puree, mąka pszenna, 1-2 jajka, sól i pieprz. 
Do ugotowanych, mielonych ziemniaków, dodać mąkę, 
całe jaja, szczyptę soli i pieprzu, dobrze zagnieść. 
Rozrobione ciasto rwać na małe kawałki, rozwałkować 
dłońmi, (aby miały kształt wrzecionowaty) i wrzucać 
do gotującej się wody. Wyjmujemy, gdy wypłyną 
(najlepiej sprawdzić jedną kluską czy jest gotowa, a 
następnie wyjmować pozostałe). 
 
MAZOWIECKA ZUPA GRZYBOWA  
Do wykonania tej zupy potrzebna nam będzie 
włoszczyzna, suszone grzyby, kwas z kapusty kiszonej, 
majeranek, sól, pieprz. 
Namoczyć suszone grzyby i ugotować (w tej samej 
wodzie). W międzyczasie przygotować wywar z 
włoszczyzny, do którego dodajemy kwas z kapusty 
kiszonej i ugotowane grzyby wraz z wywarem, 
doprawić przyprawami. Podawać z kluskami (rwaki). 
(ilość kwasu z kapusty oraz grzybów dodanych do zupy 
uzależniona jest od ręki i smaku osoby przygotowującej 
potrawę) 
 
KLUSKI Z MAKIEM 
Kluski (rwaki), szklanka maku, łyżka miodu, pół 
szklanki śmietany, rodzynki, orzechy włoskie, łyżka 
masła. Mak namoczyć, zagotować, odcedzić, przepuścić 
kilkakrotnie przez maszynkę do mielenia. Wymieszać z 
roztopionym masłem, miodem, śmietaną. Dodać 
rodzynki i posiekane orzechy. Lekko podgrzać, stale 
mieszając. Wymieszać z ugotowanymi kluskami. 

SMAKI 

MAZOWIECKIEJ 

WIGILJI 


