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Dnia 05.11.2012 o godzinie 10,30 
odbyło się pierwsze spotkanie którego 
celem było wysłuchanie informacji na 
temat zmian jakie Zarząd Lotte Wedel  
zamierza wprowadzić wśród 
pracowników objętych zakładowym 
układem zbiorowym pracy. Pracodawca 
poinformował o spotkaniach z 
pracownikami które będą się odbywały 
na przełomie poszczególnych zmian. Na 
spotkaniu obecni byli Członek Zarządu 
Dyrektor Personalny Jacek Jaczyński, 
oraz Kierownik Wynagrodzeń i 
Świadczeń Sylwia Czarkowska. Po 
drugiej stronie zasiedli przedstawiciele 
Rady Pracowników, Związku OPZZ oraz 
NSZZ „Solidarność” w składzie: Dariusz 
Skorek, Elzbieta Dębska, Janusz 
Kudelski, Dariusz Wodarski, Ewa 
Kapciak, Malgorzata Lejdyn, Jerzy 
Wenelczyk. 

Długo zastanawiałem się, co napisać w tym 
numerze naszego Infosa. Przeszukując sieć 
znalazłem następująca poradę, która może się 
przydać do napisana CV: 
„Nie pisz bezrobotny! Pisz specjalista do 
spraw kryzysowych metod gospodarowania 
nadwyżką wolnego czasu”.  
Brzmi to jak żart, ale jak ktoś znajduje się w 
takiej sytuacji to nie jest mu do śmiechu 
szczególnie po czterdziestu latach pracy. 
Oczywiście jest to żart, szkoda ze dotyczy tak 
poważnego tematu. Ale wiąże się to 
bezpośrednio z nasza sprawą. 
W ogłoszeniu Dyrektora Zarządzającego 
czytamy: 
„W związku ze zmniejszoną dynamiką rozwoju 
naszego biznesu, znacznym spadkiem 
wolumenów oraz sezonowością naszej produkcji 
i koniecznością dostosowania zatrudnienia do 
najniższego poziomu produkcji, jesteśmy 
zmuszeni do redukcji liczby etatów. Rozwiążemy 
umowy z 28 pracownikami bezpośrednio 
produkcyjnymi.” 
„Dodatkowo będziemy negocjować zmiany 
dotyczące Zakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy. Pertraktacje dotyczyć będą wypłacania 
dodatków za pracę w niedziele i święta, pracę w 
porze nocnej, pracę w warunkach szkodliwych, 
nagród jubileuszowych oraz odpraw 
emerytalno-rentowych. Wyniki rozmów 
przedstawimy Wam po zakończeniu procesu”. 
„Jesteśmy Wam wszystkim za to ogromnie 
wdzięczni. Jednakże zapewnienie naszej firmie 
stabilnej przyszłości wymaga trudnych decyzji”. 

 
Ja też sadzę, że nadszedł czas trudnych decyzji i 
można być pewnym że od  takich decyzje 
związek Solidarność nie ucieknie. Pewnym jest 
że jakie decyzje by nie zapadły nie będziemy 
mówić o dowcipie lub żarcie  Czy pomni 
pewnych poprzednich sytuacji nie będziemy 
musieli napisać, że jesteśmy zmuszeni do takich 
działań, które pozwolą na faktyczne 
zmniejszenie kosztów, które obciążają nasz 
budżet? Że zapewnienie naszej firmie stabilnej 
przyszłości wymaga trudnych decyzji. 
Rokowania w sprawie zmian w układzie 
zbiorowym pracy, to bardzo ważny proces i z 
tego powodu uważamy że musimy informować 
was na bieżąco, nic nie ukrywając przed 
członkami związku, w końcu rozmawiać 
będziemy o prawie pracy i przywilejach pracy 
w tej firmie. 
 
 

 
Po przekazaniu wiadomości dotyczącej istotnych spraw w procesie, który będzie się 
toczył w najbliższym czasie, zostały uzgodnione terminy najbliższych spotkań. Komisja 
Zakładowa spośród swojego składu wyłoniła grupę której skład wygląda następująco: 
Dariusz Skorek, Elżbieta Dębska, Janusz Kudelski, Dariusz Wodarski.  
 
