
 

 

 

O 
gromną kontrowersję wzbudziło nasze ostat-
nie wydanie biuletynu. Przyczyniła się do tego 
prowokacyjność użytych zwrotów oraz sposób 

ich przekazania. Dodatkowo zbiegło się to w czasie z 
pismem skierowanym przez Komisję Zakładową do Za-
rządu. I być może nie było to aż tak potrzebne, ale li-
czymy, że jej poczytność oraz dyskusje nad jej zawar-
tością są bardzo emocjonalne. Czy jednak na pewno 
zależy nam, aby w takim tonie ją wydawać? Nie do 
końca. Prawdą jest jednak to, że życie i otaczające nas 
środowisko, wymaga ciągłych nowych spostrzeżeń i 
rewizji dotychczasowego stanowiska. Naprawdę miło 

jest czytać o sukcesach, gdy firma, stawiana jest, jako przykład godny naślado-
wania. Niestety jest to sukces biznesowy, bardzo odległy, który w żaden sposób 
nie przekłada się na odbiór i motywacje pracowników fizycznie pracujących na 
liniach produkcyjnych. Nie utożsamiają się z tym, bo nikt nie chce, a może nie 
potrafi tego przełożyć na satysfakcję i zadowolenie tych ludzi. Jak mantra po-
wtarza się słowo o potrzebach biznesu i potrzebie pracy (na przykład w święta). 
Z drugiej strony słyszymy, bo pracownicy oczekują, aby była tego dnia praca 
nienarzucona harmonogramem, za dobrowolną zgodą (nadgodziny). I powstaje 
dysonans, bo My, jako NSZZ „Solidarność” oczekujemy (nawet wbrew pracowni-
kom), jedynego rozwiązania. Pamiętaj, aby dzień święty, święcić.   

Jeżeli chcecie o czymś napisać, podzielić się informacją to piszcie do nas poprzez 
skrzynkę przy pokoju związkowym lub na adres: solidarnosc311@gmail.com 

Życzę miłej lektury i do następnego spotkania. 

Jeżeli tak uroczyście obchodzimy 

narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, 

aby dać świadectwo, że każdy człowiek 

jest kimś jedynym i niepowtarzalnym... 

- Jan Paweł II 

W  zbliżającym się okresie katolickiej trady-
cji, Komisja Zakładowa nr 311 NSZZ 

„Solidarność” pragnie złożyć wszystkim szczere i 
ciepłe życzenia. Na zbliżające się święta życzy-
my Wam przeżywania Bożego Narodzenia w 
zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. 
Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem po-
koju oraz realizacji osobistych zamierzeń.  

Wśród nocnej ciszy posłuchajcie głosu łamane-
go opłatka. To w nim Boże Dziecię zsyła Wam 
radość, życzliwość i wzajemne zrozumienie na 
Święta i Nowy Rok.    

Dziękuję Ci Panie, za ten Świąteczny stół obfity 
w miłość.   

Dziękuję Ci Panie, za to, że całe życie uczymy 
się miłować drugiego człowieka.  

Dziękuję Ci Panie za to, że czasem uczymy, aby 
kochał nas tak samo...  

WŁASNYM SŁOWEM 

 



BO CHODZI O TO…. 

Komuś by się można wyżalić, ale wydają się ze słowa nie 
trafiają do niego. Można wtedy poddać w wątpliwość 
wszystkie poglądy, całą tradycję, a nawet siebie samego. 
Czy nie odnajdujemy wtedy jednak myśli, że istnieje w nas 
coś, co wątpi w szczerość czy prawdę. Drzemiący w nas 
rozsadek uważa, że powinno się liczyć ze złą wolą, wpro-
wadzającą nas w błąd. Bardzo często jesteśmy gotowi 
przyjąć bezkrytycznie wiele rzeczy, które mogą być fałszy-
we lub co najmniej niepewne i nagle....traaach...pada 
„myślę, więc jestem”. A jak nie myślę, jak nie wiem co w 
pewnych sytuacjach zrobić, to znaczy że mnie nie ma, że 
proces myślenia jest tylko formą życia i istnienia? Odkryw-
cza myśl Kartezjusza nie była jednak pierwszą. Parę wie-
ków wcześniej Augustyn sformułował myśl, „jeśli się łudzę, 
istnieję”. Czyli nachodzące nas wątpliwości są prawdziwym 
poznaniem siebie. Jeśli bowiem dowiem się i poznam ta-
jemne kryterium rozstrzygania o tym, co jest prawdziwe a 
co fałszywe, to nawet największy sceptyk nie jest w stanie 
zachwiać tego, co na owej podstawie zostanie zbudowane. 
Czy zatem kłanianie się lub chodzenie na kolanach, jest 
formą kreatywnego myślenia, czy objawem głupoty? Nie 
jesteśmy w stanie żadnej możliwości wykluczyć. Bo wszel-
kie nasze doświadczenia odnoszą się do przeszłości. Na tej 
podstawie nie powinniśmy wnioskować o zdarzeniach przy-
szłych. Wydaje mi się jednak że odpowiedź jest prosta.  

