
 

 

 

T rafia do was nowe wydanie naszego biuletynu. W nowej szacie 
i z nową bardziej czytelną czcionką. Zmienią się także treści 

zamieszczanych publikacji. Od tego numeru kolumna „własnym 
słowem” przyjmie rolę stopki redakcyjnej.  

W marcu 2017 roku obchodzić będziemy 15 – lecie istnienia nasze-
go biuletynu. To długi czas i bardzo dużo wydań. Jednych bardziej 
udanych innych troszkę mniej. Przez ten okres nie uniknęliśmy 
błędów oraz lapsusów słownych. Część z nich była celowym zamie-
rzeniem, ale była także dosyć duża grupa pomyłek wynikających z 
pospiechu, roztargnienia, czy też nieuwagi spowodowanej zmęcze-

niem wzroku poprawiającego tekst w komputerze. I mimo uży-
wania programów korygujących, zdarzały się pomyłki i zapewne 

będą się zdarzać, za co już teraz przepraszamprzepraszam. Mam nadzieję, że InfoS jest, chociaż w małej części 
waszym głosem w sprawach zakładowych. Że wyrażane w nim opinie chociażby w niewielkim 
ułamku są też waszym spojrzeniem na istniejące problemy w zakładzie oraz w otaczającym nas 
środowisku. Jeżeli chcecie o czymś napisać, podzielić się informacją to piszcie do nas poprzez 
skrzynkę przy pokoju związującym lub na adres:                                         
solidarnosc311@gmail.com 

Życzę miłej lektury i do następnego spotkania. 

„Choć nieraz mówię o durnej Polsce,  

wymyślam na Polskę i Polaków,               

to przecież tylko Polsce służę”. 

 

Józef Piłsudski 

InfoS - 15 lat to dużo? 

Dariusz Skorek - w życiu czło-
wieka, to niewiele. Ale dla biulety-
nu to długi i ciekawy rozdział. 
Wiele nieprzywidzianych zdarzeń, 
informacji i wiadomości.  

InfoS – jaki był początek? 

D.S. – mimo że oficjalnie 15 lat 
minie w marcu, to pomysł zrodził 
się dużo wcześniej. Darek Kryska, 
Jerzy Wenelczyk i Ja, od listopada 
2001 roku  pracowaliśmy nad 
pomysłem. Później dołączyła do 
nas Agnieszka Konopka.  Był to 
okres wyborczy w związku, dlate-
go prace też się opóźniały.  

 

InfoS – pierwszy numer jednak pojawił się w marcu. 

D.S. – była ku temu dobra pora. Można było ogłosić 
wyniki wyborów Komisji Zakładowej, zapoznać ze 
statutem, wspomnieć o historii. Zapraszam na stronę 
internetową gdzie prawie wszystkie wydania zostały 
zamieszczone. Prawie wszystkie, bo dwukrotna awa-
ria komputera, pozbawiła nas części materiału. 

InfoS - czy w dobie Internetu, mobilnych aplikacji na 
smartfon, jest miejsce dla zwykłej gazetki? 

D.S. - gdyby nie było, to Komisja Zakładowa dałaby 
spokój z jej wydawaniem. To są duże koszty i łatwiej 
byłoby skupić się tylko na portalach społecznościo-
wych typu Facebook. Jednak InfoS potrafił się obro-
nić, a wydrukowane numery szybko są rozchwytywa-
ne. To  dobrze świadczy o potrzebie jego istnienia. 

InfoS – co w takim razie się zmieni? 

D.S. – już to wydanie sygnalizuje zmiany jakie nastą-
pią. Swego czasu podjęliśmy decyzję o drukowaniu 
gazetki w wersji kolorowej. Skończyliśmy z praco-
chłonnym sposobem używania kserokopiarki i dodru-
kowaniem części kolorowej. Teraz wchodzimy w   

WŁASNYM SŁOWEM 



nowy okres, jeszcze bardziej ubarwio-
nych wydań, z nową grafiką i czcionką, 
aby  czytanie Infosa było przyjemniej-
sze. Zresztą biuletyn jest tylko uzupeł-
nieniem naszej strony internetowej, 
która jest bardzo rozbudowana i posze-
rzona o kolumny dla których zabrakło 
miejsca podczas układania gazetki. 

InfoS - a co z treścią i merytoryczną 
zawartością? 

