
 

 

 

 

 

 

 
 

Zasadniczą sprawą przy wyzwoleniu 
człowieka i narodu jest 
przezwyciężenie lęku. 

                               Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko 

 
 
21 i 22 października 1991 roku w 
Kozubniku koło Porębki odbył się za-
łożycielski Kongres Krajowego Sekre-
tariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ 
"Solidarność".  
Przystąpiło do niego 7 sekcji:  
Zbożowo-Młynarska , Piwowar-
ska, Mleczarska, Cukrowni, 
Spirytusowo -Drożdżowa , Prze-
twórstwa Mięsa oraz Przetwór-
stwa Owocowo-Warzywnego. 
W następnych latach przystę-
powały dalsze.  
W tym roku mija 25 rocznica 
powstania struktury. 
 
Na Kongres rocznicowy, który 
odbył się w dniach 7-8.10.2016 
przybyli delegaci oraz przed-
stawiciele Krajowych Sekcji. 
Kongres rozpoczął się mszą 
świętą w Kościele Parafialnym 
Podwyższenia Świętego Krzyża 
w Miętnem, w której uczestni-
czyły poczty sztandarowe: Se-
kretariatu Przemysłu Spożyw-
czego, Krajowej Sekcji Przemysłu 
Mięsnego, Krajowej Sekcji Przemysłu 
Mleczarskiego, Organizacji z cukrowni 
Krasnystaw oraz poczet sztandarowy 
naszej organizacji zakładowej w We-
dlu. Tym razem zaszczytu bycia cho-
rążym dostąpił przewodniczący Da-
riusz Skorek za asystę mając Dorotę 
Łach i Danutę Jusińską. 
 
Kongres to świetna okazja do podsu-
mowań, ocen i podziękowań za pracę 
na rzecz naszej struktury. Mirosław 
Nowicki w imieniu Rady wręczał za-
służonym działaczom medale i pa-

miątkowe dyplomy, a pozostałym 
delegatom i gościom kongresu medale 
okolicznościowe.  
Wśród wyróżnionych nie mogło za-
braknąć przedstawicieli naszej organi-
zacji związkowej. 
Kol. Danuta Jusińska została uho-
norowana wyróżnieniem i medalem za 
oddanie w służbie przy grobie Błogo-
sławionego Księdza Jerzego Popie-
łuszki oraz uczestnictwo w pikietach i 
demonstracjach. 
Kol. Dariusz Skorek został wyróż-
niony medalem za pracę na rzecz 
struktury branżowej i jej rozwój. 
 

Podczas Kongresu mieliśmy zaszczyt 
gościć przewodniczącego Komisji Kra-
jowej Piotra Dudę, który oprócz prze-
mówienia długo rozmawiał z gośćmi i 
tłumaczył zawiłości związane z pracą 
związku i działaniami podejmowanymi 
przez centralę „Solidarności”. 
 
Na Kongresie nie mogło zabraknąć 
Sekretarza Generalnego Europejskiej 
Federacji Związków Zawodowych 
Sektora Spożywczego Haralda Wie-
denhofera oraz włodarza powiatu – 
Starostę Garwolińskiego Marka Chcia-
łowskiego. Z zaprzyjaźnionego związ-

ku Słowackiego OZP przybyły Prze-
wodnicząca Magdalena Melenova oraz 
Erika Breslowa. Przybył również szef 
regionu Mazowsze Andrzej Kropiwnic-
ki, przewodniczący Sekretariatu Służb 
Publicznych Jerzy Wielgus oraz kole-
dzy z sekcji budownictwa. 
 
Z olbrzymim sentymentem przema-
wiał pierwszy przewodniczący Sekre-
tariatu – Andrzej Gileta , wywodzący 
się z zakładów mięsnych. Był wzru-
szony faktem, że po tylu latach odna-
leźliśmy go i zaprosiliśmy na jubileusz.  
 
