
 

 

Charakter człowieka poznaje się dopiero 
wtedy, gdy staje się on przełożonym. 
                                         Remarque Erich M. 

 
Konkurs z okazji 35 lat NSZZ „Solidarność” 

Jak w każdym z numerów, 
będziemy przypominać o 
konkursie na prace związane z 
XXXV rocznicą naszej organizacji 
zakładowej NSZZ „Solidarność”, 
która powstała 15 X 1980 roku. 
Prace możecie zgłaszać do końca 
maja. Od tego momentu do 

połowy czerwca wszyscy chętni będą mogli oddać 
swój głos na wybraną pracę, które będą 
prezentowane w naszym biuletynie zakładowym.  
 

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. 
 

 

 
XIX Międzynarodowa Spartakiada 

Przemysłu Spożywczego 
 
W dniach 4-7 czerwiec w miejscowości Miętne koło 
Garwolina odbędzie się XIX XIX Międzynarodowa 
Spartakiada Przemysłu Spożywczego. W tym roku 
została zgłoszona 30 osobowa drużyna 
reprezentująca Lotte Wedel w następujących 
konkurencjach: 
- przeciąganie liny kobiet (3 kobiety) 
- przeciąganie liny mężczyzn (5 mężczyzn) 
- siatkówka kobiet (4 kobiety) 
- siatkówka mężczyzn (6 mężczyzn) 
- karabinek sportowy (1 kobieta +1 mężczyzna) 
- sztafeta towarzyska (2 kobiety + 2 mężczyzn) 
- tenis stołowy kobiet (2 panie) 
- tenis stołowy mężczyzn (2 panów) 
- bieg przełajowy 1000 metrów dla kobiet i mężczyzn 
- ciężarek kobiet 5kg (2 panie) 
- ciężarek mężczyzn 10kg (2 mężczyzn) 
- rzut do kosza (1 kobieta + 2 mężczyzn) 
- rzut lotką (2 kobiety + 1 mężczyzna) 
Koszt spartakiady po dofinasowaniu z zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych, wynosić będzie 80 zł 
od uczestnika (bez kosztów dojazdu).  
Zapisy i wpłaty na Spartakiadę prowadzone będą w 
pokoju NSZZ „Solidarność” u Przewodniczącego 
Komisji Zakładowej Dariusza Skorka.  
Wszyscy uczestnicy proszeni są o określenie 
dyscypliny, w której zamierzają brać czynny udział 
podczas wyjazdu na spartakiadę.   



 
Sekcja Oświaty i Wychowania  

NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze 
Organizuje dla dzieci członków Związku oraz dzieci 
rodziców niezrzeszonych  

KOLONIE LETNIE W JASTRZĘBIEJ GÓRZE  
Z WYCIECZKĄ PROMEM DO SZWECJI 

(konieczność posiadania przez uczestników 
tymczasowego dowodu osobistego lub paszportu). 
TURNUSY: 
15.07 – 25.07.2015r. - kl. V–VI szkoły podstawowej i 
gimnazjum  
24.07–03.08.2015r. - uczniowie szkoły podstawowej 
 
KOSZT CAŁKOWITY:  
Około 1 500 zł. Odpłatność może zostać zmniejszona 
po uzyskaniu dotacji z Mazowieckiego Kuratorium 
Oświaty, Urzędu Miasta i komisji zakładowych. 
 
ZAKWATEROWANIE: 
Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny „HUTNIK”- 
położony jest około 500 m od morza. Teren 
ogrodzony, ładnie zagospodarowany i strzeżony. 
Budynek murowany. Zakwaterowanie dzieci w 
pokojach 4 osobowych z łazienkami. 
 
Do dyspozycji uczestników kolonii: 
Basen kryty, sala dyskotekowa z nagło-śnieniem, 
świetlice, duża stołówka, sale ze stołami do ping-
ponga, boisko do siatkówki i piłki nożnej, plac zabaw 
dla dzieci, miejsce na ognisko. 
 
WYŻYWIENIE:  
4 posiłki dziennie, w tym podwieczorek. 
 