Czy znamy równie zwięzłą definicję prawdy?            D.S:) 

„Myślę, wiec jestem” i już człowiek (w tym przy-
padku Kartezjusz) mógł żyć spokojnie dalej wie-
dząc, że Jest. Jestem, to może coś zrobić, żeby to 
wszystko jakoś odmienić. Ale co by to miało być? 
Nie wiadomo. Nic tylko załamać ręce. Jednym sło-
wem, bywa tak, że marudzimy i narzekamy na 
wszystko. Nic nie wygląda tak jak byśmy tego 
chcieli, bywa tak, że wszystko nam obrzydło. Pech 

chce, że jest akurat zima a może nawet przedzimie 
i przyplątuje się grypa, angina, ba... nawet banal-
ne przeziębienie. I niby nic nam nie jest, gorączki 
nie ma. Lekarz nic poważnego nie stwierdził. Tylko 
katar, kaszel i ból gardła. To wystarczy jednak, 
aby popaść w nostalgię, szczególnie jeśli ciągnie 
się tygodniami. Z ludźmi spotykać się nie chce. 

 Bo chodzi o to że …”wszelkie rzeczy, które 

postrzegamy jasno i wyraźnie są prawdziwe”.  

C o ty znowu wymyśliłeś, grafomanie, co? - pomyśla-
łem z wściekłością. Świątecznych porządków ci się 

zachciało. Jak ja je kocham. Że niby wiedziałem, co 
mnie czeka? No dobra... Teraz zbliżają się święta, a za 
miesiąc o tym zapomnę. Zresztą, wszyscy, wszystko za-
pominają. Nie chcą uczyć się na błędach. Trudno to ich 
sprawa. Spojrzałem na swój zagracony pokój. Postano-
wiłem systematycznie odświeżać miejsca, które zawsze 
zostają na sam koniec Spojrzałem na stojaki z płytami i z 
zawziętością wziąłem się za odkurzenie mojej archaicz-
nej kolekcji płyt. Przy okazji sięgnąłem po krążek Lady 
Pank. Płyta znalazła się w odtwarzaczu a z głośników 
popłynęło: 
„Aniołowie, jeśli tylko są, Kryją się w metalowych bunkrach, 
Takie listy szybko drą,  Chcą mnie dziś, chcą mnie widzieć jutro.   
Paru kumpli już tam jest , Mówią, że krzyżyk piecze w usta , 
Nauczeni nie bać się, Tylko coś nie pozwala usnąć.  
Ludzie są …..” 
Zasłuchałem się, odkładając ścierkę do wycierania ku-
rzu.  Wsłuchałem się w słowa, które ciężko wytłuma-
czyć. W głowie zaczęły mi przelatywać myśli. Każdy z 
nas jest potrzebny, że to, co robię nie dzieje się przy-
padkiem i że wszystko w końcu nadejdzie. Rany, jakie to 
odkrywcze. Mimo że nie jest nas dużo, to mówimy o 

