
 

 

Dwie najkrótsze odpowiedzi: „tak” i „nie” 
wymagają najdłuższego zastanowienia.                                                
                                                          Pitagoras 
 

 
 

Konkurs z okazji 35 lat NSZZ „Solidarność” 
 

Cały czas będziemy przypominać 
o otwartym konkursie na prace 
związane z XXXV rocznicą naszej 
organizacji zakładowej NSZZ 
„Solidarność”. Prace możecie 
zgłaszać do maja br., kiedy 
zostaną zaprezentowane w 
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.  
 

 

 

 
Witajcie w Nowym Roku Kochani!  
Z nowym rokiem, nowym krokiem. Mam nadzieję, że 
wszyscy bez wyjątku „godnie” pożegnali stary 2014 i 
powitali nowy 2015! Mówią, że jaki pierwszy dzień, 
taki cały rok. Jeśli to prawda, Nasz ma być magiczny. 
Doskonale pamiętam swój pierwszy post napisany w 
2002 roku. Dokładnie dwudziestego piątego marca 
postanowiłem za namową kilku kolegów zająć się 
powstaniem naszego biuletynu. Mimo, że w głowie 
krążyła mi cała masa myśli, którą dziś uważam za 
przeterminowane, jednak jedna wciąż jest coraz 
bardziej świeża i aktualna. Odpowiedzialność. Ot 
takie sobie słowo, które jednak skłania do przyjęcie 
na siebie obowiązku zadbania o kogoś. Mimo tego, że 
jestem coraz starszy, bardziej doświadczony, to, co 
było, jest i będzie, ciągle gdzieś we mnie siedzi. Z tego 
się nie wyrasta, ani nie można się wyleczyć. Dlatego 
wracam myślami do zdarzeń sprzed wielu lat. Nie 
chcę zapomnieć, skreślać, ani tym bardziej palić za 
sobą mostów, ale na stare lata robię się nad wyraz 
sentymentalny. Sam nie wiem, dlaczego? Rok, jako 
umowna data minął i tak naprawdę nie ma niczego 
nowego. Przecież problemy pozostały bez zmian, 
więc co można by nazwać nowym? Mimo tego, każdy 
z nas bardzo chce wierzyć w to, że wraz z końcem 
roku odchodzi to, co złe. Wymyślamy sobie mocne 
postanowienia, które potem zwyczajnie idą w 
zapomnienie. Ja także mam ich nawet kilka, co 
przełożyło się na odkopanie zapomnianej kolumny 
„własnym słowem”, która powstawała wraz z 
narodzinami naszej gazetki. Mam nadzieję, że nie 
będzie to tylko „puste słowo” wypowiedziane pod 

Oficjalne logo 35-lecia 



wpływem chwili, a coś, co trwale przypominać będzie 
o odpowiedzialności za członków związku i ich 
przyszłości. Patrząc na ostatnie wydarzenia, zwrócić 
można uwagę na odpowiedzialność górników za 
swoje rodziny, ale i za dobro całego górnictwa. 
Dlaczego Pan protestuje? - pytają górnika 
dziennikarze. - Żebym mógł rano wstać, żebym mógł 
zjechać na dół do roboty i żebym potem miał 
wypłatę. Więcej pytań już nie było. Oczywiście media 
bębniły o braku odpowiedzialności, o braku szacunku 
i złej woli. Lecz, czy można było prościej, bardziej 
rzeczowo i bardziej przekonująco wyrazić powody, 
dla których ludzie decydują się na strajk i protest?  
A kto tego nie rozumie, jest „zwykłym matołem z 
Warszawy” - tak określiła to jedna z kobiet 
protestujących przed kopalnią, wzburzona faktem, że 
przedstawiciel rządu nazwał górników „pajacami”. 
I ci pajace rozmawiają jak równi z równymi, co 
zaowocowało podpisaniem porozumienia. Nie po 
myśli było to nawet opozycji, która grzmiała o 
zdradzie związków zawodowych. Oczami wyobraźni 
widziała już obalenie rządu, dzięki czemu można by 
przejąć władzę.  Otóż związkowcy to też normalni 
ludzie, którzy chcą rano wstać, pójść do pracy i za tę 
pracę otrzymać wypłatę. W przeciwieństwie do 
polityków wiedzą, że trzeba się wykazać 
odpowiedzialnością. Odpowiedzialnością za 
strajkujących oraz ich rodziny. Aby móc spełniać 
swoje marzenia, przede wszystkim trzeba pracować.  
Wszystkiego dobrego Kochani!                              D.S:) 
 