Niestety wielu zaproszonych gości nie 

mogło przybyć w tym dniu na 
jubileuszowy kongres. 
Prezydent RP Andrzej Duda, 
Bogdan Szozda (szef Metalow-
ców), Rafeal Nędzyński (fran-
cuski FGTA-FO), Mykola 
Shershun (Przewodniczący 
Federacji Związku Zawodowe-
go w Rownem - Ukraina) oraz 
Simo Orecković (Przewodni-
czacy PPPDIV ) przesłali na 
ręce przewodniczącego Miro-
sława Nowickiego listy gratula-
cyjne i życzenia pomyślności w 
dalszej pracy.  
  
Drugiego dnia dyskutowano o 
wyzwaniach stojących przed 
strukturą. Rada Dialogu Spo-
łecznego umożliwiła powstanie 
trójstronnych Zespołów Bran-
żowych, obecnie powstaje taki 

dla sektora spożywczego. Poruszono 
kwestię dotyczące przejęć i zmian 
właścicielskich firm, przyszłości Pol-
skiego Cukru (spółka Skarbu Pań-
stwa). Najważniejszą kwestią był pro-
blem pracy w niedziele, przyszłorocz-
nych zmian w finansach Sekcji oraz 
zaangażowaniu młodych w związek. 
„Owocem” Kongresu jest stanowisko, 
które zostało przyjęte jednogłośnie. W 
dokumencie tym sprecyzowano cele i 
plany na najbliższe lata. Najważniej-
szym zadaniem jest rozwój i wzrost 
aktywności Sekretariatu Spożywczego. 

  



Oceny roczne to niewypał 
 
Coraz częściej zdarza się, że mimo 
wypracowania sobie strategii HR, 
coraz więcej firm rezygnuje z niektó-
rych jej elementów, m.in. ocen rocz-
nych. To już po prostu nie działa – 
twierdzi wielu specjalistów - oceny 
roczne to coś w rodzaju rocznej retro-
spekcji, która dziś już najzwyczajniej 
w świecie się nie sprawdza. Porówna-
niem może być rozgrywany mecz, o 
którego przebiegu rozmawiamy z 
zawodnikami dopiero po zakończeniu 
rozgrywek. Informacja zwrotna od 
trenera jest w takim przypadku bezu-
żyteczna. Sami zawodnicy przy kilku-
nastu rozegranych meczach nie są w 
stanie wrócić do faktu, na który chce 
się zwrócić uwagę. Zamiast tego po-
winien być to codzienny (może tygo-
dniowy) przegląd wyników i zaanga-
żowania.  
Zatem, co się wniosło w rozwój firmy i 
w jaki sposób? Ważnym powinien być 
wynik na stanowisku pracy i styl osią-
gania tych wyników. Jeżeli nawet ktoś 
w tej ocenie był wyśmienity, to być 
może się okazać, że działał nie do 
końca etycznie. Sam wynik nie jest 
odzwierciedleniem rozwoju i zaanga-
żowania. Co najważniejsze, powinno 
zwrócić się uwagę, w jakim kierunku 
pracownik chciałby się dalej rozwijać, 
co jeszcze mógłby robić.  
Czyli powinna być codzienna interak-
cja z pracownikiem, a informacja po-
winna być udzielana na bieżąco, żeby 
pracownik wiedział, co ma do zrobie-
nia, jakie są aktualne plany, co należy 
zmienić.  
Niestety u nas to nie działa w ten 
sposób. Raz w roku otrzymujemy coś 
w rodzaju "szkolnej cenzurki", która 
niby ma nam powiedzieć czy otrzyma-
liśmy promocję na następny rok czy 
siedzimy nadal w tej samej klasie.  
I wtedy zaczyna się jazda, aby dowie-
dzieć się, dlaczego nie mogliśmy zo-
stać dopuszczeni do następnej klasy 
oraz jak poradzić sobie z takim wy-
zwaniem. Nie każda zła ocena musi 
oznaczać, że pracownik nie spełnia 
jakichkolwiek wymagań. Zasadniczo 
istnieje możliwość wyważenia złych 

ocen poprzez 
dobre. Ale to 
tylko utopia, 
liczy się za-
zwyczaj śred-
nią arytme-