tym, czego nie 
chcą powie-
dzieć inni sto-
jąc z boku. Jak 
miałem coś 
robić, jak nic o 
tym nie wie-
działem? Prze-
cież ja nie 
mam czasu ro-
bić wszystkiego, czym mi biurko zawalają. Zwario-
wali?! A jak nie będziemy uważni to oczywiście, zro-
bią to pod szyldem wprowadzania nowych star... 
standardów, rozwiązań legi... legislacyjnych, organi-
zacyjnych i pokażą to, tak jak trzeba. No, a jak spró-
bujemy się burzyć, to, co? Kotem postraszę i się 
uspokoją? - kontynuowałem swoje rozważania.  
- W końcu pracownicy może zrozumieją, że lepiej 
mieć, choć trochę, niż nie mieć nic w ogóle. To, co? 
Czy związki które zawsze były, są i będą, muszą być 
winne bez względu na to, co robią albo, czego nie 
robią. Bo lepiej pyskować z boku i szukać winnego, 
aby samemu być czystym. Ot, takie świąteczne roz-
ważania – mruknąłem wsłuchując się w piosenkę. 
„ …..Ludzie są, i nie będą nigdy lepsi…”  
Ale pesymista ze mnie i to przed świętami.  
Wesoły Świąt Ho, Ho, Ho…. D.S:) 

NIE JESTEM ANIOŁEM 

 



Jeżeli należysz do organizacji NSZZ „Solidarność” jesteś objęty darmowym 
programem CDO 24. Program ochrony prawnej CDO24 skierowany do człon-
ków zrzeszonych w ramach organizacji, by mogli w prosty i szybki sposób uzy-
skać kontakt z prawnikiem w celu wyjaśnienia wszelkich swoich problemów i wątpliwości związanych z kwestiami 
prawnymi dotyczącymi ich sytuacji życiowej. Kontakt z prawnikiem odbywa się, gdy Klient ma taką potrzebę, bez 
konieczności umawiania spotkania i ponoszenia kosztów dojazdu tak jak ma to miejsce tradycyjnie.  To Klient de-
cyduje kiedy zechce porozmawiać z prawnikiem. CDO24 oferuje pomoc w godzinach pracy departamentu prawne-
go oraz za pośrednictwem infolinii alarmowej czynnej 24 godziny, oferuje pomoc w nagłych sytuacjach życiowych 
Klienta. Każdy z członków związku w Lotte Wedel posiada indywidualną kartę opłacaną przez Komisję Zakładową. 
W ostatnim okresie do wykupionego przez Komisję pakietu doszły: 

1. samochód zastępczy - bezgotówkowo  
2. wypożyczenie samochodu - w cenie specjalnej dla członka związku zawodowego  
3. laweta i pomoc drogowa - w cenie specjalnej dla członka związku zawodowego  
4. warsztaty samochodowe - w cenie specjalnej dla członka związku zawodowego  
5. wszelkiego rodzaju ubezpieczenia - w cenie specjalnej dla członka związku zawodowego  

NALEŻYSZ DO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, KORZYSTASZ Z TEGO W RAMACH SKŁADKI  

Koleżanki i Koledzy 

Rada Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Mły-
narskiego i Piekarniczego NSZZ „Solidarność” życzy 
pracownikom z zakładów zrzeszonych w sekcji: 

Lotte Wedel, Mars, Mondelez, Wawel, Lajkonik, Grana, 
Balhsen, Mieszko, Skawa, Odra, Barry Callebaut, Cu-
kry Nyskie, Frito Lay, Greiner Packaking, Dan Cake, 
Lantmannen Unibake, SPC Warszawa, Polskie Młyny, 
Dolnośląskie Młyny, Kompania Piwowarska, Colian. 

Świąt spędzonych w rodzinnej atmosferze. Świat które 
dadzą wam trochę radości i odpoczynku, a co najważ-
niejsze nadzieję na Nowy Rok, aby okazał się dużo 
lepszy od obecnego. Niech światło zabłyśnie w wa-
szych oczach i sercach. Światło które zwiastować mo-
że początek lepszego jutra, oraz nadziei na uczenie się 
miłości, dobroci, przebaczenia i szacunku dla waszej  
ciężkiej pracy. Życzymy Wam aby Boże Narodzenie 
było wspólnym doświadczaniem radości. 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z zapowiedzią, aby udostępnić nasz biuletyn 
wszystkim zainteresowanym, wprowadzamy nowa ko-
lumnę w której znajdą się niezależne wiadomości. Pisz-
cie do nas na adres: solidarnosc311@gmail.com 

 

P. Darku 

W odpowiedzi na informacje z Biuletynu, to nikt pra-
cowników nie wrabiał w pracę 11.11. Sami pracownicy 
L2 Ptasiego Mleczka zdecydowali w sierpniu, że chcą 
pracować 11.11 aby mieć wolne  przed świętami BN. 
Natomiast co do pracy na L1 to pracowali Ci co chcieli 
w nadgodzinach, a decyzja zapadła po 02.11. 

