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Z GALERII JANA DOBOSZA 

 
 
Lech Wałęsa otrzymał od przyjaciół z 
dawnego NRD nagrodę ,,złotej kury,, 
 Jako stara nioska złotych jaj został 
doceniony przez dawnych towarzyszy. 
Laudację na cześć Wałęsy wygłosił w 
Berlinie były funkcjonariusz Stasi Roland 
Jahn. Na całym świecie L .Wałęsa jest 
doceniany tylko niewdzięczni rodacy nie 
mogą się pogodzić z oszałamiającym 
sukcesem skromnego elektrikera z Popowa 
 

 
 

 
PLOTKA Z UNIŻONYCH SFER 

Wazeliniarze szepcą 
o mariażu lizuski z pochlebcą. 

 
POZORY MYLĄ 

Młodzik przerwał pracę, 
by poćwiczyć skłony, 

szef przechodząc, myślał: 
- bije mi pokłony. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRACOWNICY MOGĄ ODZYSKAĆ DNI ODPOCZYNKU 

 
 
Jak podaje Dziennik Gazeta 
Prawna resort pracy 
rozważa przywrócenie 
zasady, że za święto 
przypadające w dzień wolny 
przysługuje jego odbiór w 
innym terminie. Zmiana 
prawa zależy od Trybunału 
Konstytucyjnego Już w 2013 
r. pracownicy mogą zyskać 
kilka dodatkowych dni 
wolnych od pracy. 2 
października Trybunał 
Konstytucyjny zdecyduje, 
czy zwolnienie 
pracodawców z obowiązku 
oddawania pracownikom 
wolnego za święto, które 
przypadło w ich dzień 
niepracujący, jest zgodne z 
ustawą zasadniczą. Wniosek 
do Trybunału 
Konstytucyjnego w tej 
sprawie złożyła NSZZ 
„Solidarność”. Szanse, że 
pracownicy odzyskają 
dodatkowe dni wolne, są 
duże. Przepisy, które od 1 
stycznia 2011 r. zwolniły 
pracodawców z obowiązku 

oddawania dni wolnych za 
święto, przygotowali 
posłowie, nie bacząc na 
sprzeciw ministerstwa, 
które ostrzegało, że może 
to naruszać konstytucyjną 
zasadę równości. 
W zależności od tego, kiedy 
dana osoba ma dni wolne z 
tytułu pięciodniowego 
tygodnia pracy, może 
pracować dłużej lub krócej 
niż koledzy, mimo że są 
zatrudnieni na takich 
samych stanowiskach a 
jedynie mają inny 
harmonogram czasu pracy. 
- To pracodawca ustala, 
który dzień jest wolny dla 
pracowników z tytułu 
pięciodniowego tygodnia 
pracy. Może tak ustalać 
rozkład czasu pracy, aby 
jak najwięcej takich dni 
przypadało w święta – 
tłumaczy Katarzyna 
Grzybowska-Dworzecka, 
adwokat z Kancelarii 
Głuszko & Grzybowska-
Dworzecka. Podkreśla, że 
dzięki zmianie prawa dni 
niepracujące kumulują się i 
zatrudniony pracuje dłużej. 

Jak wskazuje 
Państwowa Inspekcja 
Pracy, zatrudnieni mogą 
tracić z tego powodu 
nawet 10 dni wolnych w 
roku. Firmy z nowego 
przywileju korzystają. 
Skontrolowany w 2011 
r. przez PIP pracodawca 
z woj. pomorskiego tak 
ustalił harmonogram 
czasu pracy na cały 
okres rozliczeniowy, aby 
każde wypadające w 
nim święto przypadało 
w dzień wolny z tytułu 
pięciodniowego 
tygodnia pracy. 
Zyskiwał, więc 
dodatkowy czas pracy. 
Jak wskazuje NSZZ 
„Solidarność” art. 130 
k.p. w obecnym 
brzmieniu może też 
naruszać art. 66 
konstytucji (prawo do 
m.in. ustawowych dni 
wolnych od pracy). 
Opinię tę poparła 
Prokuratura. Przyjęła 
stanowisko, że art. 130 
k.p. narusza zarówno 32, 
jak i 66 art. ustawy 
zasadniczej. 
 

28.09.2012 w Gdańsku pożegnano Annę 
Walentynowicz, niestety pogrzeb bohaterki 
"Solidarności" musiał odbyć się po raz 
drugi. Jak się okazało w rodzinnym grobie 
spoczęła inna ofiara smoleńskiej katastrofy. 
Słynny sierpniowy strajk rozpoczął się od 
żądania powrotu do pracy na Wydziale w-2 
Stoczni Gdańskiej Anny Walentynowicz. 
Doprowadziło to do podpisania z rządem 
prl-u porozumienia, w wyniku którego 
powstała Solidarność, ruch 
niepodległościowy, którego rozmiarów i 
znaczenia komuniści nie byli w stanie 
przewidzieć. 
"Brama otwarta. Wjeżdżamy do stoczni. 
Serce podchodzi mi do gardła. Widzę 
nieprzebrane tłumy. Stoi koparka. Ludzie 
chcą mnie widzieć. Zdrapuje się na dach 
koparki. Ktoś podaje mi bukiet róż. Stoję z 
różami na koparce i widzę morze głów."  
- wspominała Pani Ania 
Minęły od tamtego sierpnia trzydzieści dwa 
lata, Anna Solidarność zginęła w 
smoleńskim zamachu, a byli komuniści, 
których - wydawało się - mieliśmy "na 
haku", nadal rujnują Polskę, poniżają 
patriotów, sprawując władzę nie wiadomo 
do końca w czyim imieniu. Dzisiaj 
dowiadujemy się, po skandalicznej 
ekshumacji i peregrynacji zalutowanych 
przez Rosję trumien po całym kraju, że 
Anna Walentynowicz nie została 
pochowana w rodzinnym grobie. Tych, 
którzy pozostali wierni przesłaniu Pana 
Cogito ogarnia nieskończona groza, jakby jej 
mało jeszcze doświadczyli po tragedii 10 
kwietnia 2010. 
.  

Prawda jest nadal niewyjaśniona, choć 
przecież moglibyśmy wskazać palcem 
winnych straszliwych zaniedbań jeżeli 
nie zbrodni Ani arcyboleśnie prosty 
prezydent, ani mający bezgraniczne 
zaufanie premier, ani przekopująca "na 
metr w głąb" smoleńską ziemię 
marszałek sejmu - nie mają prawa 
więcej spojrzeć narodowi w oczy. I 
naród powinien to wyegzekwować. 
Gdzie jest nasza solidarność, odwaga i 
wiara, która porwała za sobą dziesięć 
milionów zwykłych Polaków? Gdzie jest 
sumienie i honor tych, których 
przodkowie walczyli w powstaniach, 
przeszli szlaki bitewne całego świata, by 
Ojczyzna odzyskała wolność? 
Wydarzyły się rzeczy straszne: 
katastrofa smoleńska i podmienianie 
zwłok bohaterów, to tylko niektóre 
fakty na haniebnej liście zdrady. Co 
jeszcze musi się wydarzyć, by skruszał 
pancerz obojętności i by Polacy przestali 
na wszystko machać ręką.  
Czy nasze serca są jeszcze suwerenne? 

Nessun Dorma 
 

 



 
 
Przeszukiwanie pracowników 
i  szafek ubraniowych 
Przeszukiwanie toreb czy szafek 
pracowniczych jest możliwe. Jego 
dopuszczalność została potwierdzona 
orzeczeniem Sądu Najwyższego z 13 
kwietnia 1972 r. (sygn. akt IPR 153/72, 
OSNC 1972/10/184), w którym 
stwierdzono, że stosowane szeroko w 
ramach przepisów regulaminów prawa 
pracy lub ustalonych zwyczajów 
przeszukiwanie członków załogi w celu 
zapobiegania wynoszenia należącego do 
pracodawcy mienia jest zgodne z prawem i 
nie narusza dóbr osobistych pracowników 
(art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego) wówczas, 
gdy pracownicy zostali uprzedzeni o 
możliwości zastosowania tego rodzaju 
kontroli. 
Pracodawca, który podejmie decyzję o 
przeszukiwaniu pracowników, musi jednak 
pamiętać o pewnych procedurach: 
 