D.S. – tutaj  niewielkie zmiany, kolum-
na „własnym słowem” będzie stopką 
redakcyjną. Powstanie „strefa rozryw-
ki”, umieszczona zawsze na ostatniej 
stronie. Oprócz tego pojawiające się 
stare kolumny -”behapowcy”, „jak wy-
grać” oraz „pomysłowy związkowiec”. 
Niestety objętość naszego biuletynu 
jest ograniczona, ale utrzymamy ko-
lumny takie jak: „mity i fakty” - czyli 
inaczej o plotkach, „nie jestem anio-
łem”, „na pierwszej linii” czy też „bo 
chodzi o to…” oraz najnowsze „gdybym 
miał włosy to..”. Duża zmiana nastąpi 
w aktualnościach z zakładu które przy-
biorą bardziej ciekawą formę. 

InfoS - czy znajdą się jakieś nowe 
propozycje dla wszystkich w biuletynie? 

 D.S. – InfoS nie był nigdy i nie będzie 
pokorną gazetką. Od lat pracowaliśmy 
nad pewnym stylem i  potrzebami wy-
rażania opinii. W dalszym  ciągu otwar-
cie ma się wypowiadać w kwestiach, 

które są zapewne niewygodne dla nie-
których. Chcemy aby odezwały się oso-
by, które coś zaniepokoiło albo nie zga-
dzają się z zaprezentowaną treścią lub 
artykułem. „Hyde park” tak nazwiemy 
tą kolumnę. Liczymy na artykuły pra-
cowników,  notatki lub  wiadomości, 
które zamieścimy w biuletynie. 

InfoS - co to znaczy? 

D.S. - to znaczy że chciałbym aby każ-
dy na naszych stronach mógł wypowie-
dzieć się lub zabrać głos w temacie 
zamieszczonego artykułu lub informa-
cji. My nie prowadzimy cenzury i nie 
boimy się krytyki. Ignacy Krasicki w 
swoim dziele Monachomachia napisał: 

„Czytaj i pozwól, niech czytają twoi, 
Niech się z nich każdy niewinnie roz-
śmieje. Żaden nagany sobie nie przy-
swoi, Nikt się nie zgorszy, mam pewną 
nadzieję. Prawdziwa cnota krytyk się 
nie boi, Niechaj występek jęczy i bole-
je. Winien odwołać, kto zmyśla zu-
chwale: Przeczytaj - osądź. Nie po-
chwalisz - spalę”. 

InfoS - czy to nienazbyt ryzykowne dla 
gazetki? 

D.S. - dlaczego? Solidarność nigdy nie 
stroniła od ryzykownych posunięć. 
Wolność słowa, wypowiedzi jest wpisa-
na w Konstytucje. Żadne zakazy czy 
cenzura nie powinny stanowić bariery 
przeciw wyrażaniu swojej opinii. 

Owszem, pewien rodzaj cenzury powi-
nien być zachowany, szczególnie wo-
bec niesmacznych wulgaryzmów czy 
wypowiedzi godzących w osobę, wiarę, 
orientację seksualną czy kalectwo. Nie 
wyobrażam sobie jednak, mimo dziw-
nych zachowań podczas ocen, aby kon-
struktywną krytykę oceniać jako coś 
negatywnego. To jest dopiero coś niee-
tycznego i powinno być piętnowane. 
Dlatego zawsze o tym wspominamy. 

InfoS - a co z polityką, czy w gazetce 
będzie na nią miejsce? 

D.S. -  nie jesteśmy w stanie do końca 
odłączyć życia i pracy od polityki. To 
się nie uda. Natomiast nie zajmujemy 
się nią jako tematem do rozważań, 
chyba że łączy się z prawem pracy. 
Gdzieś, kiedyś utarło się że Solidarność 
to PIS - bzdura. Proszę zauważyć że 
nie poparliśmy żadnej  partii biorącej 
udział w wyborach. Owszem, Piotr Du-
da w imieniu związku podpisał porozu-
mienie i poparł kandydaturę Andrzeja 
Dudy na fotel prezydenta.  I to wszyst-
ko. Ale prawdą też jest, że PIS jest 
obecnie jedyną partią z którą Solidar-
ność jest w stanie rozmawiać o pra-
wach pracowniczych i związkowych. 
Jest to też o tyle łatwiejsze że w ła-
wach poselskich, zasiada kilku przed-
stawicieli Solidarności.  

InfoS -  dziękuję za rozmowę.  
J.W. 