06.11.2012 - odbyło się pierwsze ze spotkań, na których pracodawca poinformował 
powołane zespoły o działaniach i oczekiwaniach dotyczących procesu zmian, w 
szczególności dotyczących Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.  
Zarząd Lotte Wedel wystąpił o całkowitą likwidację nagród jubileuszowych, oraz 
odpraw emerytalno – rentowych do poziomu określonego w Kodeksie Pracy. Przekazał 
przy tym, na jakiego typu oszczędności liczy z tego tytułu, argumentując jednocześnie 
brak możliwości zamrożenia powyższych składników na jakiś okres, o co wystąpiła 
grupa związkowa.    Nie określił natomiast, czego i jakich zmian oczekiwać można w 
stosunku do innych składników układu. Ustalono następny dzień, jako termin 
spotkania dotyczącego ZUZP.  
 
07.11.2012 – drugi dzień rozmów w sprawie zmian ogłoszonych przez zarząd 
rozpoczął się od analizy dnia poprzedniego. Zdzisław Sikorski z  OPZZ przekazał uwagi 
dotyczące poczynienia oszczędności w sferze magazynowania oraz zamawiania 
opakowań. Strona związkowa stwierdziła że można ograniczyć koszty na utylizacje i z 
tytułu gospodarki zamówieniami co związane jest z  nadmiernym magazynowaniem. 
Szczególnie jest to widoczne po ilościach różnego rodzaju opakowań znajdujących się 
w magazynach zewnętrznych.  Dariusz Skorek zwrócił uwagę na błędy w danych 
przekazanych przez pracodawcę w prezentacji dotyczącej składników, które obciążają 
nasz budżet. Poprosił także o wyjaśnienie, w której części sprawozdania budżetowego 
znajduje się rezerwa wynikającą z zabezpieczeń dotyczących odpraw i jubileuszy. 
Strona związkową podkreśliła fakt, że oszczędności poczynione ze zwolnienia 28 
pracowników są pozorne a doprowadza to do zmniejszenia obsad i zagrożeń 
związanych, z jakością wyrobów w momencie zwiększonej ilości pracowników 
niezwiązanych z firmą (ajencyjnych). Zwrócono uwagę na możliwość oszczędności 
papieru, którego nadmierne ilości są pożytkowane w szczególności przez działy 
produkcyjne i dział utrzymania ruchu. Tworzenie raportów do raportów nie podąża w 
stronę jakichkolwiek oszczędności. Pracodawca nie ustosunkował się do tych uwag nie 
mając konkretnych danych, stwierdził jednak że przyjrzy się, jakiego typu 
oszczędności można z tego tytułu osiągnąć.  
Związek Solidarność zwrócił uwagę że sytuacja, w jakiej teraz przyszło nam 
rozmawiać, była przewidywana przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”, która 
podczas rozmów płacowych określiła poziom wzrostu wynagrodzeń na poziomie 0% 
co było jej jednoznacznym żądaniem. Mimo tego Zarząd zdecydował się na iluzoryczne 
podwyżki, które wygenerowały koszty, które mogły mieć pośredni wpływ na ta 
sytuację. Strony ustaliły, że najbliższe rozmowy dotyczące zmian do układu 
zbiorowego pracy odbędą się w dniach 13, 14, 15 listopada. 
Pracodawca zobowiązał się przekazać stronie związkowej materiały z dwóch odbytych 
spotkań w celu ich analizy i przygotowania się do konkretnych propozycji.  



 

Już kilkanaście lat temu złowieszcze zwolnienia z 
pracy najpierw nazywano redukcją, a później 
optymalizacją zatrudnienia. Zwolnienia jednych 
połączone z obniżaniem pensji tym jeszcze z 
roboty niewyrzuconym nazywano redukcją 
kosztów pracy. Likwidację nazywano 
restrukturyzacją. Prywatyzacja, najczęściej za 
bezcen, zwana była przekształceniem 
własnościowym. Tak nazwać, żeby nie 
powiedzieć wprost – ktoś dał dupy i ktoś musi za 
to zapłacić i to niekoniecznie ten, co tej dupy dał.. 
Druga kwitnąca dziedzina to kłamstwo nazywane 
też mijaniem się z prawdą. Gdy sprzedawca w 
sklepie oszukał nas na wadze, nie wydał całej 
reszty czy sprzedał przeterminowany towar, to 
mówi się, że ukradł, ocyganił itd. 