- zawiadomić podwładnych o możliwości 
przeszukania w regulaminie pracy, 
układzie zbiorowym, aneksie do umowy 
bądź w inny sposób, jaki przyjęty jest w 
danym zakładzie pracy, 
- dokonywać przeszukania w oparciu o 
konsultację z przedstawicielami 
pracowników, a więc np. związkami 
zawodowymi, 
- dokonywać przeszukania jedynie w celu 
ochrony swojego ważnego interesu, 
pamiętać, że przeszukanie jest zgodne z 
prawem, o ile interes prawny pracodawcy 
jest na tyle ważny, że warto ryzykować 
naruszenie dóbr osobistych pracownika, 
przeprowadzić kontrolę w zakresie 
wyznaczonym przez zasady współżycia 
społecznego. 
Generalnie przeszukanie szafki 
pracowniczej powinno odbyć się w 
obecności pracownika o ile jest to 
uzasadnione potrzebami zakładu pracy 
wynikającymi np: z powtarzających się 
kradzieży na terenie zakładu. Co istotne 
kwestia związana z przeszukaniami szafek 
powinna być ujęta regulaminie pracy 
podobnie jak informacja o możliwości 
przeprowadzenia kontroli osobistej. W 
regulaminie pracy powinno być określone 
w jakich sytuacjach można dokonać 
przeszukania szafek i w jaki sposób należy 

tego dokonać. Logiczne jest że samo 
przeszukiwanie szafek powinno się 
odbywać w obecności użytkownika szafki. 
W przypadku kiedy nie będzie to możliwe 
przeszukanie powinno się odbyć w 
obecności specjalnie stworzonej do tego 
komisji (w której skład wchodzić będą 
przedstawiciele pracowników) która na 
piśmie określi zawartość otwieranej szafki. 
Jest to o tyle ważne, że pracodawca może 
uniknąć w ten sposób bezpodstawnych 
oskarżeń o przywłaszczenie sobie gotówki 
czy przedmiotów pracownika. Jak się 
wydaje samo przeszukanie szafki przez 
pracodawcę - bez obecności organów 
ścigania będzie możliwe wyłącznie w 
przypadku określenia tej możliwości w 
regulaminie pracy. Warto też tutaj 
zacytować wyrok Sądu Najwyższego z dnia 
13 kwietnia 1972 r. (I PR 153/72; OSNC z 
1972 r. nr 10,poz. 184) w którym sąd 
uznań, iż ,,stosowane szeroko w ramach 
przepisów regulaminów pracy lub 
ustalonych zwyczajów przeszukiwanie 
członków załogi w celu zapobiegania 
wynoszeniu mienia zakładów pracy jest 
zgodne z prawem i nie narusza dóbr 
osobistych pracowników wówczas, gdy 
pracownicy zostali uprzedzeni o możności 
stosowania tego rodzaju kontroli w celu 
ochrony mienia i gdy kontrola ta jest 
wykonywana w porozumieniu z 
przedstawicielstwem załogi w sposób 
niepozostający w sprzeczności ze swym 
społeczno-gospodarczym przeznaczeniem 
lub zasadami współżycia społecznego”. 
 
Poruszyliśmy ten temat z powodu 
wątpliwości i zgłoszeń od pracowników 
otwierania szafek ubraniowych w celu 
kontroli jakości. Czy przekazana przez 
pracodawcę szafka ubraniowa do 
użytkowania prze pracownika może być 
miejscem kontroli. Na pewno tak, ale musi 
odbywać się w sposób uzgodniony, na 
ogólnie znanych zasadach i z 
poszanowaniem praw pracowników.  
Dlaczego nie czerpie się z wzorców i 
przykładów które wiele lat obowiązywały 
w tej firmie. Wystarczy zawiadomić i 
wezwać grupę pracowników ze taka 
kontrola będzie przeprowadzona w 
użytkowanych przez nich szafkach w 
ramach standardów higienicznych. Nic 
prostszego i skomplikowanego, bez 
polowania na czarownice i palenia na 
stosie. Takie stanowisko przekazała także 
Komisja Zakładowa do pracodawcy 
odpowiadając na zgłoszenia i wątpliwości 
pracowników związane z tym tematem. 
Oczywiście nie zwalnia nas to z obowiązku 
utrzymywania porządku i przestrzegania 
zasad higieny związanych z zakładem 
spożywczym. To pierwsze i podstawowe 
prawo powinno tym bardziej być 
przestrzegane w momencie gdy 
pracodawca sam zmienił zasady związane z 
codzienną wymiana odzieży, burząc pewne 
zasady które były już wypracowane w 
zakładzie.  Nie zmienia to jednak faktu że 
zasady higieny i przestrzegania 
standardów powinny być przestrzegane i 
obowiązujące.                    

 
Za elastyczny czas pracy 

wyższy dodatek za 
nadgodziny 

 
Okresy rozliczeniowe mogą być dłuższe, ale 
zatrudnieni otrzymaliby większą 
rekompensatę za ponadwymiarowe zajęcie 
Rząd przedstawił partnerom społecznym 
propozycje zmiany przepisów o czasie 
pracy. Pierwsza wersja to całkowicie nowy 
dział szósty kodeksu pracy. Druga, węższa, 
zakłada jedynie nowelizację części jego 
przepisów, w tym dotyczących okresów 
rozliczeniowych. Przedstawiciele 
pracodawców i związków zawodowych 
otrzymali je na wczorajszym posiedzeniu 
zespołu ds. prawa pracy Trójstronnej 
Komisji. 
– Na kolejnym spotkaniu w przyszłym 
tygodniu będziemy je omawiać. Nie są to 
jeszcze gotowe projekty, zawierają np. 
wariantowe rozwiązania poszczególnych 
kwestii, które będziemy negocjować na 
kolejnych spotkaniach – mówi Grażyna 
Spytek-Bandurska, ekspert PKPP Lewiatan. 
W rządowych propozycjach znalazły się 
rozwiązania, o których DGP donosił już 
wcześniej. Zakładają m.in. możliwość 
wydłużenia okresów rozliczeniowych czasu 
pracy do 12 miesięcy w porozumieniu z 
reprezentacją pracowników (pod 
warunkiem że wymagają tego np. 
organizacja pracy w firmie lub obiektywne 
powody). Dzięki temu pracodawca będzie 
mógł łatwiej wydłużać czas pracy w okresie 
zapotrzebowania na produkcję i skracać ją 
w razie braku zamówień. 
Przedstawiono też dwa warianty 
rozliczania godzin nadliczbowych. Jeden z 
nich zakłada zróżnicowanie wysokości 
dodatku za pracę w godzinach 
nadliczbowych w zależności od tego, jak 
długi okres rozliczeniowy obowiązywał w 
firmie (1-miesięczny, do 4 miesięcy oraz 
powyżej 4 miesięcy). To, jaka byłaby to 
wartość (w zależności od okresu 
rozliczeniowego), ma być wynegocjowane 
w czasie spotkań zespołu. 
Zagwarantowane będą jednocześnie 
wszystkie dotychczasowe normy ochronne, 
w tym przede wszystkim 11-godzinny 
odpoczynek dobowy i 35-godzinny 
tygodniowy. 
Poszczególne rozwiązania mają nie tylko 
ułatwić organizację pracy firmom, ale także 
pracownikom. Będą mogli oni korzystać np. 
z ruchomego czasu pracy, czyli rozpoczynać 
ją np. między 7.00 a 10.00, co ułatwia 
zatrudnionym godzenie obowiązków 
pracowniczych i rodzicielskich. 
– Dopiero po przeanalizowaniu 
przedstawionych rozwiązań będziemy w 
stanie opracować wstępne stanowisko w 
sprawie zmian. Na spotkaniu w przyszłym 
tygodniu strona rządowa ma udzielić nam 
odpowiedzi na nasze pytania związane z 
tymi propozycjami – tłumaczy Janusz 
Łaznowski z NSZZ „Solidarność”.  
W kodeksie mają pojawić się nowe pojęcia, 
w tym m.in. dnia wolnego od pracy. 



Jesteśmy na ulicy 
 

 
 
Jesteśmy tu, jako ludzie „Solidarności” w 
imieniu tych, którzy nie mogą wykrzyczeć 
swojego sprzeciwu – mówił na Placu 
Zamkowym Piotr Duda.  
Tłumy demonstrantów uczestniczyło w 
marszu „Obudź się Polsko”, który zakończył 
się na Placu Zamkowym w Warszawie. 
Zbierający się już od godzin porannych tłum 
szczelnie wypełnił Plac Trzech Krzyży, gdzie 
odbyła się uroczysta msza św. której 
przewodniczył proboszcz warszawskiej 
parafii św. Augustyna ks. prałat Walenty 
Królak. Po uroczystości manifestanci 
przeszli na Plac Zamkowy, gdzie wystąpił 
Jarosław Kaczyński, Piotr Duda i Wojciech 
Reszczyński.  
- Te ogromne tłumy to jest siła. To 
oznacza, że Polska się przebudziła – 
rozpoczął lider PiS. - 
Przebrała się 
miarka, miara zła, 
którą mamy w 
Polsce – dodał. - 
Polacy są teraz 
eksploatowani 
przez tych, którzy 
nie uznają żadnych 
praw, prawo jest 
dla nich tylko 
narzędziem 
panowania. 
Demokracja staje 
się fikcją, a my nie 
chcemy fikcji, tylko 
demokracji. 
Chcemy prawa do 
prawdy, dlatego 
chcemy telewizji 
Trwam - mówił. 
 