 
MANIPULANT 

Czy pamiętacie przysłowie:, „ że winny się tylko 
tłumaczy”? W tym wszystkim jednak, nie chodzi o to, 
by zaprzestać bronienia swojego zdania, bądź 
dobrego imienia. Chodzi o to, by nie dać się wpuścić 
komuś w maliny, wplątując się w lawinę tłumaczeń. 
Tym kimś jest najczęściej manipulant.  Tak to już jest, 
że kiedy manipulant ma Cię zaatakować, to ma 
przygotowany lub wymyślony zestaw pytań. Robi to 
bardzo celowo i świadomie. Jego podświadomość 
działa w ten sposób, że będzie Cię bombardował 
coraz to nowymi i nowymi pytaniami. Wiesz, jaki jest 
tego cel? Na którymś tam pytaniu „wymiękniesz”, 
odpowiesz nie tak jak trzeba, i manipulant będzie 
miał haka na Ciebie. Jakie jest, więc rozwiązanie? 

Najprościej jest nie wdawać się w tego typu dyskusje. 
Ucinać je krótko i zwięźle. Trzeba rozgraniczyć fakt 
pomiędzy konstruktywną obroną swojej opinii i 
swojego dobrego imienia, a wikłaniem się w chore 
gierki. Od obrony naszego dobrego imienia są 
instytucje, nie trzeba tracić nerwów na pogadanki i 
połajanki z manipulantem. Inną metodą obrony przed 
manipulantem jest to, co nie zostało wypowiedziane, 
nie istnieje. Ta metoda to pochodną znanego 
medialnego hasła: „jeśli czegoś nie było w mediach, 
to to coś nie istnieje”. Bo chodzi o to, że ……nigdy się 
nie tłumacz, Twoim przyjaciołom nie jest to 
potrzebne, a Twoich wrogów i tak to nie przekona. 
Wbrew pozorom jest tam zawarta niezwykle ważna 
życiowa mądrość. Jeśli nie odpowiesz na zarzuty, jeśli 
nie dasz się wciągnąć w toczącą się dyskusję – wbrew 
pozorom wygrasz. Manipulant może wyprodukować 
jeszcze kilka opinii o tym, że stchórzyłeś, że nie masz 
„honoru”. Ale przynajmniej nie będzie miał haków na 
Ciebie a reszta otoczenia, nie będzie świadkami 
napiętej dyskusji.                                                         D.S:) 
 

 
 

WRÓBELEK 
 

Żył sobie raz wróbelek. Cały rok 
latał to tu, to tam. Wreszcie 
nadeszła zima. Pewnego dnia 
zrobiło się bardzo, ale to bardzo 

zimno. Wróbelek tak strasznie 
zmarzł, aż z tego zimna stracił 
przytomność. Kiedy tak leżał, 
obok przechodziła krowa i zesrała 
się na wróbelka. Ptaszkowi nagle 
zrobiło się ciepło, ożył i zaczął 
radośnie i wesoło ćwierkać ze 
szczęścia. Usłyszał to grasujący 
obok kot. Załapał wróbelka, 
otrzepał go z gówna i ze smakiem 
zjadł na obiadek.  
Jaki z tej opowieści można wyciągnąć morał? 
- Nie każdy kto na ciebie nasra, jest twoim wrogiem. 
- Nie każdy kto cię wyciągnie z gówna , jest twoim 
przyjacielem. 
- Jak jesteś szczęsliwy, to trzymaj dziób zamknięty na 
kłódkę. 



 
 

500 zł emerytury. Połowa Polaków nie uzbiera na 
najniższe świadczenie 

 

Nasz system emerytalny nie zapewni dużej części 
pracujących nawet minimalnej emerytury, ostrzega 
"Dziennik Gazeta Prawna". Połowa Polaków nie zdoła 
odłożyć środków do otrzymania najniższej emerytury. 
  
Gazeta cytuje raport "Jak mobilizować dodatkowe 
oszczędności emerytalne", opracowany przez Stefana 
Kawalca, byłego wiceministra finansów, z którego 
wynika, że po 25 latach pracy zatrudniany na umowie 
zlecenia i etatach z pensją minimalną, rzetelnie 
opłacający składki pracownik, otrzyma niespełna 500 
zł emerytury brutto, czyli zaledwie 28 proc. pensji. 
Może to dotyczyć w roku 2060 od 25 do nawet 50 
proc. osób, które nie zdołają zgromadzić na swoich 
kontach w ZUS środków wystarczających do 
otrzymania najniższej emerytury i państwo będzie 
musiało dopłacić im do świadczeń 
Zgadzają się z tym inni eksperci. Na przykład prof. 
Leokadia Oręziak z Katedry Finansów 
Międzynarodowych SGH uważa, że jeżeli radykalnie 
nie zmienimy sposobu oszczędzania, będziemy 
zmuszeni wprowadzić emerytury obywatelskie.  