A gdy podobnych uczynków dopuści się pryncypał to wtedy mówi się, że nie udało się 
zrealizować celów, że zawodzi system, że procedury nie zdają egzaminu. Że popełniony 
został błąd, że przeszacowaliśmy nasze możliwości, no i że jest kryzys a w kryzysie nie 
wszystko jest tak jak sobie wyobrażamy. I w ten sposób wina się rozmywa, trudno 
wskazać odpowiedzialnego. Wtedy także pojawiają się zapowiedzi, że poprawią się 
procedury, usprawni system i już jest niewinny. Wszak walczy się z tymi cholernymi, 
złymi uwarunkowaniami proceduralnymi i systemowymi. Starsi z nas pewnie pamiętają, 
jak to każdą klęskę tłumaczono tzw. Obiektywnymi trudnościami. To jest ta sama śpiewka. 
I wciąż niestety działa. Ale gdy już Drogi Czytelniku zostaniesz wywalony z roboty, czyli 
staniesz się ofiarą procesu optymalizacji zatrudnienia Jak zwerbalizujesz brak zachwytu 
wobec swojej aktualnej kondycji na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy? Padnie 
pewnie dużo słów na literę k lub ch.Marcinkiewicz ze słynnym yre yesAlbo gra w której 
wybierałeś bramik, a wkazdej był zonk. Jak złodzieje rozlepiano kartki 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Badanie „Najlepsi Pracodawcy 2012” 
przeprowadzone przez firmę Aon Hewitt i 
magazyn „Harvard Business Review Polska” 
pokazało, że w pracę dla swojej firmy 
zaangażowana jest mniej niż połowa 
pracowników, a dwie trzecie nie wierzy w 
obietnice swoich szefów. – Generalnie 
Polacy uważają, że nie zarabiają dużo – 
mówi Łukasz Świerżewski, zastępca 
redaktora naczelnego „Harvard Business 
Review Polska”. Podkreśla, że w badaniu nie 
chodziło o to, by sprawdzić zadowolenie 
pracowników z otrzymywanych 
wynagrodzeń, ale o to by powiązać poziom 
zarobków z włożonymi wysiłkami i 
osiąganymi wynikami. Okazuje się, że 
problemem, który mocno wyróżnia Polskę 
na tle innych krajów rozwiniętych, jest 
nieadekwatność wynagrodzeń do wkładu 
pracy. 
– Nawet, jeżeli pracownik osiąga dobre 
wyniki, to często ma poczucie, że nie jest za 
nie właściwie nagradzany – dodaje 
Świerżewski. Zdaniem Dominiki Kowalczyk 
z firmy Aon Hewitt zaangażowania nie 
można rozpatrywać jednostronnie, tylko od 
strony pracowników. 
– Ten wskaźnik pokazuje, czy pracodawcy 
budują środowisko zachęcające 
pracowników do podejmowania 
zwiększonego wysiłku dla firmy i 
skłaniające Do pozostania w niej na dłużej - 
wyjaśnia. 

 
Łukasz Swierżewski podkreśla, że wiele firm 
nie wypracowało właściwych systemów 
wynagradzania, a to właśnie bodźce 
materialne w dużej mierze wypływają na 
zaangażowanie pracowników, ponieważ 
pozwalają na nagradzanie za osiągane 
rezultaty. – Najczęściej pracodawcy kierują 
się prostymi rozwiązaniami, takimi jak 
wynagrodzenie za pracę i za godziny 
nadliczbowe. Nie stosują narzędzi 
pozwalających na ocenę wpływu pracy na 
wynik firmy i adekwatne nagrodzenie 
pracowników – wyjaśnia zastępca redaktora 
naczelnego HBRP. Jego zdaniem szczególnie 
w sytuacji kryzysowej pracodawcy unikają 
bodźców finansowych i nie podwyższają 
wynagrodzeń. Z drugiej strony badanie 
pokazało, że nie sięgają też po bodźce 
niematerialne, takie jak możliwość rozwoju 
kariery czy poczucie uznania w pracy. 