Przewodniczący „Solidarności” powitał 
wszystkich uczestników marszu. Ze 
szczególnym powitaniem zwrócił się do 
członków Związku, którzy licznie stawili się 
w stolicy. Przewodniczący wyjaśniał, że 
„Solidarność” jest w Warszawie, w obronie 
TV Trwam, ponieważ Związek pamiętam o 
postulatach sierpniowych a jeden z nich 
mówi o dostępie do wolnych mediów. Piotr 
Duda zaznaczył również, że Związek 
uczestniczy w marszu, ponieważ 
reprezentuje tych, którzy nie mogą 
wykrzyczeć swojego sprzeciwu.  
– Bezrobotnych, ubogich, wszystkich, 
którzy nie potrafią się odnaleźć w 
rzeczywistości. Polska bieda jest sierotą i 
tak nie może być – mówił.  Przewodniczący 
przypomniał, że Związek zebrał prawie 2 
mln podpisów a rządząca większość 

zignorowała zdanie społeczeństwa w 
sprawie podniesienia wieku emerytalnego. 
 - Rządzący powiedzieli, że nie będą 
rozmawiać na argumenty tylko siłą 
polityczną. Przepchali tę ustawę, tak 
ważną dla 16 mln ubezpieczonych. Mam 
nadzieję, że przy zmianie władzy trafi ona 
do kosza – powiedział Duda. Kolejnym 
postulatem „Solidarności” jest likwidacja 
umów śmieciowych i ograniczenie pracy 
tymczasowej. W obu tych sprawach Związek 
zaproponował rządowi konkretne zmiany a 
projekty ustaw otrzymał sam premier. 
 – I co, i nic? Praca tymczasowa stała się 
pracą na stałe – i co i nic. Przyjechaliśmy 
upomnieć się o ubogich pracujących, 
którzy pracują i muszą korzystać z 
pomocy społecznej. Gdzie jest polskie 
państwo? – pytał. Zdaniem 
przewodniczącego „Solidarności” nadszedł 
czas na zmiany. 
 - Mamy dość zaciskania pasa. Mówią to 
ekonomiści, którzy mają pełne portfele. 
Mówią, że płaca musi być niska, że umowy 
śmieciowe muszą być. Tak, oni chcą, 
żebyśmy ich całowali po rękach. Donald 
Tusk powiedział, ze nasze miejsce jest na 
ulicy i my tę pałeczkę podejmujemy. 
Jesteśmy na ulicy – stwierdził szef 
„Solidarności”.  
Duda zwrócił się na koniec do liderów PiS i 
Solidarnej Polski.  
- My wam pomożemy, żeby ta władza 

odeszła do historii. Pomożemy, bo bez nas 
tego nie zrobicie, ale pamiętajcie – władzę 
sprawuje się w imieniu społeczeństwa a 
nie przeciwko niemu. Nie jesteśmy ani 
lewicowi, ani prawicowi, nie będziemy 
czymkolwiek wasalem – zapowiedział 
przewodniczący Związku. Kończąc 
przewodniczący zaapelował o wspólne 
działanie.  
- Trzymaliśmy się za ręce podczas 
dzisiejszej mszy, i trzymajmy się dalej – i 
tak wygramy! – zakończył swoje 
wystąpienie przewodniczący Piotr Duda.  
Uczestnicy marszu nieśli transparenty m.in.: 
"Trwamy w obronie wolności", "Wolne 
media wolna Polska", "Kłamiecie rano, 
kłamiecie wieczorem", "PO twórca dziadów i 
żebraków z Polaków", "Obudź się Polsko, PO 
sprzątaj swoje brudy", "Demokracja według 
Tuska nie biało-czerwona tylko biało-ruska", 
"PO już dziękujemy, czas ucieka taczka 
czeka". 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A jeśli komu droga otwarta do 
nieba... 

 
Uroczystości pogrzebowe profesora  

Józefa Szaniawskiego 
 
"Polska jest tylko jedna – ta, co nad tą trumną 
schyliła głowę z żalem. Nie ma Polski innej. O 
takich jak on legionowy biskup Bandurski 
mawiał, że ich służba Rzeczypospolitej 
kapłaństwem jest." - powiedział prof. 
Wiesław Wysocki w czasie mszy 
pogrzebowej, śp. prof. Józefa Szaniawskiego.  
W Archikatedrze św. Jana Chrzciciela 
odprawiona została msza pogrzebowa śp. 
prof. Józefa Szaniawskiego, którego żegnała 
rodzina, przyjaciele, parlamentarzyści, 
przedstawiciele środowisk patriotycznych i 
licznie zgromadzeni warszawiacy, którzy 
wypełnili warszawską świątynię. Mszę św., 
przeprowadzoną z ceremoniałem 
wojskowym, odprawił biskup pomocniczy 
warszawski Piotr Jarecki, a jednym z 
celebransów był o. Tadeusz Rydzyk, 
założyciel i dyrektor Radia Maryja.  
"On szedł własną drogą, bardzo często 
przeciwną niż trendy współczesnego świata. 
Niewątpliwie miał bardzo silną osobowość, 
nie zrażał się przeciwnościami.”  
 
"Otwierał nam oczy na historię, również tę 
niewygodną, historię ostatnich 
dziesiątków lat. Świat, politycy 
przemilczeli to. To jest tylko maleńkie 
muzeum przy katedrze, o które tak 
walczył, które mu tak niszczyli i oby nie 
zniszczyli. Nie dopuśćcie do tego, bo trzeba 
pamiętać – naród, który nie pamięta 
własnej przeszłości, nie ma przyszłości!"-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nadchodzi sezon ulicznych 

protestów. 
 
Niezadowolonych jest bardzo wielu. 
Nikłe są za to szanse na spełnienie ich 
żądań. Ostatnią sobotnią manifestację w 
Warszawie współorganizowała 
„Solidarność”. I wszystko wskazuje na to, że 
związek ten nadal będzie przewodził 
protestom. 
– Skoro rząd Tuska powiedział, że nasze 
miejsce jest na ulicy, my tę pałeczkę 
przejmujemy i jesteśmy na ulicy – mówił w 
sobotę lider „Solidarności” Piotr Duda, 
wzywając rząd do ustąpienia. Jeszcze w tym 
miesiącu związek szykuje kampanię 
przeciwko umowom śmieciowym. A na 
grudzień lub styczeń przygotowuje na 
Śląsku generalny strajk ostrzegawczy. To 
wydarzenie bez precedensu w najnowszej 
historii Polski, bo – jak podkreśla 
przewodniczący śląsko-dąbrowskiej 
„Solidarności” Dominik Kolorz – ostatni taki 
strajk miał miejsce w 1981 r. 
– Realna jest perspektywa utraty kilku 
tysięcy miejsc pracy w przedsiębiorstwach 
energochłonnych. Śląsk odczuwa skutki 
pakietu klimatycznego. Firmy ledwo zipią, 
szpitale padają, w złej sytuacji są 
nauczyciele. Dlatego chcemy strajkować – 
mówi Dominik Kolorz. Możliwe, że do 
protestów organizowanych przez 
„Solidarność” dojdzie wcześniej, ale 
związek nie chce na razie podać konkretów. 
– Nie wykluczamy innych akcji, zawsze 
reagujemy na bieżące wydarzenia. Jeśli 
będą problemy, które trzeba będzie 
nagłośnić w formie manifestacji, będziemy 
to robić – mówi rzecznik związku Marek 
Lewandowski. W takiej sytuacji dwie 
największe centrale, „Solidarność” i OPZZ, 
mogą pójść ramię w ramię. 
Oprócz spraw dotyczących dużych branż 
istnieje kilkanaście innych mniejszych 
tlących się konfliktów, które mogą 
napędzać manifestacje czy strajki. Chodzi 
m.in. o przejmowanie przewozów 
regionalnych przez poszczególnych 
marszałków województw i zwolnienia na 
kolei, dramatyczną sytuację finansową TVP, 
w której związki szykują się do jakiejś 
formy protestu, czy kwestię fuzji Zakładów 
Azotowych Tarnów i Puławy, co budzi 
obawy związkowców z Puław. 
 