tyczną 
wszystkich 

otrzymanych 
w ciągu roku. Jeśli jednak oceniający 
zdecyduje, iż konieczne jest wysta-
wienie oceny poniżej oczekiwań, jako 
oceny końcowej, to dopiero zaczyna 
się akcja. Zamiast zadbać o to, żeby 
pracownik w czasie rzeczywistym, w 
ciągu całego roku dostawał informacje 
na temat tego, co robi dobrze, a co 
powinien poprawić, to tworzony jest 
program naprawczy, który nijak ma 
się do możliwości rozwoju i świado-
mości pracownika. Bardziej potrzebne 
jest mu to, żeby rozmawiać z nim o 
przyszłości, a nie rozliczać z przeszło-
ścią i wtedy okaże się, że ocena raz w 
roku wcale nie jest potrzebna. Czy 
jest to wykonalne? Odpowiem – nie 
przy takim podejściu do oceny. Ale to 
spostrzeżenie Moje i Komisji, które na 
pewno nie jest zgodne z modelem 
dotąd lansowanym. Mam cichą na-
dzieję, że pojawi się jednak parę wąt-
pliwości po przeczytaniu tego tekstu?  

                              D.S:) 
                 

 
 

Rośnie zapotrzebowanie na 
pracowników fizycznych w 

produkcji. 
Od stycznia do sierpnia tego roku, 
przedsiębiorstwa produkcyjne odno-
towały aż 112 proc. wzrost zapotrze-
bowania na kadrę niższego szczebla.  
Według jej informacji, w ostatnim 
kwartale tego roku największy popyt 
będzie dotyczył pracowników fizycz-
nych w przemyśle drzewnym. 
Dominują także firmy spożywcze, w 
tym głównie zakłady przetwórstwa 
mięsa. O pracowników jest coraz 
trudniej, a firmom pracy nie ubywa. 
Rośnie produkcja, rośnie zatrudnienie 
Z danych wynika, że w firmach spo-
żywczych wzrost zapotrzebowania 
wyniósł +14 proc. rok do roku.  
Problemy są także w firmach zajmują-
cych się m.in spawalnictwem, mecha-
niką precyzyjną, montażem i konser-
wacją maszyn produkcyjnych. 

Idealna oferta pracy. Co powinno 
znaleźć się w ogłoszeniu? 
 
Dokładny zakres obowiązków i wyso-
kość pensji to najważniejsze informa-
cje, które chcieliby znaleźć w ogłosze-
niu o pracę potencjalni kandydaci. 
Najbardziej zniechęcająco działa na 
nich brak informacji o tym, kto jest 
pracodawcą. 78 proc. badanych przez 
serwisy z ofertami pracy chciałoby 
znaleźć przede wszystkim zakres ob-
owiązków, a 71 proc. wysokość pen-
sji. Chcemy wiedzieć, co mielibyśmy 
robić i za ile. Zarobki podczas rekruta-
cji to wciąż temat tabu, natomiast jak 
większość stwierdza podanie w ofercie 
widełek płacowych powoduje wzrost 
liczby otrzymanych aplikacji. 
Na kolejnym miejscu znalazły się in-
formacje o lokalizacji. Osoby zaintere-
sowane pracą w danej firmie, chciały-
by wiedzieć m.in. ile czasu będą mu-
siały poświęcić na dojazd do niej. Ma 
to duży wpływ na codzienność pra-
cownika. Jeżeli zakład rozwinął efek-
tywny system wspólnych dojazdów do 
pracy, to warto o tym napisać w ogło-
szeniu. Zauważalnym jest spadek 
zainteresowania benefitami, którym 
szczycą się coraz głośniej firmy.  
Ważniejsze okazują się informacje o 
perspektywach awansu i rozwoju 
kariery oraz kulturze firmy i panującej 
w niej atmosferze. W dobie szybkiej 
wymiany informacji sformułowania 
typu „zgrany zespół”, „przyjazna at-
mosfera” czy „możliwości rozwoju”, to 
dla kandydata mało efektywna zaleta 
ogłoszenia, którą szybko zweryfikują 
przeglądając portale społecznościowe 
i pracownicze. Najmniej istotne okazu-
ją się być dane potwierdzające wize-
runek i prestiż firmy. Kandydaci po 
prostu nie chcą już czytać „laurek”, 
które wystawia sobie firma. Najważ-
niejsze dla nich staje się czy praco-
dawca zadba o rozwój ich kariery, 
oraz jakie relacje panują wśród pracu-
jących. Obecnie rynek wymusił bar-
dziej kreatywne poszukiwanie pra-
cowników, do którego niestety nie 
dorosło wielu specjalistów HR. Samo 
ogłoszenie i podanie informacji o na-
grodach czy wynikach sprzedaży, nie 
robi już żadnego wrażenia na poszu-
kujących pracy. Takie wiadomości są 
w stanie sami odnaleźć w Internecie.  
Niestety dla wielu firm problemów 
będzie coraz więcej, szczególnie ze 
specjalistami technicznymi (mechanik, 
tokarz, spawacz), jak i z wykwalifiko-
wanymi pracownikami produkcyjnymi, 
których brak obecnie na rynku. 
 