T rzy centrale związkowe, OPZZ, Forum i 
NSZZ „Solidarność” uzgodniły i podpi-

sały wniosek o powołanie zespołów dla 

prowadzenia  dialogu społecznego w branży spożywczej. Inicjatywę uzasadnia 
się koniecznością  działań  do zniwelowania niekorzystnych zjawisk  rozwoju 
sektora  w Polsce. W sektorze spożywczym zatrudnionych jest ponad 400 tyś. 
pracowników, nie licząc dodatkowych miejsc pracy w rolnictwie i przetwór-
stwie. Branża  należy do najszybciej  rozwijających się sektorów polskiej go-
spodarki, a dodatkowo pozytywnie oddziałuje  na takie sektory jak rolnictwo, 
handel i usługi. Dialog trójstronny jawi się jako najlepsza forma współpracy na 
rzecz rozwoju tego sektora. Strona pracowników Rady Dialogu rekomenduje, 
by Zespół działał przy ministrze właściwym do spraw pracy. 

Krajowa Sekcja Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego, której 
częścią jest nasza organizacja, w momencie powstania Zespołu Dialogu Spo-
łecznego branży spożywczej, złoży wniosek powołania podkomisji,   dotyczącej 
naszego branży z wyodrębnieniem trzech sektorów: słodyczy, piekarnictwa   i 
przetwórstwa zbożowego. 

 J 
ak już wcześniej pisaliśmy trwają pracę nad Zakłado-
wym Układem Zbiorowym Pracy.  Tak by wyglądały 
standardowe wiadomości. Jednak InfoS się zmienia i 

poznajcie pierwszą postać nowych aktualności czyli Alojzego 
Plotka., speca II klasy, czyli specjalistę od powierzchni pła-
skich z elementami wystającymi. Pan Alojzy to „złota rączka” 
i jako ogólnie znana postać, jest też wszechnicą wszelkich 
wiadomości. Ubrany jest zawsze w kufajkę pamiętającą cza-
sy socjalizmu i modny podkoszulek z lat siedemdziesiątych w 
słynną  ażurową kratkę.  Od urodzenia mieszkaniec Praszki, 
często posługuje się gwarą warszawską, co dodatkowo 
ubarwia jego sążniste wypowiedzi na temat zasłyszanych 
wiadomości czy też plotek, od których wcale nie stroni. Pan 
Alojzy ostatnio zajęty naprawianiem zawiasów w drzwiach, 
polował na przechodzących pracowników. 



- Szaconek dla klasy robotniczej – zażartował pan Alojzy, 
trafiając przypadkową ofiarę.  

- Witam Panie Alojzy, co słychać w wielkim świecie? 

- Od ostatniego raza troszke się zmieniło w temacie ZUZP. 
Chwilowo prace nad tem się ciągną jak flaki z olejem. A 
że problem spotkania dotyczą teraz sałaty, to i przełknąć 
niemożebnie trudno i każden dotknięty się czuje, czemu 
dziwić, rzecz jasna, się nie można. Tera listopada 25 bę-
dzie się kilka słów w tem temacie rozwijać, co niestety nie 
niesie jakiegoś rozwionzania. I tak Bogiem a prawdą za-
czyna się kombinacja, kto kogo w koziego roga zapendzi, 
lub  z grubsza obleci.  

- Panie Alojzy, ZUZP to  najważniejszy z dokumentów dla 
pracowników, szkoda że nie ma zrozumienia wśród kie-
rownictwa dla jego zapisów. Ale czas mnie goni. Porozma-
wiamy na ten temat kiedy indziej. 

- No poczekaj pan, jak się powiedziało „A” to i na resztę 
alfabeta poczekać trzeba. Z wiarygodnych źródeł wiem, że 
dyrekcyja pismo od Solidarności otrzymała, o nierównem 
traktowaniu niepodległościowego świętowania. Tem z 
Solidarności to się w głowie poprzewracało i to wbrew 
naszej kulturze osobistej. Ja, to jak mi się chce pracować, 
to mnie się panie wszystko w renkach pali i żadne pisanie 
w tem kieronku nie są wymagane. Ja tam w ciemie bity 
nie jestem i swój rozum mam. Jak sie flota za robotę tra-
fia, to i w jakie inne święto odfajkować mogie. Ale za 
przeproszeniem za friko tyrać, to nie ma mowy, zbyt 
wraźliwy jestem. 