PROGRAM WYCIECZEK KOLONIJNYCH:  
- Hel, Jastarnia: fokarium, latarnia morska, domki 
rybackie, zwiedzanie kurortu 
 

- Władysławowo, Cetniewo : Muzeum „Hallerówka”, 
Muzeum Przyrodnicze Nadmorskiego Parku 
Krajobrazowego, „Ocean Park” Władysławowo 
(spacer po dnie oceanu); Ośrodek Przygotowań 
Olimpijskich 
 
- Wycieczka do Szwecji (2 noclegi na promie w 
kabinach 4-osobowych) Obserwacja Bałtyku z 
pokładu promu, wyjazd autokarem do miasta Kalmar, 

zwiedzanie Zamku Kalmarskiego - renesansowej 
warowni królów z dynastii Wazów, Park Miejski z 
pomnikiem Gustawa Wazy, rynek z pięknymi 
kamienicami, ratusz w stylu holenderskim.  
Przejazd przez Most Olandzki o długości 6072 m na 
wyspę Karskorony (zwiedzanie: wzgórze 
Bryggareberget, Kościół Admiralicji, pomnik 
Rosenboma, pomnik Nilsa Holgerssona, Nabrzeże 
Królewskie, Bjorkholmen - dzielnica kolorowych 
drewnianych domów na wyspie Trosso, rynek ratusz, 
kościół Fryderyka. Pomnik króla Karola IX, założyciela 
miasta) 
 
- Gdańsk, Westerplatte (po drodze do Warszawy). 
Gdańsk: ul. Długa i Długi Targ tworzące "Trakt 
Królewski", Dwór Artusa, Pomnik Neptuna, żuraw 
portowy, Bazylika Mariacka, Stocznia Gdańska, 
Pomnik Poległych Stoczniowców. Westerplatte, 
Pomnik Obrońców Wybrzeża, Cmentarz Poległych 
Obrońców Westerplatte, Warownia nr 1, Placówka 
Fort. 
 
INNE ATRAKCJE KOLONII: 
- piesze wycieczki po okolicy, w tym do Latarni 
Morskiej w Rozewiu, Lisiego Jaru, 
- spacery po Jastrzębiej Górze, obelisk "Gwiazda 
Północy", Promenada, 
- plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką ratownika 
oraz wychowawców, korzystanie z basenu krytego 
- zajęcia sportowe na boiskach i w sali gimnastycznej 
- "Pasowanie na kolonistę" 
- Galeria Figur Piaskowych - konkurs rzeźby w piasku 
- dyskoteki 
- udział w rozrywkowych otwartych imprezach na 
terenie Jastrzębiej Góry 
 
ZGŁOSZENIA I INFORMACJE:  
Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" 
01-187 Warszawa ul. Wolska 46/48 
tel./fax.: 22 632 91 99  
e-mail: idn21kolonie@gmail.com  
 

 
 



 

Witajcie kochani! 
Demokracja działa najlepiej wtedy, gdy obywatele 
mają rzeczywisty udział w sprawowaniu władzy.  
Dzięki temu mają poczucie odpowiedzialności za 
własny kraj, a politykom nie przewraca się w głowach 
od nadmiaru władzy. U nas politycy wiedzą lepiej od 
obywateli, jak długo żyć i pracować. Tak było na 
przykład z ustawą o podniesieniu wieku 
emerytalnego. Wiedzą też lepiej od rodziców, co jest 
dobre dla ich dzieci. 5 marca głosami posłów PO i PSL 
Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu obywatelski 
projekt ustawy przywracający rodzicom prawo 
wyboru, czy posłać dziecko do szkoły w wieku 6, czy 7 
lat. Zastanawiam się, czy tak naprawdę mamy do 
czynienia z demokracją i rządami odpowiedzialnych 
za społeczeństwo politykami czy może z pajdokracją? 
Cywilizowane kraje potrafiły na tyle ewoluować od 
systemu, który pali czarownice na stosie, do ustroju, 
w którym obywatele traktowani podmiotowo mają 
decydujący głos. My wypracowaliśmy system, w 
którym w imię partyjnego interesu poświęca się 
dobro nas wszystkich.  
 