SCHYŁEK MENAGERÓW 
 
Koncepcja, której autorem jest Frede-
ric Laloux, zakłada, że głównym wy-
znacznikiem sukcesu nie jest zysk, ale 
realizacja pewnej misji, zmiana świata 
na lepsze, zaczynając od własnego 
miejsca pracy. Dotąd oczywiście zda-
rzało się, że firmy robiły coś dobrego 
dla ludzi, ale to było przy okazji. Dla-
tego z zaciekawieniem sięgnąłem po 
książkę „Pracować inaczej”, w której 
opisuje On nowatorski model organi-
zacji inspirowany kolejnym etapem 
rozwoju ludzkiej świadomości. Przy-
szłością będą firmy, które cały biznes 
opierają na wartościach społecznych. 
Przebudzeni konsumenci będą kupo-
wali produkty i usługi tylko od firm 
zaangażowanych społecznie. Bo przy-
szłością będzie model oparty na eko-
nomii wartości, dlatego jeżeli firmy nie 
będą przydatne społecznie, zostaną 
przez społeczeństwo zanegowane. 
Ten proces już się rozpoczął, a za 
kilka lat nie będzie już branż, w któ-
rych firmy będą miały szansę budo-
wać swoją wiarygodność w jakikol-
wiek inny sposób. Człowiek podobno 
różni się od zwierzęcia tym ze jest 
istota myślącą. No cóż patrząc na 
pewne zachowania i działania śmiem 
wątpić w tą tezę. Nie chcę, aby ktoś 
poczuł się dotknięty tym stwierdze-
niem. O pewnych sprawach i działa-
niach chcielibyśmy jak najszybciej 
zapomnieć, nie wyłączając Mnie. Naj-
chętniej przydałoby się, aby doświad-
czyć choroby prezydenckiej (organicz-
nego zaburzenia dysocjacyjnego, za-
mroczenie jasne). Ale niestety nie jest 
tak łatwo. Dlatego powinniśmy się 
skupić na tym, czy pracownikom żyje 
się lepiej, czy gorzej. Czy pracuje się 
bez stresu czy też nie. Brak menedże-
rów to przyszłość, czy ktoś się z tym 
zgadza lub nie,. Jak wyraźnie pokazu-
ją trendy, pracownicy nie dostrzegają 
żadnej wartości w przełożonym, który 
po prostu nadzoruje wykonywaną 
przez nich pracę. Przecież mogą robić 
to sami, z pomocą kolegów lub wszel-
kiego rodzaju urządzeń. Dla nich war-
tość ma praca z mentorem lub trene-
rem, którego szanują. Innymi słowy, 
poszukują kogoś w rodzaju mistrza, a 

nie menedżera śred-
niego szczebla. Dlate-
go zastanawiam się 
jak długo będziemy 
bawić się w odgrze-
wanie wczorajszych 
kartofli? Czy napraw-
dę to lubimy i czy na 