Co do obaw pań pracujących na Tortach w związku z 
moim przyjściem, to raczej oczekiwałbym od organiza-
cji związkowej szukania rozwiązań jak te obawy roz-
wiać, niż je eskalować. Jestem otwarty na propozycje, 
które te obawy zmniejszą, bo ja ze swojej strony zro-
bię wszystko, aby ta zmiana była na lepsze. 

Krzysztof Harycki 

I jeszcze maile potwierdzające chęć pracy 11.11: 

Zespół G chce pracować  11.11   za wolne przed świę-
tami.  Ela 

Zespół F również praca w dniu 11.11 za wolne przed 
świętami. Andrzej  



Jak żyje się w Polsce 

Ponad 40 proc. Polaków nie może pozwolić 
sobie na nieplanowany wydatek, a prawie 
jedna trzecia z nas pracuje na umowach na 
czas określony. Mimo to jesteśmy zadowoleni 
z życia – tak przynajmniej wynika z badania 
Głównego Urzędu Statystycznego.  

Kilka dni temu GUS opublikował kolejną edycję ra-
portu „Jakość życia w Polsce”, w którym zawarte są 
dane dotyczące najważniejszych obszarów życia za-
wodowego i osobistego mieszkańców naszego kra-
ju. Wbrew stereotypowi, zgodnie z którym Polacy to 
naród lubujący się w narzekaniu, z danych GUS wy-
nika, że jesteśmy pełni optymizmu. Zadowolonych z 
życia jest 8 na 10 mieszkańców naszego kraju. Czy 
na pewno mamy ku temu powody?  

Chude portfele 

Analitycy GUS podzielili swój raport na kilka części 
obrazujących różne aspekty naszego życia. Pierwszy 
dotyczy warunków materialnych. Jedną czwartą na-
szych dochodów pochłaniają wydatki na żywność. 
Choć jest ona u nas tania w porównaniu do innych 
krajów Unii Europejskiej, z powodu niskich płac wy-
dajemy na jedzenie procentowo niemal najwięcej w 
UE. Większą procentowo część swoich dochodów 
przeznaczają na żywność tylko mieszkańcy krajów 
bałtyckich oraz Rumunii i Bułgarzy. Niemal 38 proc. 
z nas nie może sobie pozwolić nawet na tygodniowy 
wyjazd na wakacje w ciągu roku. 4 na 10 Polaków 
nie jest w stanie sfinansować nieprzewidzianego 
wydatku, a blisko jedna trzecia z nas źle ocenia stan 
swoich budżetów domowych. Choć w porównaniu 
do poprzednich edycji badania wskaźniki te ulegają 
systematycznej poprawie dzieje się to jednak bar-
dzo powoli.  

Chcemy więcej zarabiać 

Wnioski płynące z raportu GUS dotyczące życia za-
wodowego Polaków również nie są najlepsze. Co 

prawda niespełna 62 proc. z nas jest zadowolonych ze 
swojej sytuacji zawodowej, jednak odsetek ten szybko 
spada. Jeszcze w 2013 roku wynosił on pond 70 proc. Co 
warte podkreślenia, liczba Polaków niezadowolonych z 
życia zawodowego rośnie mimo najlepszej od wielu lat 
sytuacji na rynku pracy. Jak wskazują wyniki badań prze-
prowadzonych przez portal InfoPraca.pl, dzieje się tak 
prawdopodobnie dlatego, że z powodu rekordowo niskie-

go bezrobocia, pracownikom przestaje już 
wystarczać to, że mają jakąkolwiek pracę. 
Większą uwagę zaczynają zwracać na wa-
runki zatrudnienia, w szczególności na 
wysokość wynagrodzeń. Jak wynika z da-
nych InfoPraca.pl, 90 proc. Polaków de-
klaruje, że jeśli nie dostaną w ciągu roku 
podwyżki, to poszukają nowego zajęcia. O 
wyższe wynagrodzenie poprosiło swoich 
szefów w ostatnich miesiącach 45 proc. 
pracowników.  