- Ale pracować trzeba, a nieraz to innego rozwiązania nie 
ma. A jak grafiki są zamieniane to i w święta pracy nie 
można odmówić. Takie prawo Panie Alojzy. Najgorsze to 
zamieszanie kto i za co tego dnia pracował. Bo jedni pra-
cowali za dodatek, inni na odbiór a innych to wrobiono w 
odpracowywanie grudniowego terminu.  

- Za przeproszeniem szanowności, co do prawa to papuga 
wypowiedzieć się winna. Jednakże moje wykształcenie w 
temacie prawa sie zdaje, że dawniej też się pracę takową 
uskuteczniało, a bałagan lżejszego formatu był. Ja to nie 
powiem za pare cekinów pracować to nie szkoda, ale wi-
dzi pan, chytrem zawsze źle na tem wychodzi. Wspo-
mniesz pan moje słowa. 

- Miło się z panem rozmawia, ale zaraz muszę się prze-
brać i szybko iść do pracy. A że jestem z działu dawcy, to 
i o paszporcie muszę pamiętać, bo mi spóźnienie wpiszą. 

- Paszporta to przy granicznem przejściu potrzebne były. 
Jak tego Szengena żeśmy uskutecznili, to na osobiste do-
kumenta poruszać się można. Zachowujesz sie pan tak 
więcej nerwowo. Ja widzę, że nic nie widzę i zachodzi 
bolesne nieporozumienie że komuś w głowie się z lekka 
przestawiło, aby w tem sprawie opóźnienia pisać. O ile mi 
wiadomym jest, w żadnem dokumentach nic nie ma o 
obowiązku  posiadaniu paszporta i karach za jego brak. 
Chyba komuś szanowny panie, woda nasycona gazem do 
glowy podejszła. Pan szanowny nie masz pojencia, co się 
wtedy wyrabia z takom osobom. 

-  Wie pan coś w tym musi być, przerost formy nad tre-
ścią. Coraz większe głupoty, aby tylko ujajać pracowni-
ków. Ale niestety muszę biec do pracy. 

 - Czekaj pan, po ogniowe sułżbe pan pendzisz. O zdrowie 
dbać należy, bo to nie wiadomo co człowieka spotkać mo-
że. A potem to i doktor nie pomoże. A po długiem choro-
bie, to sen z oczów pan płoszysz, czy stanowisko jakieś 

sie do pracy znajdzie. Jak sztywnego karku pan dostaniesz, to 
za parasola pracować nie będziesz. Dostajesz pan glejta, że 
niby pan uskuteczniać pracę możesz, a nie możesz. Pan mnie 
wyglądasz na faktycznie w swojem fachu kształconego, ale 
rozumu w tem nie ma. Jakby pan na przykład zastrzała w palcu 
dostał, to pan warunków higieny nie spełniasz. To w tych wa-
runkach pracować nie należałoby. O szanowne zdrówko i pracę 
ze starannością trzeba zadbać. 

- Panie Alojzy defetyzmy siejesz i denerwujesz tylko ludzi. A my 
jeszcze  audyt wewnętrzny mamy i już to nam wystarczająco 
ciśnienie podniesie.  

- Za przeproszeniem, jako człowiek nie wychowany, nie możesz 
pan mieć pojęcia, jak się nie rozumie okoliczności. No, 
owszem, starają się wszyscy, nie można powiedzieć. Ale mnie 
się osobiście ta cała kompinacja nie podoba. Bo to uważasz 
pan, miotła jest od tego co by ją używać, jako produktu a nie 
jako jaki eksponata, po to by przed komisyją miejsce na wie-
szaku uskuteczniała. A te skikanie jak wywióra i szukanie dziur, 
gdzie ich nie ma, niepoważnem zadaniem jest. Patrz pan, kto 
by się spodziewał, że coś podobnego potrafią ludzie wykompi-
nować. Jako facet z salonowem otrzaskaniem przymknąłem na 
razie oczy, ale ferajna to raczej nieskoro na to uważa. 

- Wie pan panie Alojzy, ludzie już mówią: po co się starać, jak 
przyjdzie ekipa białej rękawiczki, to wszystko pozamiata. 

- Zauważ pan, że pewne czasy odchodzą w przeszłość. Słyszał 
pan o wygranej Trumpa. Poniekąd czytałem o tem w gazetach, 
że niejaki profesur Król z uniwersyteta, to uważasz pan, po 
imieniu nazwał to „buntem chamstwa wobec elyty”. Panie sza-
nowny, ja cierpliwość swoją posiadam, spokojny zwykle czło-
wiek jestem.  Co do pochodzenia i obyczajowość mojej wątpli-
wości mogą być, ale przytaczam: „..to nie jest tak, że elity ode-
rwały się od rzeczywistości. Jest odwrotnie - to rzeczywistość 
oderwała się od elit”. Ja to w try miga obrazić się powinnem. 