Słynna już niebieska karta ma pomóc walczyć z 
przemocą w rodzinie. Ale na rynku pracy doszło do 
takiego zdziczenia, że najwyższa pora, by takie karty 
wprowadzić w firmach. Tym problemem zajął się, 
„Dziennik Gazeta Prawna”.  Oficjalnie, nic się nie 
dzieje, a problem mobbingu czy też molestowania 
psychicznego jest w Polsce tematem tabu. Sytuacja 
przedstawia się mało optymistycznie jak spojrzymy 
na wyniki badań Narodowego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego – w latach 1990–2010 
wskaźnik zaburzeń psychicznych w opiece 
ambulatoryjnej wzrósł ponad dwukrotnie (z 1629 do 
3655 przypadków na 100 tys. ludności), a w opiece 
stacjonarnej – o połowę (z 362 do 548 na 100 tys. 
ludności). Na potwierdzenie tej tezy, „Gazeta 
Prawna” przytacza drastyczne przykłady. Jednym z 
nich jest, dziennikarka, która z nerwów wymiotowała 
w łazience. Innym jest kobieta, która mimo choroby 
pracowała do utraty przytomności oraz szefowa, 
która do pracowników mówiła „ty ch...” i „ty k...”.  
I wierzcie mi na słowo, tych przykładów, wcale nie 
musimy szukać w gazetach. 
Do następnego numeru Kochani!                            D.S:) 

 
 

Niezwykle pracowicie przebiegał ostatni okres w 
działalności Komisji Zakładowej. Oficjalnie można 
zakomunikować, że w tym roku będzie nieznaczny 
wzrost wynagrodzenia. Oczywiście musimy sobie 
zdać z tego sprawę, że będzie on na miarę naszych 
obecnych możliwości, jako firmy. Wzrost nie będzie 
jednakowy dla wszystkich pracowników. Zaistnieje 
zasada, im niej do bazowej, tym procent podwyżki 
będzie większy. To samo odnosić się będzie w drugą 
stronę. Im więcej odbiega od 100% tym mniejszy 
procent pojawi się, jako wzrost wynagrodzenia. 
Dobrą wiadomością jest to, że w porównaniu do 
innych firm i stawek występujących w naszym 
przemyśle, wzrost o 2% - 2,5% dla największej grupy 
pracowników, jest naprawdę bardzo dobrym 
wskaźnikiem. Bardzo dobrze, że mimo dużo 
większego apetytu, pracodawca i związki zawodowe 
doszły bardzo szybko do porozumienia i podpisały 
protokół związany z podwyżkami. Świadczy to także o 
odnawiającym się dialogu z dyrekcją, czego nie 
można powiedzieć o kadrze kierowniczej.  
Temu zagadnieniu i próbom nawiązania dialogu, 
poświęcone zostały inne spotkania, które Komisja 
Zakładowa zainicjowała w zakładzie. Odbyło się jedno 
spotkanie, dotyczące zmian i funkcjonowania służb 
technicznych. Dwukrotnie odbyło się spotkanie z 
Szefem Produkcji w sprawie zarządzania liniami 
produkcyjnymi. Dodatkowo Komisja Zakładowa 
rozmawiała z nowym kierownikiem logistyki, 
poruszając temat pracowników A.P.T. oraz 
planowania. W najbliższych dniach dojdzie do 
drugiego spotkania, dotyczącego tego tematu. 
 

 
 

Stare przysłowie pszczół mówi: „ciężką pracą ludzie 
się bogacą”. Ja to powiedzenie bym rozbudował: 
„Ciężką pracą ludzie się bogacą, po czym przez głupie 
decyzje, często tracą”. Nie chodzi bynajmniej o 
mamonę, ale o wiedzę i doświadczenie, które przez 
całe dziecięce i dorosłe życie zbieramy. Bójcie się 
sklerozy, bójcie się niepamięci. Wyobraźcie sobie, co 
będzie, gdy dziecko zapomni, co się zdarzyło, gdy 