 
 
Premier rzekł, że miejsce „Solidarności” jest 
na ulicy. „S” wzięła te słowa poważnie. 



Związkowcy i pracodawcy są zgodni. Dalsze „zamrażanie” pokaźnej części środków 
Funduszu Pracy przez ministra finansów przynosi więcej strat niż korzyści i proponują nowe 
zasady korzystania z gromadzonych tam pieniędzy. Nowy sposób zarządzania środkami 
Funduszu Pracy partnerzy społeczni lub na forum Zespołu Komisji Trójstronnej ds. 
gospodarki i rynku pracy.  
- Obecnie to minister finansów decyduje o uruchomieniu środków z Funduszu Pracy. Robi to 
niechętnie (mimo, że jest to fundusz celowy), żeby nie powiększać deficytu – mówi Jarosław 
Lange, członek zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Komisji Trójstronnej. Sytuacja 
jest paradoksalna, bo przybywa bezrobotnych a środków na szkolenia, kursy czy staże jest 
coraz mniej. – Pieniądze w Funduszu Pracy gromadzone są z myślą o rynku pracy. 
Tymczasem minister finansów traktuje te środki jako pozycję w budżecie, nie licząc się z 
potrzebami, jakie wynikają z coraz trudniejszej sytuacji na rynku pracy – dodaje Lange. Co 
więcej z Funduszu wydaje się środki na szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek czyli na cel 
całkowicie niezwiązany z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych. Jednocześnie 
ograniczane są środki przeznaczone na młodocianych pracowników. Zgodnie z 
przygotowanym przez partnerów społecznych nadzór nad Funduszem przejęłaby 

ośmioosobowa Rada przy ministrze pracy. W jej skład weszliby przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych i pracodawców  
i jeden przedstawiciel resortu pracy, pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego. Rada zajęłaby się m.in. przygotowaniem 
rekomendacji rocznego planu finansowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, wydatków na rzecz służb zatrudnienia, 
opiniowaniem i zatwierdzaniem rocznego planu uruchomienia rezerwy dodatkowej Funduszu. Do zadań Rady należałoby również 
przeprowadzanie analiz i oceny prowadzonej w Polsce polityki rynku pracy oraz wykorzystania i skuteczności usług i instrumentów rynku 
pracy finansowanych ze środków Funduszu. Przygotowany w Komisji Trójstronnej projekt podkreśla również znaczenie efektywności 
wydatków Funduszu Pracy. Ich oceny Rada dokonywałaby na podstawie raportów zlecanych niezależnej instytucji badawczej przez 
ministra pracy. Wnioski i zalecenia z raportów ewaluacyjnych byłyby podstawą  
przy ustalaniu struktury wydatków Funduszu Pracy na następny rok  Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym tworzonym ze 
składek pracodawców wypracowanych przez pracowników danego zakładu pracy. Jego celem jest realizacji polityki zatrudnienia. Zasady 
funkcjonowania Funduszu Pracy określa ustawa o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy.    
 
KRZYŻÓWKA NR 4 
 
Poziomo 
2 – potocznie inspekt 
6- broń osy 
7- kadet 
8- wyżej niż kapitan 
11- rowek nawadniający 
13- gra z mała piłką 
14-rodzaj abonamentu 
16- australijski nielot 
17- jednostka siły 
20- poobiednia drzemka 
23- 24h 
24- szczawiowa 
25- zwiastun filmu 
28- oprawa obrazka 
30- imię Jarockiej 
31- Bałtyk 
32- gorący lub chłodzący 
33- niesława 
 
Pionowo
1 –… zielonka, grzyb 
2- imię Polańskiego 
3- pływa i oznacza 
4- biskupia 
5- cugle 
9- odbiera fale 
10- miasto z fabryka garnków 
11- gruby papier   
12- tężyzna fizyczna 
13- niezamężna 
15- tworzy murawę 
18- nad kolanem 
19- rzadko na ugorze 
21- ….. ze Spychowa 
22- sklep z koszykami 
26- szlachetny wśród gazów 
27- psychologiczny 
29- czcionki – np. kursywa 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 3 
HASŁO: POLANIE 

 

KRZYŻÓWKA NR 4 –hasło krzyżówki wrzucamy do 
skrzynki przy drzwiach pokoju związkowego w terminie 
dwóch tygodni od daty wydania.  Wśród prawidłowych 

odpowiedzi rozlosowana zostanie nagroda 
niespodzianka.                           

 
   ……………………………………………………………… 

Imię i nazwisko – dział 
 
    ……………………………………………………………………… 
                                               hasło 

 
 

Po nagrodę zapraszamy: 
Ninę Wiśniewską z C - 600 



NISZCZĄ, CO NAJPIĘKNIEJSZE ! 
PRZYWIĄZANIE I ODDANIE  
DLA FIRMY 
Mija pewien okres, w życiu firmy. Jaki był 
w widzeniu związku w zakładzie? 
Okres bardzo dużych zmian i wyzwań oraz 
nieporozumień i kłopotów,  Nie w związku, 
ale w zakładzie. Wiele gorzkich słów można 
by wypowiedzieć, ale każda rzecz ma swój 
początek i koniec. Nie zawsze szczęśliwy, 
lecz zawsze powinno się z tego wyciągnąć 
odpowiednie wnioski. Jeżeli, oczywiście 
chce się to zrobić, ale mam nadzieje, że w 
końcu takie wnioski zostaną wyciągnięte. 
Mam głębokie przekonanie, że pewnymi 
zadaniami zajmują się osoby, które nie 
zawsze posiadają wystarczające 
kwalifikacje oraz umiejętności. Poza tym, 
aby wykazać się wobec przełożonych, same 
sobie podcinają gałąź, na której siedzą.  Nie 
wszystko da się przeliczyć na korzyści 
biznesowe. Szkoda tylko, że tak mało 
zostało z wartości, którymi szczycił się ten 
zakład i dbałością o pracowników.  
 
Czy te słowa nie są zbyt krytyczne wobec 
pracowników? 
A może w końcu najwyższa pora spojrzeć 
prawdzie prosto w oczy. Nie można tylko 
żądać i być roszczeniowym wobec 
wszystkich nie dając z siebie nic 
wartościowego. Dotyczy to po równi 
pracowników jak ich przełożonych. 
Oczywiście wymagania wobec osób, które w 
jakikolwiek sposób odpowiadają za zespół, 
planowanie lub innego typu 
odpowiedzialność, muszą być większe i 
zgodnie z obowiązkami na danym 
stanowisku. A co tak naprawdę mamy w 
naszym zakładzie?   Coraz większe 
zrzucanie odpowiedzialności na najniższy 
szczebel. A może właśnie o to chodzi żeby 
znaleźć sobie przysłowiowe kozły ofiarne 
na skutek braku niekompetencji lub 
dziwnego systemu wartościowania.  
Wskazywać na to może kwestia, że nikt nie 
chce słuchać argumentów i sprawdzonych 
faktów, że dany model zarządzania, który 
sprawdził się w innym miejscu, 
niekoniecznie uda się przełożyć 
bezpośrednio na nasze podwórko. Co 
gorsza jest to bardzo nieumiejętnie 
wprowadzane, bez żadnego zrozumienia i 
na siłę, tak jak w przypadku TPM lub innych 
projektów. 

 
Jaka jest w tym wszystkim rola związku? 
Jako związek zawsze budowaliśmy swoją 
siłę na indywidualnościach, które potrafiły 
wokół siebie skupić grupę pracowników, 
którzy rozumieją trudności, jakim należy się 
przeciwstawić, potrafią wesprzeć 
wybranego lidera. To jego rolą jest takie 
działanie, aby związek był spostrzegany, 
jako potrzebny, angażujący się w problemy i 
starający znaleźć pozytywne rozwiązanie. 
Co ważne musi dostrzegać choćby 
najmniejsze objawy kryzysu. Dlatego bez 
skrępowania o tym mówię. Zaistniał kryzys 
autorytetu. Pewne wartości tak mocno 
wpajane, w które firma i ludzie włożyli nie 
tylko fundusze, ale i ciężką pracę, zostały 
zniszczone i na zawsze pogrzebane. Hasła o 
etycznych zrachowaniach o kodeksie o 
przyjaznej firmie można włożyć miedzy 
bajki. Zeszliśmy do poziomu, który jest 
odzwierciedleniem całej naszej gospodarki i 
stanu patologii społecznych, o których 
czytamy codziennie w prasie. To, że nikt o 
tym głośno nie chce mówić, nie oznacza, że 
My mamy na ten temat milczeć. Zadać 
możemy sobie tylko pytanie, czy związek 
pozwala na to i czy ma receptę oraz 
narzędzia ku temu, aby przeciwstawić się 
takim problemom.  
 