- Co pan opowiadasz, to i u nas  zmiany nastąpią? Na razie 
widzę że nagonka na pracowników produkcyjnych jest w 
sprawdzaniu ich trzeźwości. Ciekawe czy jak biuro wychodzi do 
domu to też takie latanie z alkomatem się odbywa? 

- Wiesz pan, panie szanowny, o czem myślę? Czy ja czyli tyż 
pańska osoba, zmuszone są czuwać i przyuważać  na wypadek 
nadużycia produktu żywnościowego lub innego monopolowego 
artykułu. Jak kto podejrzane facjate obaczy, to nic dziwnego że 
po urządzenie do sprawdzania poziomu procentów w organi-
zmie sięga. Ma się rozumieć, jak sam pan szanowny zauważył, 
w późniejszych godzinach, zapewne mniejsze podejrzenie 
wzrokowe występuje i wiedzą że nie z pierwszem lepszem ma-
ją do czynienia, tylko kulturalnem pracownikiem biurowem.  

- Co racja to racja. Miło było gawędzić , ale naprawdę muszę 
już iść się przebrać i do pracy. Do zobaczenia. 

- W dniu dzisiejszem damy sobie chwilowo spokój, ale wrócim 
do tematu. To tyż dzisiejszą rozmowe musiem traktować w tak 
zwanem inspekcie historycznem. Znaczy się zaznaczyłem parę 
słów o tem, co i jak wyglądało ostatniem czasem. Szaconek dla 
wielmożnego pana. 

To pierwsze z nowych wiadomości oraz nowa postać. W na-
stępnym wydaniu dołączy do niej druga z postaci, prowadzą-
cych  i przekazujących informacje z tego co się wydarzyło, o 
czym związek informował pracodawcę i jakimi tematami zajmo-
wał się w okresie  wydaniami. Będą też komentarze na temat 
sytuacji w kraju i zagranicy. Pamiętajcie że każda z  informacji 
ma zawsze drugą stronę, a podana przez nas jest naszym su-
biektywnym odczuciem,  jednak nie mijającym się z prawdą.  



NIE JESTEM ANIOŁEM 

giena osobista rano, to moment i byłem prawie gotowy do wyj-
ścia. Ostatni raz złapałem łyk herbaty i przez chwilę spojrzałem 
jeszcze raz na kartkę z kalendarza, jakbym chciał się upewnić że 
dzisiaj jest święto. No cóż trudno, trzeba się jednak zebrać w 
sobie i wyjść.  Półgłosem przeczytałem zamieszczony pod datą 
tekst „ bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale 
wykonać – nie” (Św. Paweł List do Rzymian 5,18b).  Chyba za 
mądre dla mnie, westchnąłem zamykając cicho drzwi aby nie 
obudzić rodziny. Prawie biegiem ruszyłem do wyludnionej tego 
dnia komunikacji. Dobrze że chociaż autobus przyjechał, bo dzi-
siaj wszystkiego można by się spodziewać. Głupie myśli przycho-
dzą podczas jazdy, a  może wcale nie takie głupie? Bo kim je-
stem i co znaczę? 

potrzeby już się nie dba, jestem maszynką do wykonania okre-
ślonej pracy. Podkręca się mnie tylko co jakiś czas, jak zegarek, 
abym tę pracę wykonał lepiej i szybciej. Gdzie zatem jest życie 
rodzinne, praca bez stresu, wspólne przeżywanie świąt? Nie ma, 
trzeba z nas wycisnąć tyle, ile się da, stosując różne mądrości i 
zabiegi albo kuszenie mamoną. Poprawiłem się na siedzeniu. 
Autobus cicho zatrzymał się na następnym przystanku. Dosiadła 
się jeszcze jedna, zabłąkana dusza. Ciekawe czy też podąża do 
pracy? Wróciłem do kolebiących się we mnie myśli. Jeszcze parę 
minut i będę na miejscu.  Najpierw umawiają się, robisz to i to, 
starasz się jak możesz. Kontrole i audyty wychodzą perfekt,  po 
czym coraz częściej z dnia na dzień „zapominają” o tym i liczą 
się przede wszystkim koszty i zysk. Jeszcze fanfary i nagrody, 
jakby to im zawdzięczali. Do du..y z tym. Autobus lekko  zaha-
mował na przystanku. No cóż, pora wysiadać.                   D.S:) 