Hd 
 

 
 

Sporządzanie rozkładów i harmonogramów czasu 
pracy po zmianie przepisów 

 
Nowelizacja czasu pracy, wprowadziła nowe regulacje 
dotyczące sporządzania rozkładów i harmonogramów 
czasu pracy. Obecnie rozkłady trzeba przygotowywać, 
na co najmniej 1 miesiąc okresu rozliczeniowego i 
przedstawiać je pracownikom najpóźniej na 1 tydzień 
przed rozpoczęciem danego okresu rozliczeniowego.  
Rozkład czasu pracy to rozplanowanie dni pracy, dni 
wolne od pracy oraz godziny rozpoczęcia i 
zakończenia pracy. Rozkład czasu pracy może mieć 

charakter ogólny dla wszystkich pracowników lub 
poszczególnych grup w naszym przypadku linii lub 
działów. Nie ma wówczas potrzeby rozplanowywania 
czasu pracy w sposób indywidualny dla każdego 
pracownika. Od rozkładu czasu pracy, który obejmuje 
wszystkich lub grupy pracowników, należy odróżnić 
harmonogramy (grafiki), które są sporządzane dla 
pracowników indywidualnie.  
Nowe przepisy posługują się pojęciem „rozkład czasu 
pracy danego pracownika”, co oznacza harmonogram 
(grafik) czasu pracy. Zmiana przepisów o czasie pracy 
kończy możliwości tworzenia wielu harmonogramów 
(rozkładów czasu pracy danego pracownika) w 
ramach jednego okresu rozliczeniowego.  
Zgodnie z nowymi zasadami, istnieje możliwość 
sporządzania rozkładów czasu pracy na okresy 
krótsze niż okres rozliczeniowy. Określona została, 
dolna granica czasu, na jaką harmonogram może być 
opracowany – minimum 1 miesiąc. Górną granicę 
stanowi natomiast długość przyjętego okresu 
rozliczeniowego. Zgodnie z przepisami, obowiązkiem 
pracodawcy jest przekazanie rozkładu czasu pracy 
danego pracownika w terminie, „co najmniej na 
tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który 
został sporządzony ten rozkład”. Może to być, zatem 
okres dłuższy, ale nie powinien być skracany. 
 
Zmiany rozkładów i harmonogramów czasu pracy 
Przepisy nie regulują bezpośrednio kwestii zmian w 
już opracowanych i obowiązujących 
harmonogramach. Można przyjąć, że w przypadku 
potrzeby wprowadzenia modyfikacji w już 
opracowanym harmonogramie podanym do 
wiadomości pracowników, ale który nie zaczął jeszcze 
obowiązywać, jeżeli wymagają tego obiektywne i 
ważne względy wynikające z organizacji czasu pracy, 
skorygowanie takiego harmonogramu jest 
dopuszczalne. Zgodnie z nowymi przepisami, które 
wymagają podania harmonogramu do wiadomości 
pracowników z przynajmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem, nie będzie większego problemu, gdy 
ewentualne modyfikacje nastąpią w okresie 
poprzedzającym wejście w życie harmonogramu. 
Problem pojawia się w momencie dopuszczalność 
modyfikowania rozkładu czasu pracy w trakcie jego 
obowiązywania. Nie ulega wątpliwości, że takie 
modyfikacje mogą mieć miejsce tylko w 
wyjątkowych sytuacjach, których nie można było 
przewidzieć na etapie opracowywania 
harmonogramu. Dopuszczalna jest zmiana 
harmonogramu w przypadku np. choroby pracownika 
czy potrzeby skorzystania przez niego z nieujętego w 
planie urlopów urlopu na żądanie. Również tzw. 



nieobecności w pracy innych pracowników z różnych 
przyczyn, takich jak urlopy okolicznościowe czy np. 
zwolnienia na opiekę nad dzieckiem, co często wiąże 
się z potrzebą modyfikacji harmonogramów 
pracowników. W praktyce po zmianach przepisu, 
wszelkie zmiany do ogłoszonego i obowiązującego 
harmonogramu nie powinny być wprowadzane, czyli 
okres, co najmniej 1 miesiąca jest terminem 
minimalnym dla przekazanego i niemodyfikowanego 
harmonogramu. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem z 
punktu widzenia pracodawcy i pracownika jest 
uregulowanie kwestii modyfikacji harmonogramów w 
ramach prawa wewnątrzzakładowego, które powinno 
wskazywać na sytuacje dopuszczające zmiany w 
harmonogramie oraz procedurę dokonywania 
modyfikacji – np. konsultacja z pracownikiem. Nasze 
przepisy zawarte w regulaminie oraz ZUZP 
powstawały wiele lat temu, dlatego będą kwestią 
przejrzenia i dostosowania do nowych przepisów 
kodeksu pracy. 