Projekt „Najlepsi Pracodawcy w Polsce” 
prowadzony jest od 2006 roku. W tegorocznej 
edycji wzięło udział 90 firm reprezentujących 
ponad 51 tys. respondentów. Aby znaleźć się 
na liście najlepszych pracodawców, 
organizacja musiała osiągnąć wskaźnik 
zaangażowania na poziomie nie niższym niż 
65 proc. Ten próg przekroczyło zaledwie 12 
uczestników badania. W firmach, którym się to 
udało, w pracę angażuje się 7 na 10 
pracowników. Zdaniem autorów projektu 
najważniejszą kwestią jest przekonanie 
pracodawców, że to właśnie angażujące 
środowisko pracy i orientacja na pracowników 
mogą być elementami wpływającymi na 
budowanie przewagi konkurencyjnej. W 
firmach o wysokiej kulturze organizacyjnej 
pracownicy są przekonani, że wyniki 
organizacji przekładają się na korzyści dla 
nich. – Najlepszy pracodawca to taki, który 
jednocześnie stawia na wyniki i na ludzi, i z 
sukcesem potrafi oba te elementy powiązać – 
mówi Katarzyna Derdzińska, dyrektor 
programu „Najlepsi Pracodawcy w Polsce”. – 
W czasach, w których żyjemy w stanie 
permanentnej niepewności o przyszłość, 
zdolność budowania i utrzymania wysokiego 
zaangażowania swoich pracowników będzie 
kluczowym czynnikiem sukcesu – komentuje 
Edward Stanoch, dyrektor zarządzający Aon 
Hewitt na Europę Wschodnią. 

AGNIESZKA KONIECZNY 

 

 
Już kilkanaście lat temu złowieszcze 
zwolnienia z pracy najpierw nazywano 
redukcją, a później optymalizacją 
zatrudnienia. Zwolnienia jednych 
połączone z obniżaniem pensji tym 
jeszcze z roboty niewyrzuconym 
nazywano redukcją kosztów pracy. 
Likwidację nazywano restrukturyzacją.  
Prywatyzacja, najczęściej za bezcen, 
zwana była przekształceniem 
własnościowym. 

Tak nazwać, żeby nie powiedzieć wprost – 
ktoś dał dupy i ktoś musi za to zapłacić i to 
niekoniecznie ten, co tej dupy dał. Druga 
kwitnąca dziedzina to kłamstwo nazywane 
też mijaniem się z prawdą. Gdy sprzedawca 
w sklepie oszukał nas na wadze, nie wydał 
całej reszty czy sprzedał przeterminowany 
towar, to mówi się, że ukradł, ocyganił itd. 
A gdy podobnych uczynków dopuści się 
pryncypał albo polityk to wtedy mamy do 
czynienia z brakiem realizacji celów, że 
zawiódł system, że procedury nie zdają 
egzaminu. Że popełniony został błąd, że 
przeszacowaliśmy nasze możliwości, no i że 
jest kryzys a w kryzysie nie wszystko jest 
tak jak sobie wyobrażamy. I w ten sposób 
wina się rozmywa, trudno wskazać 
odpowiedzialnego. Wtedy także pojawiają 
się zapowiedzi, że poprawią się procedury, 
usprawni system i już jest wszystko OK. 
Wszak walczy się z tymi cholernymi, złymi 
uwarunkowaniami i stale się dąży do 
poprawy. Starsi z nas pewnie pamiętają, jak 
to każdą klęskę tłumaczono tzw. 
obiektywnymi trudnościami. To jest ta sama 
śpiewka. I wciąż niestety działa. Ale gdy już 
pracowniku zostaniesz wywalony z roboty, 
czyli staniesz się ofiarą procesu 
optymalizacji zatrudnienia wymuszonego  