 Frustrację pracowników w Polsce budzi 
też brak stabilności zatrudnienia. Od lat 
nasz kraj jest europejskim liderem pod 
względem popularności zatrudniania na 
czas określony. Jak wskazuje raport GUS, 
na umowach terminowych pracuje 28 

proc. Polaków. Jeszcze trzy lata temu niesta-
bilne umowy na czas określony miało tylko niespełna 22 
proc. pracujących, czyli o 6 proc. mniej.  

Kiepska opieka zdrowotna 

Jeszcze mniej korzystnie od danych dotyczących życia 
zawodowego Polaków wypadają 

w raporcie GUS statystyki na temat stanu zdrowia oby-
wateli i jakości opieki zdrowotnej w naszym kraju. Jak 
wskazują autorzy badania, niemal co czwarty Polak ze 
względu na problemy zdrowotne ma ograniczoną zdol-
ność do wykonywania codziennych czynności. Prawie co 
piąty Polak w tym roku musiał zrezygnować z wizyty u 
lekarza specjalisty z powodów finansowych. Od 2013 ro-
ku liczba mieszkańców naszego kraju, których nie stać na 
leczenie wzrosła ponad czterokrotnie.  

Jeszcze gorzej wyglądają dane dotyczące długości kole-
jek do lekarzy specjalistów. W tym roku ponad 32 proc. z 
nas zrezygnowało z wizyty u specjalisty właśnie z powo-
du zbyt długiej listy oczekujących lub braku odpowied-
niego skierowania. Jeszcze 3 lata temu problem ten do-
tyczył według GUS zaledwie niespełna 5 proc. Polaków. 

 Skąd bierze się w nas tyle optymizmu mimo kiepskich 
zarobków, niestabilnego zatrudnienia i niewydolnego sys-
temu opieki zdrowotnej? Jak wynika z raportu GUS, do-
bre samopoczucie zawdzięczamy przede wszystkim na-
szym bliskim. Niemal 97 proc. mieszkańców naszego kra-
ju deklaruje, że w przypadku kłopotów może liczyć na 
wsparcie ze strony krewnych, przyjaciół, znajomych lub 
sąsiadów, a niemal 80 proc. z nas ma zaufanie do innych 
ludzi.  

Łukasz Karczmarzyk 

źródło foto:pixabay.com/CC0 

 



CETA ma przynieść wzrost gospo-
darczy wszystkim krajom - sygna-
tariuszom umowy. To oznacza, że 
Unia będzie rosła w siłę a unijnym 
będzie się żyło dostatnio. Kanada 
jak wiemy jest jednym z trzech 
największych na świecie produ-
centów żywności genetycznie mo-
dyfikowanej (GMO). Rolnictwo 
Kanady oparte jest na produkcji 
przemysłowej, pestycydach i chlo-
rowaniu mięs. Taka żywność dzię-
ki umowie będzie dostarczana do 
Europy.  Będzie znacznie tańsza.  
Jak zwykle przy takich okazjach 
ujawniają się malkontenci? Umo-
wa daje niezwykłe uprawnienia 
międzynarodowym korporacjom a 
ogranicza prawa pracownicze, 
konsumenckie i obywatelskie – 
narzekają. Nawet straszą – CETA 
narusza i ogranicza suwerenność 
państw, które umowę podpisały. 
Tania paskudna żywność zaleje 

Europę pozbawiając wielu ludzi 
miejsc pracy. Drobne gospodar-
stwa nie wytrzymają konkurencji z 
kanadyjskimi gigantami rolniczymi, 
to kolejne obawy. Cholera może 
nie straszą? Może rzeczywiście 
wkrótce zapomnimy o smacznych 
soczystych „Championach”, 
‘‘Szarych Renetach” czy innych 
„Antonówkach” a będziemy jeść 
kanadyjskie jabłka modyfikowane-
go genetycznie. I łososia nafasze-
rowanego pestycydami. 
Brr...Przeciwnicy „cety” przypomi-
nają „naftę”, czyli podobną umowę 
pomiędzy USA, Kanadą i Meksy-
kiem. Meksykańscy rolnicy wyszli 
na niej jak Zabłocki na mydle. Pro-
rokują, że będziemy drugim Mek-
sykiem. Mieliśmy być drugą Japo-
nią potem drugą Irlandią. Tamte 
dwa proroctwa, przechwałki się 
nie spełniły, to może i ta nieko-
niecznie?  A może w tym wszyst-