 

 
 

MARCHEWNY PIEPRZNIK 
Kto z nas, chociaż raz nie był na Kaszubach? Mnie się 
zdarza to bardzo często i to nie tylko z powodu 
wyjazdów służbowych, ale zawierucha wojenna 
rzuciła część mojej rodziny w te okolice, gdzie wrośli 
w miejscową społeczność. Co wiemy o regionalnych 
potrawach z Kaszub? Śledzie po kaszubsku, to 
najczęściej padającą odpowiedź, gdy przychodzi 
rozmawiać na temat specjałów kuchni kaszubskiej. 
Jednak kuchnia kaszubska istnieje i warto ją poznać. 
Jak będziecie na Kaszubach to polecam wyśmienitą 
zupę z żołtech wreczi, czyli z brukwi, z dodatkiem 
gęsiego lub wieprzowego mięsa. Ale, Kaszubi jedzą 
wielkie ilości ryb, jakby one stanowiły podstawę ich 
menu. Dla mnie kulinarnym odkryciem była 
kaszubska jajecznica na zasolonym węgorzu (prażnica 
z wangorzem), którą je się z ziemniakami.  
Odwiedzając dom Kaszubów nie należy się dziwić, gdy 
gospodarze zaczną przyjęcie od kucha, czyli ciasta 
(zazwyczaj placka drożdżowego) i kawy, a dopiero 
potem podadzą główne potrawy. Taki tu panuje 
zwyczaj! Miejscowi żartują, że jak się gość naje ciasta, 
to mało zje na obiad. Dlatego ja też zacznę od kucha i 
przedstawię przepis na marchewny pieprznik, czyli 

piernik z marchwi według rodziny Bobrowskich z 
Głodnicy: 
 
1 kg mąki, 1 kostka margaryny, 2 jaja, ½ kg marchwi, 
2 szklanki cukru, 10 dkg rodzynków, 10 dkg 
migdałów, 10 dkg orzechów, 3 torebki przypraw 
korzennych, 1 ½  łyżeczki sody oczyszczonej. 
 
Margarynę utrzeć z cukrem na puszystą masę, a 
ucierając, dodawać po jednym jajku. Następnie 
powoli dosypywać mąkę wymieszaną z przyprawą 
korzenną i sodą. Marchew należy utrzeć na bardzo 
drobnej tarce, dodać do ciasta i dobrze wymieszać. 
Na koniec dodać bakalie. Rodzynki, migdały i orzechy 
trzeba sparzyć, migdały i orzechy obrać ze skórek i 
pokroić. Piernik należy piec w 180 o C ok. 1 godz. 
 

Jedynie zorganizowani w związek 
zawodowy coś znaczymy. 

 

 
 

- Jedynie zorganizowani w związek zawodowy coś 
znaczymy - mówi bokser Damian Jonak, mistrz świata 
federacji WBC i IBC, członek NSZZ „Solidarność”, w 
rozmowie z Michałem Miłoszem. Jonak wytatuowane 
na plecach logo Związku prezentuje podczas walk. 
 

 – Mówiłeś, że logo Solidarności na plecach przekłada 
się na bardzo wiele rzeczy... 
 

– Jeżeli chodzi o moją przynależność do związku, to 
od lat staram się propagować Solidarność wśród 
młodych ludzi usiłując im przybliżyć, że najważniejsza 
jest idea jednoczenia się dla wspólnych celów. Ludzie 
zapominają, że jako jednostka są bardzo słabi i 
jedynie zorganizowani w związek coś znaczymy np. w 
zakładzie pracy. Solidarność jest źle przedstawiana w 
mediach i przez władzę. Jesteśmy na świecie 
postrzegani pozytywnie a tymczasem sami, jako 
Polacy, nie potrafimy tego uszanować. Naszych 
najważniejszych symboli. 
 

Cały wywiad w Tygodniku Solidarność (1/2015) 