pewno nie ma innych sposobów? Na-
wet, gdy danie na tyle zmienimy, aby 
podać je w nowej formie i smaku, to 
mamy do czynienia tylko z czymś, co 
nazwiemy odgrzewaniem ziemniaków. 
Przyczyna takiego działania, moim 
zdaniem leży zupełnie gdzie indziej niż 
się spodziewamy. To wyssany z mle-
kiem matki kompleks, który każe nam 
tak postępować. Bo zabite zostały 
wszelkie inicjatywy i kreatywność. Bo 
mamy do czynienia ze zwykłym lizu-
sostwem, którego przejawem jest 
szukanie rozwiązań, które będą atrak-
cyjne dla przełożonych.  
I byłoby pół biedy, gdyby chodziło 
tylko o to. Tak niestety nie jest. Choć 
oficjalnie szczycimy się, że jesteśmy w 
wspaniali, podskórnie czujemy się 
gorsi od chociażby mitycznego Zacho-
du. Dlatego godzimy się na pięcio-
krotnie niższe wynagrodzenia, choć 
produkujemy te same pralki czy sa-
mochody dla tych samych zachodnich 
koncernów. Dlatego dajemy sobie 
wmówić, że nie stać nas na niedziele 
wolne od pracy, państwowe zasiłki na 
wychowanie dziecka i inne rzeczy, 
które są absolutnie podstawowym 
standardem. Dlatego hołubimy roz-
wiązania, które są wygodne dla prze-
łożonych. Nie próbujemy i nie staramy 
się, aby wytknąć niedoskonałości. Bo 
to będzie odebranie, jako podkopy-
wanie autorytetu. Bo ocenią nas z 
tego, o czym mówimy, a nie z nasze-
go zaangażowania i wykonanej pracy. 
A co jest w tym złego, że chcielibyśmy 
zwrócić uwagę na zwykłe problemy. 
Na to, że brakuje obsady na liniach 
produkcyjnych, na to, że planowanie 
nie jest dostosowane do rzeczywisto-
ści, lub że mamy dosyć prowizorki i 
szarpania oraz braku stabilności. Nie, 
nam nakazano lubić i akceptować 
bylejakość. Bylejakość państwowych 
instytucji, głosować na byle, jakich 
polityków. Bo My cały czas jesteśmy 
na dorobku, cały czas aspirujemy. 
Musimy cały czas coś gonić. I wmó-
wiono nam, że ażeby dogonić, trzeba 
najpierw zacisnąć pasa i swoje wy-
cierpieć. Bo przecież powinno się być 
wdzięcznym, bo przecież mogło być 
jeszcze gorzej. A Ja twierdzę, że gdy-
bym miał włosy to bym dopiero teraz 
wyłysiał.                                  D.S:) 

 
 
RADA PRACOWNIKÓW 
W dniu 12.10.2016 odbyło się pierw-
sze spotkanie nowo wybranej Rady 
Pracowników z przedstawicielami 
Zarządu Lotte Wedel.  
Pracodawca zobowiązany jest infor-
mować radę o: 
- działalności i sytuacji ekonomicznej 
przedsiębiorstwa oraz przewidywa-
nych w tym zakresie zmianach; 
- stanie, strukturze i przewidywanych 
zmianach zatrudnienia oraz działa-
niach mających na celu utrzymanie 
jego poziomu; 
- działaniach, które mogą powodować 
istotne zmiany w organizacji pracy lub 
podstawach zatrudnienia. 
Natomiast obowiązek konsultacji do-
tyczy tylko stanu, struktury, przewi-
dywanych zmian w zakresie zatrud-
nienia, jego podstaw oraz organizacji 
pracy, nie dotyczy działalności i sytua-
cji ekonomicznej przedsiębiorstwa. 
Zgodnie z Ustawa o informowaniu 
pracowników i przeprowadzaniu z nimi 
konsultacji, rada zobowiązana jest do 
wyboru z pośród siebie przewodniczą-
cego, co też uczyniła bezpośrednio po 
spotkaniu z pracodawcą. 
Przewodniczącym Rady została 
wybrana Lidia Kozioł, natomiast 
sekretarzem Dariusz Warpas.  