kim nie chodzi tylko o handel?   Mo-
że jesteśmy mimo woli królikami 
doświadczalnymi? Ile wytrzymamy? 
Może mają rację ci, którzy mówią, 
że chodzi o wpływ na przyszłe pra-
wa dla korporacji. Może wyznawcy 
spiskowej teorii dziejów nie mylą 
się, że na naszych oczach następuje 
zmierzch państw i niebotyczny roz-
rost korporacji.   Już dziś mają 
ogromne wpływy i ogromne prawa.  
CETA daje możliwość pozywania 
przez wielkie korporacje państw za 
ich decyzje, które mogą zagrozić 
zyskom firm.  Niektóre firmy już z 
tego skorzystały.    

Czy nie ma racji Noam Chomsky 
pisząc: „Totalitaryzm jest wrogiem 
ludzkości. A XX w. stworzył trzy for-
my totalitaryzmu. Faszyzm, bolsze-
wizm i korporacje. Jedna z nich 
wciąż istnieje. 

B.I.S 

CETA. Nie to nie żadna zaraza, (chociaż to się jeszcze okaże), to umowa o wolnym handlu. O 

liberalizacji handlu pomiędzy Kanadą i Unią Europejską. Negocjowana przez wiele lat, 

chociaż obywatele Unii raczej o tym nie wiedzieli. To taka unijna transparentność. Umowa 

musi być wyjątkowo profesjonalna i „uczona”, bo liczy kilka tysięcy stron! 

 

C 
oraz więcej firm przyznaje rację tym 
opiniom i szuka sposobu na zwiększe-
nie wydajności poprzez zmniejszania 

godzin pracy.  „Styl”, w którym pracownik 
wychodzi z pracy później od szefa powoli 
przestaje obowiązywać. Zawsze był niera-
cjonalny, ale był. Szefowie i menadżerowie 
firm nie przyjmowali do wiadomości oczywi-
stej prawdy, że bezproduktywne siedzenie 
„po godzinach” powoduje tylko tyle, że na 
drugi dzień rano pracownik przychodzi zmę-

czony i zanim dojdzie do siebie mija często kilka godzin.  Chyba 
nadszedł właśnie czas na refleksję. Potrzebna jest elastyczność, 
ale nie taka, jaką obserwowaliśmy przez długie lata.  Elastycz-
ność, która polegała (w wielu firmach nadal polega) właśnie na 
pracy w godzinach nadliczbowych bez wynagrodzenia za nie. 
Elastyczność, która oznaczała brak bezpieczeństwa w pracy.  
Obecnie sporo firm zaczyna skracać czas pracy pracownikom.  
Zarządzający dostrzegają, że pracownik pracujący krócej pracu-
je z większą ochotą.  Czym więcej ma czasu dla siebie i dla ro-
dziny tym więcej „siebie” oddaje firmie.  Są firmy i osiągają za-
skakująco wysoką wydajność, w których pracuję się znacznie 

 

Polacy pracują 40 godzin tygodniowo. Nie w każdym 
kraju europejskim obowiązuje taki wymiar czasu 
pracy. Na przykład Irlandczycy pracują 39 godzin 
tygodniowo, Włosi 38, Duńczycy 37 a Francuzi na-
wet 35.Wiele badań potwierdza, że dłuższa praca 
niekoniecznie się przekłada na produktywność.    



mniej.  W CEO  Basecamp  w  okresie  let-
nim  nawet  cztery  dni  w  tygodniu  a  
czas  pracy  tak  naprawdę  ustalają  sobie  
sami  pracownicy.  Wiele się zmienia w or-
ganizacji pracy i jeszcze więcej się zmieni. 
Tradycyjny model pracy będzie pomalutku 
przemijał.  Pomalutku, bo niezwykle trudno 
jest przełamywać schematy myślowe i 
przyzwyczajenia. Ktoś powie, że skracanie 
czasu pracy i jego uelastycznienie 
(prawdziwe) możliwe jest tylko w odniesie-
niu do pracowników biurowych. Nic bar-
dziej mylnego, ale to, że będziemy kiedyś 
krócej pracować, to już niemal pewne.                    