K 
olejny dzień jak zwykle rozpoczęty od szybkiego 
przetarcia oczu, złapania w locie łyku herbaty. 
Zerwana  kartka w kalendarzu, przypominała mi 

że to jest ten dzień. Wyglądając przez okno, sprawdzi-
łem jak mam się ubrać aby dostosować się do pogody. 
Przekląłem na to, że musiałem wcześnie wstać i że zno-
wu czeka mnie ośmiogodzinna orka. Nie podoba mi się 
to, że zamiast świętować, w imię interesu ludzi którzy 
maja mnie za nic, idę do pracy. Co gorsza widzę jak 
społeczeństwo się stacza. Studenci wyrastają na biz-
nesmenów, którzy kombinują mniej lub bardziej i po 
trupach dążą do sukcesów. Westchnąłem głośno, na-
rzekając na kraj i na to, co się w nim dzieje. Ku…..a 
przecież jesteśmy narodem religijnym, pełnym patrioty-
zmu i tradycji. A  niektórzy za garść srebrników, bez 
przymusu idą do pracy. Patrząc w lustro zastanowiłem 
się nad sobą. Cho...ra, czy muszę być aż tak poprawny. 
Obowiązek, obowiązkiem, ale bycie Polakiem też zobo-
wiązuje. Dobry Boże, przez cały dzisiejszy dzień będę 
postępował jak należy, ale odpowiedz mi, w imię czego 
i dla kogo? Tak naprawdę to pozostała  tylko duma i 
wspomnienie tego, że udało mi się pracować w zakła-
dzie, który kiedyś pielęgnował wartości i tradycje.  A 
teraz co? Brrrrrr...p, zawarczałem w stronę lustra. Hi-

 W pracy znaczę coraz mniej, gubię się  w gąszczu 

raportów, wykresów, słupków i statystyk. O moje 

C 
oraz bardziej kocham pracowni-
ków, liderów oraz kierowników, 
którzy kontestują potrzebę ist-

nienia  związków zawodowych w za-
kładzie. Mimo, że zabrzmi to dziwnie, 
uwielbiam gdy usłyszę: co te  związki 
robią albo, komu są potrzebne. Wszy-
scy ci co wypowiadają takie słowa nie 
wiedzą nawet, jaką przyjemność mi 
sprawiają. I zadacie sobie przy tym 
pytanie. Co on bredzi, masochista? Nie 
i w dodatku nie zwariował. Te zacho-
wania i obrzucanie nas błotem, świad-
czą  wyłącznie o tym, że nadal jest 
potrzeba  naszego istnienia. Jeżeli po-
jawiają się takie głosy, to znaczy że 
nie wszystko zrobiliśmy lub  się nas 
boją. Szkoda, że przy tym cierpią pra-
cownicy, którzy przejawiają sympatię 
dla związków. Z tego powodu coraz 
rzadziej pojawiam się na liniach pro-
dukcyjnych, bo po takich wizytach co 
niektórym palma odbija i wszędzie 
węszą spisek. Cieszę się jednak z te-
go, że ktoś zauważył, że w końcu nad-
szedł czas na dobrą zmianę. Nie bę-

BO CHODZI O TO……. 

dzie nikt podkpiwał z nas. 
Nie po to bierzemy na swoje  
barki  dużą odpowiedzial-
ność za pracowników, żeby 
ktoś jakieś podśmiechujki 
serwował. Ja mam wiem i 
mam pewność że nerwo-
wość „rządzących” będzie 
narastać. Jedni powiedzą, 
że to dlatego, że grunt im 
się pali pod nogami, inni, że 
to raczej czapka gore. Jak 
zwał, tak zwał. Wiadomo, o 
co chodzi. Coraz mniej pra-
cowników już teraz daje sobie wma-
wiać, że mortadela, to sucha krakow-
ska. Bo chodzi o to…. że, gdy wię-
cej pracowników odzyska smak, to 
znaczy, że wkrótce odzyska też  
wzrok i słuch. Ale są tacy, których 
zmysły budzi tylko i wyłącznie gdy 
coś niedobrego dzieje się wobec ich 
osoby. Nie odczuwają, gdy co chwilę 
zabiera im pewne przywileje za 
mrzonki i marzenia. Ale kiedy marze-
nie o lepszej płacy zastępuje marze-
nie, żeby nie być wywalonym z robo-
ty, to ludziom wracają zmysły. Nawet 
tym którzy sprawiają wrażenie zahip-
notyzowanych propagandą,  podobną 
do tej z lat komunizmu. Wtedy zau-