  
 
REGULAMIN FUNDUSZU 
Jak już wcześniej wspominaliśmy, 
pracodawca oraz związki zawodowe 
pracują nad zmianami do Regulaminu 
Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych. Spotkanie w sprawie zapi-
sów dotyczących tego dokumentu 
odbyło się w dniu 20.10.2016 roku. 
Zmiany wymuszone są zapisami wyni-
kającymi z Ustawy i dostosowaniem 
naszego dokumentu do wszelkich 
formalnych wymogów.  
Pierwsze robocze spotkanie pozwoliło 
zdefiniować kształt zmian w treści 
dokumentu, oraz załączników, które 
tworzą ten dokument.  Regulamin 
trafił do kancelarii prawnej, która 
opracowała konkretne sugestie, które 
powinny zostać uwzględnione w do-
kumencie. Podczas ostatniego spo-
tkania w dniu 20.10, zespół pracował 
już nad poprawkami w Regulaminie, 
które zostaną ujęte jego treści. Prace 



nad regulaminem nie zostały jeszcze 
zakończone. Najważniejszą zmianą 
dotycząca wszelkich działań w zakre-
sie funkcjonowania funduszu, będzie 
uruchomienie elektronicznego podpisu 
dla wszystkich pracowników. O szcze-
gółach zmian w Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych będziemy in-
formować na bieżąco.  
 

PRACE NAD Z.U.Z.P. 
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, to 
następny z dokumentów, nad którym 
pracuje zespół złożony z przedstawi-
cieli pracodawcy oraz związków zawo-
dowych działających w firmie. Pod-
czas ostatniego spotkania w dniu 
25.10.2106, omówiono i dokonano 
poprawek w Z.U.Z.P. zaproponowa-
nych przez zarząd firmy. Dokument 
zaczyna bardzo powoli dostosowywać 
się do nowych rozwiązań. Podczas 
ostatniego spotkania rozpoczęto prze-
gląd zmian zaproponowanych przez 
związki zawodowe. A nie jest to wcale 
łatwe. Jako dokument dotyczący pra-
cowników produkcyjnych i części pra-
cowników biurowych, ma za zadanie 
odzwierciedlać potrzeby oraz oczeki-
wania właśnie tej grupy.  
Następne spotkanie dotyczące Zakła-
dowego Układu Zbiorowego Pracy 
wyznaczono na dzień 10.11.2106, 
podczas którego doprecyzowane zo-
staną zapisy, które w poprzednich 
spotkaniach nie zostały uzgodnione. 
Kontynuowane będą negocjacje doty-
czące rozwiązań i oczekiwań zapropo-
nowanych przez związki.   

 

 
 
DZIEŃ PIERWSZEGO LISTOPADA 
To taki czas zadumy, modlitwy nad 
zmarłymi duszami, choć ICH nie ma 
wśród nas. Kiedy za oknem hula 
wiatr, a prawie cały dzień jest ciemno, 
to dobry moment by wrócić do prze-
szłości. Czym są w tym dniu tytuły, 
stanowiska, koneksje, numery kont? 
Wspominamy tych, co nie odeszli 
zupełnie. Są w nas, w naszej pamięci, 
sercach, wspomnieniach. My wciąż 
gdzieś biegniemy i nie mamy czasu na 
chwilę zadumy, jednak ten listopado-
wy dzień przypomina, o zapomnia-
nych obietnicach. Odwiedźcie tych, 
którzy byli dla nas ważni. Dlatego 
uklęknijcie przy grobach, zapalicie 
znicze, przynieście kwiaty. Często nie 
było czasu na pożegnanie, póki ktoś 

żył, to go kochaliśmy. Nie jesteśmy w 
stanie wymienić wszystkich, dla któ-
rych związek był rodziną, drugim do-
mem. Trudno jednak nie wspomnieć 
Sławomira Wyczańskiego, Andrzeja 
Kamińskiego, Józefa Forysia czy Mar-
ka Wytrykowskiego, którzy dla wielu z 
nas byli drugą rodziną i mentorami 
działań związku w zakładzie.  Wspo-
mnienia są największym skarbem, 
który pozostawiają nam bliscy, od-
chodzący na wieczny odpoczynek. Za 
pośrednictwem wspomnień możemy 
wracać do miłych chwil spędzonych 
razem. Dzięki nim możemy również w 
szczególny sposób upamiętnić tych, 
których postać i dokonania zacierają 
się w naszej świadomości. Każde 
wspomnienie niesie ze sobą ładunek 
emocji, którymi możemy się podzielić. 
Nasze przeżycia są unikalne, ale i 
ulotne, lecz warto wspominać osoby, 
które kochaliśmy i ceniliśmy. 
 