To brzmi prawie jak groźba 
W skrajnych przypadkach nie wystarcza 
sięganie po zwykłe działanie. Udawanie 
dobrych relacji ze związkiem, pozorowany 
dialog musi skończyć się konfliktem.  Proszę 
wierzyć, że potrafimy zrobić rewolucję w 
każdym momencie, nie angażując zbyt wielu 
środków. To, że do tej pory tak się nie stało, 
świadczy tylko o odpowiedzialności 
działaczy a nie o ograniczonych 
możliwościach związku lub strachu przed 
podjęciem skrajnej decyzji. Mam nadzieję, 
że nie zostanie to odebrane, jako groźba, bo 
nie o to chodzi, ale można to także 
potraktować, jako ostrzeżenie, w zależności 
od interpretacji czytającego. Przecież nie 
ukrywaliśmy, że była planowana akcja 
protestacyjna przed zakładem. Tylko 
rozsądek i bardzo duże przywiązanie do tej 
firmy pozwoliło na unikniecie tego kroku. 
Ale żeby być zrozumianym, nie będziemy 
patrzeć przez palce na zachowania, które 
stoją w sprzeczności z ideami i polityką 
związku. Najgorsze są momenty, gdy poniża 
się pracowników, że pod otoczką dobrego 
wujka, przez co szkodzi się nie tylko 
zakładowi, ale i ludziom.  
 
Czy to oznacza ze taki moment nastąpił? 
Mam nadzieję, że nie. Jak każdy człowiek 
mam lepsze i gorsze dni, następuje okres 
uśpienia albo wybuchu. Być może 
przegapiłem objawy tego momentu, albo on 
dopiero nastąpi. Liczę, że to, co przewiduje 
nie spełni się, że wartości, którymi się 
szczyciliśmy wśród pracowników jeszcze 
nie przepadły. A jeżeli dotknie nas to co 
poczęło być normą w stosunkach pracy, to 
znajdziemy w sobie tyle siły aby 
przeciwstawić się krokom i działaniom 
które będą występkiem wobec 
pracowników. 

 
Co zatem stanowi wartość związku, co 
stanowi o jego sukcesie? 
Nie można mówić o sukcesie związku, nie 
istnieje coś takiego. Związek Solidarność nie 
walczy dla sukcesu, on przeciwdziała 
krzywdzie i zrachowaniom anty 
pracowniczym, a tych jest niemało nawet u 
nas w zakładzie. Przede wszystkim 
wszelkiego rodzaju uprzedzenia, brak 
obiektywności w działaniu, to są główne 
grzechy naszych przełożonych.  Najgorsze 
jest to, że wszelkie działania przeciw 
związkowi skupiają na tak zwanych kozłach 
ofiarnych. To niestety jest rzeczywistość 
paru osób pośród Kierowników i Liderów. 
Osobistą porażkę oceniają swoją miarą, a w 
swojej zaściankowości nie widzą nic poza 
koniuszkiem własnego Ja. Wtedy pojawiają 
się problemy, które doprowadzają do 
konfliktu. Staram się podkreślać to, jako 
zwycięstwo prawdy i rozsądku a nie, jako 
zwycięstwo związku. Mało ważna jest 
wygrana czy przegrana, ważnym jest, aby 
pracownik nie został pokrzywdzony.  
Tym się właśnie różnimy, staram się 
udowodnić, że ktoś działa nieetycznie, 
niezgodnie z prawem, itd.. 
To nie jest do końca działanie lidera 
związkowego i dobrego menagera, ale 
najważniejszą wartością są pracownicy a 
nie hasła związkowe i ordery. Dlatego gdy 
mówię, że ktoś mnie wkurza nie powinno 
odbierać się tego, jako uprzedzenia do 
kogoś, ale wkurza mnie działanie tej osoby 
często poza granicami jakichkolwiek norm 
moralnych i społecznych wobec 
pracowników.  
 
Brzmi to prawie jak wyznanie człowieka 
bez wad? 
Nigdy nie miałem zadatków na świętego, 
wręcz przeciwnie. Bardzo nie lubię jak ktoś 
robi ze mnie idiotę w dodatku głuchego i 
ślepego. A właśnie takie przekonanie 
pokutuje wśród przełożonych.   Nic bardziej 
mylnego. Wiem o wielu ciekawych 
sprawach, wiem, w jaki sposób kierownicy 
lub liderzy wyrażają się o związku, wiem, 
jakie ruchy wykonują. To, że moja reakcja 
jest taka a nie inna, związana jest z dobrem 
pracowników a nie z jakimkolwiek 
zahamowaniem lub strachem przed 
kierownictwem lub dyrekcją. Natomiast 
skrzętnie zbieram materiał i potrafię w 
odpowiedniej chwili to wykorzystać. Jeżeli 
ktoś myśli, że ma do czynienia z osoba 
naiwna to się omylił. Siłą związku jest 
działanie skuteczne, ale jeżeli w jakikolwiek 
sposób może odbić się na stosunkach na 
stanowiskach pracowniczych, należy 
wykonywać to bardzo ostrożnie i działać na 
tyle wysoko w hierarchii firmy, aby sprawę 
załatwić skutecznie.  Szczególnie, jeżeli 
chodzi o członków związku. Pewnych spraw 
nie da się ominąć nie ingerując w całość 
stosunków pracowniczych, ale sprawy 
dotyczące związkowców są priorytetowe i 
załatwiane będą w sposób szczególny i bez 
żadnej zwłoki. Nie będzie w tym przypadku 
żadnej taryfy ulgowej, nawet, jeżeli miałoby 
to dotyczyć kogoś z Zarządu.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Życie to sport 
  
Dość często życie 
tak nas ustawia, 
że różne sporty 
warto uprawiać.  
 
Gdy w piłkę nożną 
będziesz wciąż grywał, 
wtedy cię łatwo 
nikt nie wykiwa. 
 
Trenuj łyżwiarstwo 
(ciągle jest w modzie), 
nie będziesz nigdy 
w życiu na lodzie. 
 
Dobrze jest poznać 
boksu tajniki, 
można stosować 
wszelkie uniki 
 
A kiedy szefa 
masz jak kacyka, 
to pomóc może 
ci gimnastyka. 
 
Biegi przeróżne 
trenuj o świcie, 
wszak bieganiną 
ciągłą jest życie. 
 
I na tor przeszkód  
też sił uzbieraj 
jeśli ci w głowie 
sława, kariera. 
 
Naucz się pływać 
(lecz tylko z nurtem), 
to nie wypadniesz 
nigdy za burtę. 
 
Zasady dżudo 
też warto poznać, 
gdyż chwyty różne 
stosować można. 
 
Udowodniłem 
chyba niezbicie, 
że życie to sport, 
a sport to życie. 
 
Autor: Jan Gross 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nie macie pojęcia o tym, że hobby w naszym życiu jest bardzo wartościową 
i istotną sprawą. Otóż hobby jest czynnością, którą wykonujemy dla 
wypoczynku lub relaksu w czasie wolnym od naszych codziennych 
obowiązków domowych lub służbowych. Do hobby możemy zaliczyć każdą 
czynność, którą lubimy wykonywać i robimy to z przyjemności, a nie z 
przymusu. Zacznijmy od tego, że hobby jest w naszym życiu cechą 
praktycznie niezbędną do miłego spędzania czasu. Czym byłoby życie 
codzienne bez relaksu, jakiejś pasji lub zainteresowania? Nie miałoby 
absolutnie sensu, abyśmy ciągle wykonywali czynności które wykonujemy 
w pracy. Wielu z Was uważa, że hobby nie jest wartościowym elementem 
naszego życia.. Jest całkiem inaczej. Hobby jest wartościowym i potrzebnym 
w naszym codziennym życiu zajęciem. I bez znaczenia jest czy podróżujemy, 
zwiedzamy, spacerujemy, budujemy, kopiemy, ważne że  czynności, które 
umilają nam czas. Nawet spożywanie alkoholu przez osobnika podejrzanej 
aparycji które nie jest nałogiem można zaliczyć do szeroko rozumianego 
hobby. Podzielcie się waszymi pasjami, napiszcie do nas. Wspominając 
często naszego kolegę Marka pamiętam jego pasje do zbierania naparstków.   
Wracajac z jakiejś wyprawy, lub odwiedzając rózne miejsca zawsze 
pamietałem o tej jego pasji i starałem się powiekszyć jego kolekcje o 
wypatrzony gdzieś ozdobny egzemplarz. Sam posiadam wiele pasji i nie 
ukrywam ze gotowanie jest jedna z nich. Dużo podrużując staram się 
kosztować przysmaków które pochodza z regionu w którym akurat 
przebywam. Odwiedzając fascynujące Podlasie trudno nie skosztować 
Kartaczy (czyli Cepelinów jak je nazywają na Litwie). Mimo ze ciężko 
strawne to sa jedną z charakterystycznych potraw Polski. Kartacz wpisany 
jest na listę produktów tradycyjnych sporządzona przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zrobiony jest z masy ziemniaczanej i nadziany 
mielonym mięsem. Kiedyś popularne były również kartacze nadziewane 
kapustą, grzybami, serem, makiem, a także nadzieniem z siekanego 
kindziuka. Najczęściej podawany jest na gorąco, polany tłuszczem ze 
skwarkami i smażona cebulką. Kiedyś również podawany w postaci zupy 
kartaczowej tzn. kartacza z dodatkiem wywaru z gotowania. 
 