obiektywnymi trudnościami uwarunkowanymi 
obserwowanym w ostatnim okresie 
spowolnieniem gospodarczym, to pozostaje 
nam zachwyt na dynamicznie rozwijającym się 
rynkiem pracy, wyrażony pewną ilością słów 
na k.. lub ch.. I tak naprawdę po wieloletniej 
służbie i odczłowieczeniu zachowań, które 
przez wiele lat kojarzyły się ze zmieniającymi 
się porami pobudki, zostanie gest  
Kozakiewicza który w jakiś sposób będzie miał 
wpływ na odreagowanie złego samopoczucia 
oraz gest  Marcinkiewicza ze słynnym yes, yes, 
yes, skierowany do tych którzy będą  nadal 
uczestniczyć w dalszym procesie optymalizacji 
procesów zachodzących w firmie.  
Ale co tam. Przeżyjesz. Tylu ludzi żyje za pensję 
minimalną. Tylu ludzi pracuje w agencjach 
pracy tymczasowej. Dla ciebie tam się znajdzie 
miejsce, bądź tego pewny. I nawet coś tam 
zapłacą. A o emeryturę się nie martw. Mało, kto 
będzie dożywał tego strasznego czasu, poza 
specjalistami od robienia ludzi w balona. A dla 
tych, co zostaną, pozostanie gra znana z 
telewizora, w której wybiera się bramkę, za 
którą ukryty jest ZONK. Ale najgorszym może 
być to, że za każdą z bramek może znajdować 
się niespodzianka w postaci słynnego, Zonka, 
która po woli nie jest już jakimkolwiek 
zaskoczeniem dla pracowników.  

 



 

Kolejny rok zaciskania pasa 
Czeka nas kolejna fala podwyżek. W 2013 roku podrożeje żywność, prąd, bilety na 
przejazdy komunikacją miejską i papierosy. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom 
premiera szykują się też zmiany w podatku VAT, a wiele zadłużonych gmin będzie 
próbowało poprawić swoją sytuację finansową, podnosząc opłaty lokalne.  

Lista towarów i usług, które podrożeją, stale się wydłuża. Eksperci z Instytutu Ekonomiki 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej szacują, że ceny mleka i nabiału wzrosną o ok. 2 
proc., a pieczywo i produkty zbożowe podrożeją o 2-3 proc. Więcej trzeba będzie zapłacić 
za makarony i wyroby cukiernicze. Jeszcze w tym roku ceny mięsa mogą poszybować w 
górę nawet o 10 proc. Przykra niespodzianka czeka palaczy, bo papierosy znów podrożeją, 
średnio o ok. 60 groszy. Cena jednej paczki przekroczy już nawet 13 zł. Podwyżkę cen 
papierosów wymusi wzrost podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe, który wyniesie 5 
proc. W najbliższym czasie można spodziewać się podwyżek cen benzyny i oleju 
napędowego. Wzrosty nie będą duże, ale każda podwyżka cen paliw ciągnie za sobą 
podwyżki cen produktów i usług uzależnionych od kosztów transportu.  
 
Komunikacja miejska. Niemal wszystkie duże miasta już zapowiedziały podwyżki cen 
biletów na przejazdy komunikacją miejską.  
 
Lody i napoje. Z 5 do 8 proc. wzrosną stawki podatku VAT na lody, posiłki gotowe i dania 
przeznaczone do bezpośredniego spożycia oraz na kawę i herbatę. Lekko nie będą też 
mieli miłośnicy wyrobów ręcznych. Podatek VAT na wyroby sztuki ludowej oraz na 
rękodzieła rzemiosła ludowego i artystycznego, które uzyskały specjalny atest, zostanie 
podniesiony z 8 do 23 proc. Podwyżki podatku VAT zostały zaproponowane w ustawach 
okołobudżetowych, ale wydaje się mało prawdopodobne, żeby rząd z nich zrezygnował. 
Tym bardziej, że między tym co Donald Tusk powiedział w expose, a tym, co rząd zapisał 
w planie budżetu na przyszły rok, pojawiają się rozbieżności. Premier zapewniał, że w 
2013 roku nie będzie żadnych podwyżek podatków, ale nie wspomniał, że wpływy do 
budżetu z tytułu podatku VAT mają być wyższe o 4 proc., z podatku CIT o 11,3 proc., a z 
akcyzy o 3,4 proc.  
 