PIONOWO 
1 - element klawikordu lub angielska na-
zwa stycznej 
2 - wklęsła forma terenu o wydłużonym 
kształcie 
3 – szef banku 
4 - plamka oczna lub dawna litera alfabetu 
greckiego 
5 - bezbarwny, niereaktywny gaz z grupy 
helowców 
6 - najmniejsza jednostka klasyfikacji 
gospodarczej,  
7 - państwo położone w północno-
zachodniej Afryce, graniczy z Algierią 
8 - myto pobierane do skarbu władcy za 
przejazd przez most 
9 – odgłos, wrażenie słuchowe 
10 - łańcuch górski w środkowej Europie,  
ciągnący się łukiem przez terytoria ośmiu 
krajów w tym Polski 
11 – zdrobniale oszustwo, przekręt 
 
POZIOMO 
A – ozdoba na choinkę 
B – zarys, obrys 
C – nonsens, sprzeczność z logiką 
D – np. północny lub magnetyczny 
E – rodzaj dłuta 
F – sproszkowany tytoń 
G – lekarz ogólnie 
H – miasto we Francji, w którym po 
wygnaniu osiadł Stanisław Leszczyński  
I – przenośna ścianka 
J – państwo nad Nilem 
K - kości tworzące kręgosłup 
L – kanadyjskie miasto 
 
 
 

 
 
Ferdek ogląda telewizję. Nagle z nie-
zapowiedzianą wizytą wpada do niego 
Boczek. 
- W mordę jeża! Panie Ferdku, poga-
dajmy szczerze, jak mężczyźni.  
Ja wiem, że pan wiesz, że ja wiem! 
- No…..  co żeś pan mówił? 
- Panie, jak nie, jak tak, mówię panu, 
na tortach nowego szefa będą mieć i 
baby się już boją o siebie.  
- Panu, panie Boczek, to już całkowi-
cie się popierdzieliło w głowie od je-
dzenie tej wieprzowiny. 
- Mówię panu i mówią, że tera to tylko 
chłopy tam rządzić będą w mordę 
jeża.  Bo praca dla kobit za ciężka, bo 
trzeba więcej mobilności wykazać.  
No spytaj się pan pani Halinki. Trochę 
dziwne to jest, nie sadzisz pan? 
- Dziwne to jest gówno, jak nie 
śmierdzi, Panie Boczek. 
- E gadasz panie Ferdku jak potłuczo-
ny. Ja panu mówię z tego jeszcze 
niezła kiełbasa wyjdzie 
- A zasadził panu kiedyś ktoś kopa w 
coś? Jaka kiełbasa, pan to zawsze o 
jedzeniu. A rozwój, a dajmy na to no 
ta wszech… coś tam. Co pan myślisz, 
że co? Z kobitami nikt jeszcze nie 
wygrał. Bycie magistrem a bycie mą-
drym to dwie różne rzeczy panie Bo-
czek. Ważne jest inteligentnie wyko-
rzystywać swoją inteligencje. A jak 
problema będą to każden będzie miał, 
co chciał. A Ja odnoszę wrażenie, że 
pan niedorozwinięty jest.   
Bo praca panie Boczek, to prymitywny 
sposób spędzania wolnego czasu.  

Aby brać udział w losowaniu na-
grody, rozwiąż krzyżówkę i wrzuć 
do skrzynki przy pokoju związku.  
 
Podaj imię, nazwisko - dział 
 
……………………………………………………… 
 
………………………………………………………
.. 