 
ZMNIEJSZA SIĘ LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACY 
–wynika z badania GUS dotyczącego popytu na 
pracę. – Liczba nowo utworzonych miejsc pracy w II 
kwartale 2012 roku w stosunku do analogicznego 
okresu ubiegłego roku zmalała o 18,4 proc. – 
poinformował GUS. W porównaniu z początkiem 
roku liczba nowo utworzonych miejsc pracy 
zmniejszyła się o 23,8 proc. 
W II kwartale 2012 roku zlikwidowanych zostało 
83,7 tys. miejsc pracy. Jak wynika z szacunków GUS 
na koniec II kwartału liczba wolnych miejsc pracy 
wynosiła 51,8 tys., głównie w sektorze prywatnym i 
w dużych przedsiębiorstwach.  

Z CORAZ WIĘKSZYM PESYMIZMEM  
oceniamy gospodarczą sytuację w 
kraju – wynika z badań CBOS. Do 19 
proc. (o 3punkty) spadła liczba 
respondentów przekonanych, że 
sytuacja w naszym kraju zmierza w 
dobrym kierunku. Przeciwnego 
zdania było aż 64 proc. 
ankietowanych. 44 proc. 
respondentów negatywnie oceniło 
sytuację gospodarczą, czyli o 2 
punkty więcej niż w ubiegłym 
miesiącu. O tym, że sytuacja jeszcze 
się pogorszy przekonany był co drugi 
badany. Tylko co ósmy respondent 
zadeklarował, że liczy na poprawę 
sytuacji gospodarczej w ciągu 
najbliższych dwunastu miesięcy. 

STOPA BEZROBOCIA W SIERPNIU 
wyniosła 12,4 proc. wobec 12,3 proc. w 
lipcu. Jak poinformował GUS, pod koniec 
sierpnia zarejestrowanych było 1 mln 
964,7 tys. osób. W tej grupie ponad 
połowę stanowiły kobiety. Zdecydowana 
większość bezrobotnych, blisko milion 
650 tysięcy nie posiada nawet prawa do 
zasiłku. Ponad 40 proc. bezrobotnych 
pozbawionych prawa do zasiłku to 
mieszkańcy wsi. W porównaniu z 
sierpniem ubiegłego roku bezrobocie 
zwiększyło się we wszystkich 
województwach i jeszcze będzie 
wzrastać. 488 tys. firm zapowiedziało, że 
w najbliższym czasie przeprowadzi 
zwolnienia. W ich wyniku zatrudnienie 
może stracić prawie 40 tys. osób. 

Rozmowa dwóch pracowników: 
– Słyszałeś, wprowadzają nam nowy  
plan pracy w firmie. 
– Tak, znowu? A jaki? 
– Darmowe wieczory – już od 18 i 
weekendy. 

* 
Zdenerwowany szef wypada z 
gabinetu i krzyczy na sprzątaczkę. 
– Co pani zrobiła?! 
– Ja? Nic przecież złego nie zrobiłam, 
wytarłam tylko kurz z biurka. 
– No właśnie! Miałem tam zapisane 
wszystkie ważne telefony! 

* 
Pracownik pyta szefa o urlop. 
– Urlop?! Czy pan zwariował? Jaki 
urlop?! cały rok pracuje pan przy 
otwartym oknie 
 i jeszcze się panu urlopu 

KARTACZE 
Składniki: 
2 kg ziemniaków, 3 cebule,  
1 ząbek czosnku 
800 g mięsa (70% wieprzowiny i 
30% wołowiny) –świeżo 
zmielonej  
1 jajko, Sól, pieprz,  
250 g wędzonego boczku 
 
Wykonanie 
1 cebule i czosnek pokroić w 
kosteczkę i podsmażyć, po czym 
wymieszać z mięsem i jajkiem. 
1,5 kg ziemniaków zetrzeć na 
tarce po czym odcisnąć w gazie 
lub pieluszce tetrowej płyn i 
odstawić go na jakiś czas. Resztę 
ziemniaków ugotować w 
mundurkach a następnie zemleć 
przez maszynkę. Kiedy płyn po 
surowych ziemniakach się ustoi, 
zlać go ostrożnie, a znajdującą 
się na dnie białą skrobię zebrać i 
połączyć z ziemniakami 
surowymi i ugotowanymi. 
Wszystko wymieszać. Jeśli ciasto 
będzie za rzadkie dodać trochę 
mąki ziemniaczanej. Ulepić z 
ciasta długi wałek i odkrajać 
kawałki w które kładziemy 
mielone mięso i lepimy kartacze. 
Wrzucamy ostrożnie do wrzącej 
wody i gotujemy ok. 50 min. W 
tym samym czasie podsmażamy 
resztę cebulki i pokrojony w 
kostkę boczek. Cieplutkie, 
parujące kartacze polewamy 
tłuszczykiem z cebulką. 
 

 
Rozmowa nowo przyjętego 
pracownika ze starym: 
– Słuchaj, szef mówił o „wymianie 
poglądów”. Jak to w praktyce 
wygląda? 
– To bardzo proste. Ty idziesz do 
szefa z własnymi poglądami, ale 
wracasz z jego. 
 

* 
 

– Ile będę zarabiał? – pyta młody 
człowiek podejmujący pierwszą w 
życiu pracę. 
– Na początek dostanie pan 600 zł, 
ale później będzie pan mógł zarobić 
dużo więcej. 
– Doskonale – ucieszył się 
młodzieniec. To ja przyjdę później. 



 

Jesień przyszła bo musiała przyjść. 
Zaczynają żółknąć liście i trawy oprócz 
tych na nowoczesnych stadionach 
wybudowanych na Euro. Zastanawiamy 
się coraz bardziej jak żyć? A może 
chciało by się zapytać, Panie premierze, 
Jak żyć?  Parę dni temu jedna z gazet 
opublikowała informację o 10-
procentowej podwyżce wędlin, mleka i 
serów. Według prognoz analityków, w 
październiku benzyna znów będzie 
kosztować 6 zł za litr. Jakby tego było 
mało rząd przygotowuje kolejny VAT 
na dupę podatnika. VAT na kawę i 
herbatę ma wzrosnąć z 8 do 23 proc.  
Znowuż inna gazeta publikuje 
wiadomość o tym że 79 proc. lekarzy 
przepisuje pacjentom recepty płatne 
zamiast refundowanych. Jednocześnie 
NFZ znów wraca z pomysłem 
wprowadzenia opłat za wizyty u 
lekarza. Do jasnej cholery, na co więc idą 
nasze podatki i składki? 
Co prawda wielu z nas uodporniło się na 
to, że państwo i wielki biznes regularnie 
i coraz częściej coś nam zabiera. Powoli 
obojętniejemy i nie odczuwamy, że co 
chwilę zabierają nam to piątkę, to dychę, 
to stówę, sprzedając w zamian 
marzenia. Ale kiedy marzenie o lepszej 
płacy zastępuje marzenie, żeby nie być 
wywalonym z roboty, to ludziom 
wracają zmysły.  Bo chodzi o to, aby nie 
tylko marzyć o lepszej pracy, ale żeby tą 
pracę posiadać. W tym jesiennym 
nastroju chciałoby się zapytać jeszcze 
raz premiera: Jak żyć?, ale trochę strach, 
bo facet stracił poczucie humoru. 
Zresztą co mu tam Polska, skoro jak 
podaje "Der Spiegel" jest  faworytem 
niemieckiej chadecji na urząd szefa 
Komisji Europejskiej, podczas wyborów 
do Parlamentu Europejskiego 2014. 
Jeżeli to prawda to mamy scenariusz 
żywcem przeniesiony z serialu 
„Alternatywy 4” o cieciu nazwiskiem 
Anioł. I nie wiadomo czy lepiej aby 
udawał ze sprząta własny dom, czy zajął 
się pozoranctwem w całym osiedlu? 
I jak w słowach piosenki zespołu 
„Strachy na lachy” :  
 „Bo Chodzi o to, By pierwsze chciało 
słuchać, Co mu to drugie powiedzieć 
chce do ucha: Że po mej głowie ?  
Czasem się ich boje - 
Chodzą słowa nie do powiedzenia... 
Nie-do-powiedzenia” 