ważają, że na szczęście istnieją związ-
kowcy i istnieje oręż w postaci przepi-
sów prawa pracy, które choć ciągle 
okrawane, gwarantuje jeszcze pracow-
nikowi pewne prawa i przywileje. Być 
może już niewiele tych przywilejów i 
praw pozostało, ale to związki ustalają 
normy bezpieczeństwa w pracy i mini-
mum socjalne z którego korzystają 
wszyscy.  Gdyby nie to, pracowalibyście 
w spartańskich warunkach za głodowe 
pensje, z pilnującym was „ekonomem” 
nad głową. Bo od tego się zaczęło i do 
tego zmierza świat pracy. Jak najmniej-
sze koszty, przy jak największej wydaj-
ności, efektywności i zysku.           

 

D.S:) 

 



 

B 
ycie liderem to wyzwanie i przekleństwo. Rozpoczynam ten wpis i 
pewnie zaskoczeniem jest dla was, że w ten sposób piszę. Patrząc na 
ich pracę to, można powiedzieć jak mawiał Jan Japycz... „Wszystko 

jest dla ludzi, ale nie wszytko dla wszystkich."  i należałoby się z nim zgodzić. 
Dziwnie się utarło że zawsze łajam i pisze niewybredne opinie o tej grupie. 
Absurd. Piszę  o przełożonych i szkoda że komuś kojarzy się to z własną oso-
bą. Lider w naszym małym świadku, przypomina mi Panią dyrektor ze szkoły 
w Ranczu.  Miła i całkiem fajna osoba, niby dyrektorka, ale jednak nie do 
końca. Niestety brak jej zdecydowania i określenia się, czy spać na poduszce 
czy w nogach. I kto oglądał Ranczo to wie że tak naprawdę to wójt kieruje 

szkołą, a pani dyrektor boi się nawet tupnąć nogą. Jednak pod wpływem wyzwań i zadań, troszkę się opamiętuje i tupie. Nie-
stety często nie na tych co potrzeba. W swojej pracy związkowej podczas rozmów z kolegami z innych firm, wielu zgadza się 
ze mną, że bycie liderem w firmie korporacyjnej to (niech ktoś nie twierdzi, że nią nie jesteśmy), mieć wpływ tylko na to czy 
zjemy ciastko z dziurką czy bez dziurki. Jedno jest pewne, każdy zjeść je musi, mimo że nie lubi słodyczy. Gdy patrzy się na 
Panią dyrektor, to wygląda ona na osobę zdecydowaną, posiadającą wiedzę i zaangażowanie. Niestety gdy dochodzi do spo-
tkania, lub podjęcia zdecydowanych działań, to powietrze ucieka z niej jak z przebitego materaca. Próbuje wtedy oglądać się 
na innych, traci pewność i nie przejawia żadnego zaangażowania. Dlatego powtórzę za wójtem z Rancza -"Czasami warto 
zejść między ludzi, to się człowiek więcej dowie, niż z donosów".  Spójrzcie czy nie bliżej powinno być wam do pracowników. 
Nie wiem też, czy możecie liczyć na coś w rodzaju awansu. Awans to zmiana stanowiska pracy na lepiej płatne lub bardziej 
prestiżowe. Dynamiczny rozwój firm, nowe sposoby zarządzania najczęściej blokują taką możliwość. A jeżeli znajdzie się już 
taka możliwość, to selekcja jest wyjątkowo ostra. Kryteria może i będą do spełnienia, ale długi staż pracy, pewne nawyki, 
rutyna nie są mile widziane. Hamulcem jest też aspekt finansowy. Po prostu lepiej przyjąć kogoś „z ulicy”, młodego, który za 
niższą stawkę zrobi wszystko, aby utrzymać się w firmie. I tu dotarliśmy do sedna sprawy. Bo spojrzenie kogoś z zewnątrz, 
też jest motorem napędzającym sposób zarządzania. Chciałbym też wam zwrócić uwagę, (jeżeli się nie obrazicie), na ciekawe 
zjawisko. Czy awans nie jest wirusem groźnej choroby, podczas której należy udawać twardziela, służbistę? Jednak to wy 
musicie sobie na to odpowiedzieć. Nam pracownikom pozostało wierzyć, że nie padną pod waszym adresem słowa, które 
Czerepach skierował do wójta: "Przecież, żeby panu uwierzyli, to by pan musiał chyba w kościele na kolanach przed ołtarzem 
przysięgać, a takiego głupka, co by panu uwierzył, to się w całej gminie nie znajdzie."   Może to nie zabrzmiało optymistycz-
nie, ale wierzcie mi związek zawsze trzyma kciuki za otwartość i  pro pracownicze działania.                                               