Podatki lokalne. O kilka procent wzrosną też opłaty i podatki lokalne: za grunty, domy, 
posiadanie psa, handel na targowiskach, a nawet wczasy w uzdrowiskach. Podwyżka 
maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2013 roku nie przekroczy 4 proc., ale 
odczują ją niemal wszyscy. Dodatkowo najpóźniej w połowie przyszłego roku właściciele 
nieruchomości mogą spodziewać się wzrostu opłat za wywóz śmieci. To wynik 
styczniowej nowelizacji ustawy o czystości i porządku w gminach. Na wprowadzenie 
nowego systemu gospodarowania odpadami gminy mają czas do 1 lipca 2013 roku. 
Zgodnie z nowelizacją, odpady staną się własnością gmin i to właśnie one będą pobierały 
opłaty za ich wywóz.  
 
Woda i prąd. Zmiany taryfikatorów zapowiadają wodociągi. Podwyżki opłat za wodę i 
ścieki będą oczywiście zróżnicowane w zależności od gmin, ale, jak szacują ekonomiści, w 
niektórych miejscowościach, mogą wynieść nawet 30 proc. Powodem są malejące 
przychody spółek wodociągowych spowodowane m.in. wyludnianiem się miast, 
zmniejszeniem zużycia wody przez część ludzi ze względów ekonomicznych i 
ekologicznych oraz inwestycjami wymuszonymi przepisami unijnymi. A straty trzeba 
przecież pokryć, więc najprościej podnieść ceny. 
W przyszłym roku podrożeje nie tylko woda. Ze względu na wejście w życie pakietu 
klimatyczno-energetycznego o 30 proc., zdrożeje prąd, a o 22 proc. ciepło. Te skokowe 
podwyżki cen energii odbiją się na cenach praktycznie wszystkich produktów i usług. 
 

AGNIESZKA KONIECZNY 

 

 
tylu bezrobotnych z dyplomami wyższych 
uczelni było zarejestrowanych w urzędach 
pracy na koniec września – podał Dziennik 
Gazeta Prawna, powołując się na dane resortu 
pracy..W ubiegłym roku mury uczelni 
wyższych opuściło ok. 470 tys. absolwentów, 
podczas gdy na rynku pracy powstało w 
całym 2011 roku zaledwie 240 tys. nowych 
etatów wymagających wyższego 
wykształcenia. Wśród zarejestrowanych 
bezrobotnych z dyplomami wyższych uczelni 
na koniec I półrocza było m.in. 16 tys. 
ekonomistów, blisko 11 tys. pedagogów, 7 tys. 
specjalistów o marketingu, 3,6 tys. 
politologów oraz 2,6 tys. socjologów. 
 

 
 
Już od progu witam swoją ślubną. 
- Jak tam u Was w pracy? 
 – No cóż, jakoś leci - słyszę w odpowiedzi. 
- A  u mnie też tak jakoś normalnie, jak w 
starym autobusie. Jeden kieruje, reszta się 
trzęsie...  
Wieczorem dyskutowaliśmy jak zwykle o tym 
i o tamtym... dochodząc ostatecznie do 
delikatnego tematu eutanazji - o wyborze 
między życiem i śmiercią,.  
Powiedziałem wtedy:  
- Nie pozwól mi żyć w takim stanie, bym był 
zależny od jakichkolwiek urządzeń i 
karmiony przez rurkę z jakiejś butelki.  
Jeśli przyjdzie mi znaleźć się w takiej sytuacji, 
lepiej odłącz mnie od urządzeń, które 
trzymają mnie przy życiu....  
A ona... ...wstała, wyłączyła telewizor, 
komputer, a piwo wylała do zlewu.. 
I jeszcze odzywa się do mnie. 
- Czy wiesz, jakie jest najsmutniejsze 
zwierzątko na świecie? 
- A skąd ja mam o tym wiedzieć – grzecznie 
odpowiadam, co by się nie narazić. 
- Mężczyzna – ona mi na to 
- A wiesz, czemu?  
- Nie – uczciwie odpowiadam 
Bo ma piersi bez mleka, 
Ptaszka bez skrzydełek, 
Jajeczka bez skorupek, 
Worek bez pieniędzy. 
Dlatego 80% kobiet już nie wychodzi za mąż, 
bo zrozumiało, że dla 60 gram kiełbasy, nie 
warto brać całego wieprza do domu. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Tervi seks! – takim erotycznym toastem 
mogą przywitać was Estończycy. To 
przywitanie nie ma jednak nic wspólnego z 
naszymi kudłatymi wyobrażeniami. 
Terviseks! – to nic innego jak nasze na 
zdrowie!. Estonia to mieszanka znanych u 
nas wpływów sowieckiej Rosji z wpływami 
skandynawskimi, szczególnie z bliskiej 
Finlandii. Estonia to kraj bardzo bogaty w 
kulinarne przysmaki i łechcące podniebienie 
łakocie. Będąc w tym kraju należy 
koniecznie spróbować wyśmienitej zupy – 
solianki przyrządzanej na bazie bulionu z 
dodatkiem oliwek, ogórków, grzybów, 
kaparów i cytryny. Całość doprawia się 
czosnkiem i podlewa odrobiną czerwonego 
wina. Innym wyśmienitym przysmakiem jest 
sernik z kminkiem i solą (korp).  Ja chciałem 
wam zaproponować bardzo prostą sałatkę. 
  