wkładało paluszek do ogniska, albo drucik, aby 
sprawdzić, co jest w gniazdku elektrycznym. Bez 
pamięci, własnej i pamięci poprzednich pokoleń, 
człowiek jest skazany na niebyt. Pamięć jest 
warunkiem naszego funkcjonowania, ale nie 
jedynym. Ważnym jest też umiejętność kojarzenia 
faktów. Zadawaliście sobie pytanie, dlaczego przed 
zwężeniami najczęściej cwaniakują kolesie w 
wypasionych pseudoterenowych brykach? Bo całe 
życie i wszędzie tak postępowali. Ale czy przyczyną 
takiego zachowania nie jest najczęściej brak pamięci 
dziecka, które się sparzyło i związana z tym 
bezkarność? Dlaczego mam wrażenie, że ta 
bezkarność, nie dotyczy tylko chamów w 
wypasionych brykach, ale sięga poziomu władzy czy 
też kierownictwa w firmach? Coraz bardziej 
utwierdzam się w przekonaniu, że jest ona naszym 
polskim wynalazkiem. Na domiar złego, mocno 
podkreślana i akcentowana jest etyka oraz wartości 
firmy. Co niektórym brakuje pamięci o tym, że muszą 
być także wzorem i przykładem dla innych. 
Zatraciliśmy naszą pamięć i świadomość, a większość 
ma sklerozę i nie pamięta, dzięki komu i jakim 
przemianom może się tą wypasioną bryką rozbijać. 
Bo zanikają wartości chrześcijańskie i szacunek dla 
bliźnich oraz zwykła ludzka przyzwoitość. Wartości, 
które 35 lat temu przyświecały prostym robotnikom, 
podczas zrywu solidarnościowego, są teraz deptane 
przez tych, którzy dzięki nim, mogą teraz chwalić się 
namiastką władzy. Cenimy sobie wolność i możliwość 
oceniania innych, zapominając o tym, że drucik 
włożony w gniazdko, zrobi jednak kuku. 
Bo chodzi o to…. aby merdać, skakać, aportować i 
inne cuda na dwóch łapach wyczyniać. I to wszystko 
za michę, stołek dla rodziny lub znajomych i budę z 
wodotryskiem. A jak coś pójdzie nie tak, zawsze 
można odszczekać, że tylko wypełniało się rozkazy. Z 
natury jestem naiwny i wierzę, że człowiek raczej 
skłonny jest do dobra i uczciwości. Mam nadzieję, że 
nie jestem ostatnim takim naiwniakiem. Pamięć i 
doświadczenie podsuwa jednak mit Polaka cwaniaka, 
obrotnego kolesia, który potrafi „se załatwić”. 
Chciałbym, żeby było normalnie. Normalnie, czyli 
zapisać w pamięci, że nikt mnie nie oszuka, bo jest po 
prostu uczciwy.  Że nie jest bezkarny, bo zawsze 
prędzej czy później dotknie go zasłużona kara.                  
                                                                                      D.S:) 
 

 

 
Ucierana babka cytrynowo - pomarańczowa 

Alleluja, Alleluja. Idą święta a z nimi niezapomniane 
smaki bab i mazurków oraz piękne dekoracje 
świąteczne. Jakże tandetnie wyglądają grudniowe 
święta w porównaniu do wiosennego wystroju Świąt 
Zmartwychwstania Syna Bożego. Podczas 
przygotowań, uwielbiam cytrusowy smak, który 
roznosi się po całym domu podczas wykonywania 
babki cytrynowo - pomarańczowej. Nie jestem 
specjalistą od ciast, ale ta babka zawsze mi się udaje. 
Do jej wykonania potrzebujemy:  
4 cytryny, 4 jajka, szklankę cukru, 2,5 szklanki mąki, 
szklankę mleka, 4 łyżki kandyzowanej skórki 
pomarańczowej, 0,7 kostki masła – około 17 dag, 
szczyptę soli, masło do wysmarowania formy, bułkę 
do wysypania formy 
 

1. Cytryny myję bardzo dokładnie pod wrzątkiem, 
następnie ścieram z nich skórkę na tarce, uważając, 
by nie zetrzeć białej warstwy, która znajduje się tuż 
pod żółtą. Aby nie stracić nic z cennej skórki, przed 
ścieraniem kładę na tarkę kawałek pergaminu i 
wciskam go na powierzchnię z dziurkami – starta 
skórka nie wejdzie pomiędzy ząbki i cała będzie 
mogła być dodana do ciasta. 
2. Masło rozpuszczam w rondelku i odrobinę studzę. 
3. Jaja ucieram z cukrem na białą, puchatą masę. 
Dodaję do nich mąkę wymieszaną z proszkiem do 
pieczenia, skórkę cytrynową i skórkę pomarańczową. 
Mieszając, dodaję tyle mleka, by otrzymać raczej 
gęstą masę, a następnie stopniowo, nie przestając 
mieszać, dodaję przestudzone masło. 
4. Formę smaruję masłem i oprószam tartą bułką. Do 
formy wkładam ciasto, całość wstawiam do 
piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piekę około 
40-50 minut. 
 

Niech Zmartwychwstanie 
Pańskie, które niesie 
odrodzenie duchowe, 
napełni wszystkich 
spokojem i wiarą,  
da siłę w pokonywaniu 
trudności i pozwoli z 
ufnością patrzeć w 
przyszłość... Życzy 
Komisja Zakładowa 
NSZZ „Solidarność” 