 

W dniu 08.11. odbyło się posiedzenie 
Rady Krajowego Sekretariatu Przemy-
słu Spożywczego NSZZ „Solidarność”. 
Podczas  posiedzenie omówiono sze-
reg działań  związanych z pracą Bran-
żowego Zespołu, który działać będzie 
przy Radzie Dialogu Społecznego. Na 
wniosek organizacji zakładowych Ra-
da wystosowała apel w sprawie przy-
wrócenia statusu niedzieli.   

APEL - Rada Krajowego Sekretariatu 
Przemysłu Spożywczego NSZZ 
„Solidarność”, zwraca się do wszyst-
kich organizacji reprezentujących lu-
dzi pracy z apelem o przeciwdziałaniu 
pracy w niedziele. 

W chwili obecnej pracownicy przemy-

 D.S:) 

Dotarły do nas odpowiedzi na krzy-
żówkę nr 1. Przepraszamy, ale w mo-
mencie druku przesunęła się lekko 
kolumna i brak było pytania do pozio-
mej kolumny  (L). Mimo tego z prawi-
dłowych odpowiedzi nagrodę wyloso-
wał  Paweł Turski - Pt. Mleczko 

słu przetwórczego są zmuszani do pracy 
w systemie czasu pracy zmianowej, a 
jedna wolna niedziela w miesiącu bywa 
luksusem. Często wynika to z oświadczeń 
kierownictwa firm o „szczególnych po-
trzebach pracodawcy”, a nie jest związa-
ne z procesem technologicznym. Jedno-
cześnie zobowiązujemy się do wprowa-
dzenia pod dyskusję tego zagadnienia z 
pracodawcami w ramach Branżowego 
Zespołu Przetwórstwa Spożywczego, 
który niebawem zostanie powołany przy 
Radzie Dialogu Społecznego, a także 
zajmiemy się outsourcingiem w ramach 
umów z Agencjami Pracy Tymczasowej. 

Jednocześnie prosimy organizacje zakła-
dowe o monitoring zjawiska pracy w nie-
dziele tzn. zebranie informacji: jakie 

działy pracują, 
ile osób, formy 
zapłaty, czy pra-
ca związana jest 
z procesem tech-
nologicznym? 
Zebrane dane 
proszę przekazy-
wać koledze Zbyszkowi Sikorskiemu 
jednemu z zastępców przewodniczące-
go Krajowego Sekretariatu Przemysłu 
Spożywczego NSZZ „Solidarność”. 

  

 



Składniki na 4 procje:  

2 jajka, 300 ml jasnego piwa, szczypta soli, 
200 g mąki półgrubej, olej do smażenia. 
Sos: 500 g jagód (mogą być mrożone), 50 
g cukru, 500 ml wody lub mleka, 1 łyżka 
masła, 1 łyżka mąki ziemniaczanej lub ku-
kurydzianej. 

Przygotowanie: 

Żółtka ubić z piwem i szczyptą soli. Stop-
niowo wsypywać mąkę, na końcu dodać 
pianę z białek. Na rozgrzany tłuszcz kłaść 
kupki ciasta, formując placuszki. Smażyć z 
obu stron do przyrumienienia. Owoce wsy-
pać do rondelka. Zalać ok. 250 ml wody, 
dodać cukier, masło. Chwilę pogotować. 
Sos zagęścić mąką ziemniaczaną wymiesza-
ną w reszcie wody. Placuszki serwować z 
sosem.  

Placuszki piwne 

PALCE LIZAĆ 

Litery z pól ponumerowanych w prawym 
dolnym rogu utworzą aforyzm Włodzimierza 
Sedlaka.  Rozwiązanie wytnij i wrzuć do 
skrzynki przy pokoju związkowym do 
05.12.2016 roku. 

 

……………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………….. 

Wpisz poniżej imię, nazwisko i dział 

 

……………………………………………………………. 