Tallińska sałatka śledziowa z koperkiem 
 
250 g marynowanych śledzików z cebulka, 1 zieloniutki ogóras, ugotowany kartofel, 
jabłko, 2 jajka na twardo, 1/2 pęczka koperku 

sos: 
3 łyżki oliwy, 100 ml białego wina, 3 łyżki musztardy, 1/2 łyżeczki cukru 1/4 łyżeczki 
gałki muszkatołowej, pieprz, cytryna 
 
Śledzie z cebula odsączyć, pokroić na paski, cebule posiekać. Ogórek, kartofel, jabłko 
pokroić w kostkę, jajka kroimy w plasterki, koper drobno posiekać.  
Sos: Rozetrzeć musztardę z cukrem, pieprzem, gałką, dodać sok z cytryny (3 łyżki) i wino, 
mieszając dolewać oliwy.  
Pokrojone warzywa i owoce wymieszać ze śledziami (delikatnie), polać sosem, wstawić na 
1-2 h do lodówki. Przed podaniem ułożone śledzie posypać koperkiem, i przybrać 
plasterkami jaj. 

W Polsce już 5 mln osób pracuje na 
umowach śmieciowych. Pod tym 
względem zajmujemy pierwsze 
miejsce w UE – alarmuje Solidarność. 
Rozpoczęta w ubiegłym tygodniu 
przez związek kolejna odsłona 
kampanii społecznej „Stop umowom 
śmieciowym” pokazuje, że umowy 
śmieciowe są jak praca Syzyfa. 

 

 
Kto to jest kierownik? 
Jeszcze nie dyrektor, a już świnia. 
 
– Szefie, muszę dostać podwyżkę, ja z tej 
pensji nie mogę wyżyć! 
– Niech się Kowalski lepiej zastanowi, jak 
wyżyje bez tej pensji... 
 
Szef na zebraniu oznajmia swoim 
podwładnym, że ma dwie wiadomości dla 
nich – jedną dobrą i jedną złą. 
–, Od której zacząć? – pyta. 
– Od złej – odpowiada załoga. 
– Zła wiadomość jest taka, że w tym miesiącu 
macie mniejszą wypłatę. 
– A dobra szefie? – pyta pracownik. 
– Dobra wiadomość jest taka, że w tym 
miesiącu pensja jest wyższa niż ta co będzie 
za miesiąc. 
 
Facet po studiach dostał pierwszą pracę w 
supermarkecie. Pierwszego dnia jego szef 
mówi: 
– Weź miotłę i pozamiataj tu trochę. 
– Ależ proszę pana, ja skończyłem AGH! 
– Aaa to przepraszam, nie wiedziałem. 
Więc tak: to jest miotła, a tak się zamiata. 
 

 

Rozwiązanie wrzucamy do skrzynki przy pokoju związkowym w terminie 2 tygodni 
od daty wydania numeru. Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosowana będzie 
ciekawa nagroda. 
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