Wiadomo, że głodne dzieci są, tylko nie 
zawsze wiadomo gdzie – powiedziała 
niedawno w jednym z programów 
telewizyjnych szefowa Polskiej Akcji 

Humanitarnej Janina Ochojska. Już samo oszacowanie liczby niedożywionych dzieci nasuwa 
pewne trudności.  – Nikt nie prowadzi dokładnych badań. Państwo nie zajmuje się precyzyjnie 
tym problemem i nie ma sposobu, żeby go rozwiązać. Chodzi nie tylko o to, żeby karmić dzieci, 
ale żeby znaleźć przyczyny tego zjawiska i z nimi walczyć – mówi Jan Szczęśniewski, prezes 
Śląskiego Banku Żywności. Jego zdaniem problemem niedożywienia dotkniętych jest od 30 do 
70 proc. Uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. – Te statystyki inaczej wyglądają na wsi, 
inaczej w mieście, ale już sam fakt, że co trzecie polskie dziecko może być niedożywione, 
świadczy o skali tego zjawiska – dodaje Szczęśniewski. Jak twierdzi Magdalena Szymczak z 
Polskiej Akcji Humanitarnej, ponad 20 proc. dzieci w Polsce zagrożonych jest ubóstwem. – To 
problem, który rzeczywiście istnieje i to problem bardzo poważny. Dziecko niedożywione 
rozwija się tylko do niewielkiego poziomu swoich realnych możliwości. Nigdy nie będzie tak 
sprawne intelektualnie i fizycznie, jakby mogło być. Nigdy też nie zrealizuje swoich marzeń, bo 
nie będzie miało do tego sił i determinacji – dodaje Szczęśniewski. Zdaniem Magdaleny 
Szymczak najbardziej przykre jest to, że ok. 4 proc. uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 
zagrożonych ubóstwem nie jest objętych żadnym programem dożywiania. Przyczyny tego 
zaniedbania są złożone, często wina leży po stronie rodziców, którzy nie zwrócili się do 
ośrodków pomocy społecznej z wnioskami o dofinansowanie szkolnych posiłków. – W grupie 
uczniów dożywianych przez Polską Akcję Humanitarną znajdują się dzieci z rodzin 
patologicznych z terenów popegeerowskich, gdzie stopień patologii jest bardzo duży – dodaje 
Szymczak. Podkreśla, że szkoły również mogą składać wnioski do ośrodków pomocy społecznej 
o dożywianie dzieci, ale rzadko korzystają z tej możliwości. – Szkoły nie robią tego z niewiedzy 
lub sądzą, że potrzebna jest zgoda rodziców – wyjaśnia Szymczak. O dodatkowe środki na 
dożywianie dzieci mogą ubiegać się także gminy. Żeby jednak mogły skorzystać z rządowego 
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, muszą wyłożyć przynajmniej 40 proc. 
środków własnych. – Jeśli gmina jest biedna, to tych pieniędzy nie ma – podkreśla Szymczak. 
Zdaniem Jana Szczęśniewskiego często problem tkwi w zbyt niskich progach dochodowych 
uprawniających do pomocy instytucjonalnej. Wystarczy że rodzina przekroczy próg dochodowy 
o 1 zł na osobę i już ośrodek pomocy społecznej nie może objąć jej programem dożywiania. To 
jednak nie wszystko. Kolejną barierą do pokonania jest brak aktywności szkół i biurokracja, 
szczególnie uciążliwa podczas współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

AGNIESZKA KONIECZNY 
 

30-latek nie dostanie stażu, bo jest za stary 
Powiatowe urzędy pracy mają  problemy z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych, które  
skończyły 30 lat, a mają nie więcej niż 50. Pomoc utrudnia  nieżyciowe prawo. W kryzysie 
utraty pracy boją  się wszyscy. Także ci, wydawałoby się, najbardziej odporni –  stosunkowo 
młodzi między 30.  a 50. rokiem życia, z doświadczeniem zdobytym w firmach.  Jednak takim 
osobom rząd nie pomaga, kiedy podwinie im się  noga i trafiają do powiatowych  urzędów pracy 
jako bezrobotni.  Tkwią w rejestrach i nic poza tym  nie dostają. Przeszkadza nietrafiony art. 49 
ustawy o promocji  zatrudnienia i instytucjach rynku  pracy. Zabrania on doradcom 
zawodowym i pośrednikom pracy  posyłania osób, które mają 30 lat,  a nie skończyły 50, na 
staże, prace  interwencyjne, roboty publiczne, przygotowanie zawodowe  dorosłych, a także 
przyznania  stypendium w czasie nauki w  szkole dla dorosłych i refundowania kosztów opieki 
nad dzieckiem do lat 7. Te instrumenty zarezerwowane są wyłącznie dla osób, które  znalazły 
się w szczególnej sytuacji  na rynku pracy. Wspomniany  przepis zalicza do tej grupy osoby  
bezrobotne, które nie mają więcej  niż 25 lat, są w pośredniaku od  co najmniej roku, albo mają 
co  najmniej 50 lat. To także kobiety,  które nie podjęły zatrudnienia  po urodzeniu dziecka, 
osoby  bez kwalifikacji zawodowych,  bez doświadczenia zawodowego, samotnie wychowujące 
co  najmniej jedno dziecko do 18.  roku życia. Również ci, którzy po odbyciu kary pozbawienia  
wolności nie podjęli zatrudnienia, niepełnosprawni i wreszcie –  osoby po zakończeniu 
kontraktu  socjalnego. – Są sytuacje, że nie możemy  pomóc osobom w przedziale  wiekowym 
między 30 a 50 lat,  bo nie mieszczą się w katalogu  wymienionym w ustawie o promocji 
zatrudnienia i instytucjach  rynku pracy – mówi Małgorzata  Zawadzka, dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Dąbrowie  Górniczej. Dodaje, iż czasami muszą one  czekać nawet rok na 
możliwość  skorzystania na przykład ze stażu  czy z prac interwencyjnych. Mogą  bowiem pójść 
na praktykę, dopiero  kiedy spełnią jedno z kryteriów  art. 49, czyli staną się długotrwale  
bezrobotnymi, a jest tak dopiero po upływie roku tkwienia w rejestrze bezrobotnych.. 
Urzędnicy uważają za bezsensowne utrudnianie zatrudnienia  bezrobotnego np. w firmie w  
ramach prac interwencyjnych,  tylko dlatego, iż ma 34 lata, niepracującą żonę i dziecko. 
Praktykę może za to dostać młody 22-latek bez zobowiązań życiowych mieszkający z rodzicami.  
Żeby zapobiec takim sytuacjom,  zdaniem Jacka Małkowskiego, ,  dyrektor Powiatowego Urzędu  
Pracy w Ostrołęce należy zmienić  prawo, aby wszyscy bezrobotni  mogli korzystać z takich 
samych  form aktywizacji oferowanych  przez powiatowe urzędy pracy. – Można jednocześnie 
zachować preferencje dla młodych i  starszych bezrobotnych, dając  firmom za ich zatrudnienie 
większą refundację niż w przypadku,  jeśli zatrudniłyby one osoby,  które mają co najmniej 30 
lat, a  nie więcej niż 50 lat – mówi Jacek  Małkowski. Dodaje, iż warto tak  postąpić, bo na 
przykład starszym  bardzo trudno znaleźć zatrudnienie w porównaniu z osobami w średnim 
wieku.    



 
A jeśli komu droga otwarta do 

nieba... 
 

Uroczystości pogrzebowe profesora  
Józefa Szaniawskiego 

 
"Polska jest tylko jedna – ta, co nad tą trumną 
schyliła głowę z żalem. Nie ma Polski innej. O 
takich jak on legionowy biskup Bandurski 
mawiał, że ich służba Rzeczypospolitej 
kapłaństwem jest." - powiedział prof. 
Wiesław Wysocki w czasie mszy 
pogrzebowej, śp. prof. Józefa Szaniawskiego. 
W Archikatedrze św. Jana Chrzciciela 
odprawiona została msza pogrzebowa śp. 
prof. Józefa Szaniawskiego, którego żegnała 
rodzina, przyjaciele, parlamentarzyści, 
przedstawiciele środowisk patriotycznych i 
licznie zgromadzeni warszawiacy, którzy 
wypełnili warszawską świątynię. Mszę św., 
przeprowadzoną z ceremoniałem 
wojskowym, odprawił biskup pomocniczy 
warszawski Piotr Jarecki, a jednym z 
celebransów był o. Tadeusz Rydzyk, 
założyciel i dyrektor Radia Maryja.  
"On szedł własną drogą, bardzo często 
przeciwną niż trendy współczesnego świata. 
Niewątpliwie miał bardzo silną osobowość, 
nie zrażał się przeciwnościami.”  
 
"Otwierał nam oczy na historię, również tę 
niewygodną, historię ostatnich 
dziesiątków lat. Świat, politycy 
przemilczeli to. To jest tylko maleńkie 
muzeum przy katedrze, o które tak 
walczył, które mu tak niszczyli i oby nie 
zniszczyli. Nie dopuśćcie do tego, bo trzeba 
pamiętać – naród, który nie pamięta 
własnej przeszłości, nie ma przyszłości!" 
"O takich jak on mówi się, że są chorzy na 
Polskę - zakończył swoją przemowę 
pogrzebową prof. Wysocki. - Józek był na 
nią mocno i nieuleczalnie chory. O takich 
legionowy biskup Władysław Bandurski 
mawiał, że ich służba Rzeczypospolitej 
kapłaństwem jest".  
Druga część uroczystości pogrzebowych, 
także w asyście wojskowej, odbyła się na 
Powązkach Wojskowych, gdzie pochowano 
profesora Szaniawskiego w Alei 
Zasłużonych w pobliżu grobu gen. 
Sławomira Petelickiego.  

CZWARTA WŁADZA 

 
 
Czy polskie dziennikarstwo musi być 
pozbawione obiektywizmu? Czy każda 
informacja okraszona musi być głupimi i 
nikomu nie potrzebnymi komentarzami 
opłacanymi przez sponsora.  Otóż Gazeta 
Wyborcza zamieszcza następującą 
informację: 
„Wczorajsze przesłuchanie Piotra Dudy 
przez gdańską policję można potraktować, 
jako rutynową czynność wymiaru 
sprawiedliwości. Skoro władze Gdańska 
uznają, że 28 sierpnia doszło do zniszczenia 
mienia - związkowcy odpiłowali imię Lenina z 
historycznej bramy Stoczni Gdańskiej - to 
procedury wymagają takiego przesłuchania. 
Piotr Duda na policji się stawił, informując 
wcześniej dziennikarzy, o której policja go 
przesłucha. Nic, więc dziwnego, że jego 
wejściu i wyjściu towarzyszyło medialne 
zainteresowanie. Przy okazji przewodniczący 
Duda podzielił się kilkoma znanymi już 
myślami: Lenin to zbrodniarz i nie powinien 
widnieć na bramie stoczni, imię zbrodniarza 
zawieszono pod osłoną nocy, bez konsultacji 
ze stoczniowcami. No i jest zdziwiony, że w 
wolnej Polsce ma odpowiadać za Lenina... 
Wszystko znane, wręcz oklepane. Ale przekaz 
poszedł w świat, kolejny akt związkowo-
gdańskiej wojenki przypomniał o sytuacji w 
grodzie nad Motławą. Komentarze z 
otoczenia Dudy także są przewidywalne: 
„Atmosfera przesłuchania świetna, policja na 
poziomie, wykonuje tylko swoje obowiązki“. 
Ale można też usłyszeć: „Szkoda, że policja i 
prokuratura muszą zajmować się takimi 
sprawami. Szczególnie w Gdańsku, gdzie jest 
tyle naprawdę poważnych spraw...“. I tu 
następuje znaczące milczenie. 
Duda powiedział jednak rzecz kluczową dla 
sporu. I ważną PR-lowsko. Stwierdził 
mianowicie, że decyzja i jej realizacja - czyli 
usunięcie Lenina - były kolegialne. 
Zdecydowała o nich cała komisja krajowa, 
czyli sto osób. I kolegialnie Lenina cięto. 
Imamy tu wstęp do filmowego serialu. Stu 
związkowców na przesłuchaniach? 
Przedstawienie trwa...” 
 
Teraz przyjrzyjmy się informacji z tego 
samego zdarzenia, które opublikował Nasz 
Dziennik przekazując je inaczej: 
 
Policja przesłuchała przewodniczącego 
„Solidarności" Piotra Dudę, który zeznawał 
w Gdańsku w sprawie usunięcia napisu „im. 
Lenina" z historycznej Bramy nr 2 Stoczni 
Gdańskiej. Dokonali tego pod koniec sierpnia 
działacze „Solidarności" i posłowie PiS. 
Szef „Solidarności" nie krył zaskoczenia, że 
prokuratura i policja prowadzą 

postępowanie wyjaśniające. - Nie sądziłem, że 
będę ścigany i będę się musiał tłumaczyć z 
usunięcia z przestrzeni publicznej nazwiska 
zbrodniarza komunistycznego - powiedział 
Piotr Duda. W trakcie przesłuchania lider 
„S", który zeznawał w obecności mecenasa 
Romana Nowosielskiego i związkowego 
prawnika Michała Kozickiego, stwierdził, że 
decyzja o usunięciu napisu została podjęta 
kolegialnie przez Komisję Krajową „S" i 
kolegialnie wykonana Na prośbę policji Duda 
przekazał listę członków Komisji Krajowej, 
którzy byli obecni na posiedzeniu 28 sierpnia 
w Gdańsku. W związku z tą sprawą policja 
przesłuchała już 10 osób, ale jak stwierdził 
Błażej Bąkiewicz z Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Gdańsku, to nie koniec. Nie wiadomo 
też, czy Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Oliwa, 
która prowadzi postępowanie w sprawie 
usunięcia napisu „im. Lenina" ze stoczniowej 
bramy, zdecyduje się na wszczęcie śledztwa. 
Okaże się to dopiero po przesłuchaniu 
kolejnych świadków.  
Niby podobne informacje, ale okraszone 
innymi komentarzami, które bardzo mocno 
ukierunkowują czytelnika w interpretacji 
wiadomości. Takie same działania 
znajdziemy w radiu i telewizji.  
 

 
 Zwiększyła się w drugim kwartale br. liczba 
osób, które miały dodatkową pracę o 11 tys. 
do ponad 1,1 mln – wynika z badań 
aktywności ekonomicznej ludności 
prowadzonych przez GUS. – Wzrost liczby 
osób pracujących w więcej niż jednym 
miejscu może wynikać z tego, że jest dużo 
tak zwanych umów śmieciowych – ocenia 
Rafał Benecki, główny ekonomista ING 
Banku Śląskiego. – Wynagrodzenia przy 

takich umowach  
są często niskie. – 
Dlatego ci, którzy 
je mają, starają się 
dorobić u innych 
pracodawców, aby 

podreperować 
swoje domowe 
budżety. 
Dodatkowe zajęcie 
wykonują też 
osoby, które mają 

stabilne zatrudnienie. – W tej grupie są 
między innymi nauczyciele, pracownicy 
służby zdrowia i przedstawiciele wolnych 
zawodów. Te grupy mają większe 
możliwości podejmowania dodatkowego 
zatrudnienia, ponieważ ich wymiar czasu 
pracy jest na ogół krótszy niż na przykład w 
przemyśle, a godziny pracy mogą 
rozplanować elastycznie. Są w stanie dość 
łatwo godzić pracę główną z dodatkową. Co 
ważne, zapotrzebowanie na ich usługi nie 
spada nawet w okresie spowolnienia 
gospodarczego. Zdaniem ekspertów w wielu 
firmach, zwłaszcza małych, są prace, na 
przykład związane z księgowością czy BHP, 
które nie wymagają tworzenia pełnych  
etatów.  
Przedsiębiorcy zatrudniają więc na część 
etatu lub na podstawie odpowiednich umów 
specjalistów z doświadczeniem, którzy mają 
własny biznes, pracują w administracji lub 
mają zajęcie w innych  firmach.  