Franciszek S 

bezpiecznej pracy. „Zero wypad-
ków”, „Pracuj z głową”, „Zdrowie 
masz tylko jedno”, to tylko kilka 
tytułów programów.  Programy i 
hasła są ważne, ale nie zdadzą się 
na, wiele, gdy braknie zdrowego 
rozsądku. Wszystkim zarówno 
przełożonym jak i podwładnym.  
Bo, co sądzić o sytuacji, gdy chore-
go pracownika zachęca się, by nie 
korzystał ze zwolnienia lekarskiego 
w zamian za lżejszą pracę. Co są-
dzić o pracowniku, który się na to 
godzi?  „Zdrowie masz tylko jed-
no”! W takich przypadkach podob-
ne hasła stają się pustymi sloganami, komunałami. Skąd troska 
Agencji o bezpieczne miejsce pracy przez całe życie?  W wielu kra-
jach europejskich podniesiony został wiek emerytalny. Bezreflek-
syjnie. Ogół pracowników się starzeje. To z kolei oznacza kłopoty z 
wydajnością i zwiększoną absencję.  Stąd między innymi kampania 
na rzecz bezpiecznych miejsc pracy, by pracownicy zbliżający się 
do kresu swojej pracy byli przydatni.  Żeby nie czuli się obciąże-
niem dla firm.  By nie traktowano ich jak zbyteczny koszt. Rodzi 
się jednak dylemat, jak zapewnić bezpieczne miejsce pracy przez 
całe życie, skoro nawet młodzi pracownicy mówią o przeciążeniu i 
przemęczeniu pracą wynikającymi z nadmiernego obłożenia obo-
wiązkami i to po zaledwie kilku latach pracy. W wielu przypadkach 
ilość obowiązków nie jest dostosowana do fizycznych możliwości 
pracownika. Zdarza się w praktyce, że pracują oni na dwóch, a nie 
jednym etacie!  Do tego wszechobecna rywalizacja.  Jeśli prowadzi 
ona do zakłócenia stosunków międzyludzkich, a zwykle tak bywa, 
skutkuje zanikiem koleżeństwa czy pomocniczości.  Za to zwiększa 
stres. Co robić, by „na mecie” po wielu latach takiej pracy być 
sprawnym? Niby wszyscy wiedzą, że „tak dalej być nie może”, że 
trzeba to zmienić.  Że, trzeba się zatrzymać w tym pędzie za zy-
skiem, że przeciwdziałanie tym trendom będzie korzystne dla 
wszystkich. Dla pracodawców także.  I dla całych społeczeństw.  I 
cóż z tego?  W końcu i tak zawsze znajdzie się wytłumaczenie, że 
trzeba  gnać.  Bo rynek, bo klienci, bo konkurencja.  Więc wiecie... 
Cóż pozostają kampanie! Dobre i to.                                     B.I.S 

Kampanię, jaką prowadzi Europejska Agen-
cja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy pra-
cownicy uznają za konieczną, chociaż bar-
dzo spóźnioną. Nie wszystkie formy popula-
ryzacji zagadnienia się podobają np. Kon-
kurs Dobrych Praktyk.  Na papierze i na 
slajdach wszystko może wyglądać znakomi-
cie w praktyce już nie tak różowo.  Zresztą z 
powielaniem praktyk, nawet dobrych jest 
pewien szkopuł. To, co się może sprawdzać 
w firmie X niekoniecznie, musi znaleźć za-
stosowanie w firmie Y.  Skuteczność danej 
metody zależy od wielu czynników.  Na 
przykład od systemów organizacji pracy. 
Rzecz w tym, by dbałość o bezpieczeństwo 
w miejscu pracy była troską każdego praco-
dawcy i pracownika. Zawsze!   Pracownicy, 
zwłaszcza dużych firm, często zarzucani są 
programami czy projektami dotyczącymi 

 

P oseł Rafał Trzaskowskim, w TVN-ie 
opowiadał jak to w stanie wojen-

nym bohatersko chodził na różne ma-
nifestacje, gdzie był pałowany i trakto-
wany gazem łzawiącym. W charakte-
rze puenty tej wieści wystarczy napi-
sać, że w 1981 roku pan poseł miał 9 
lat. 

P artii Kropka Nowoczesnej raczej do 
śmiechu nie jest. Wszystko przez 

brak kasy. Jak pewnie pamiętacie, po 

J ak donosi Super Express, 11 listopada 
w Augustowie, miejscowe obchody 

Święta Niepodległości zaszczycił swoją 
obecnością wiceminister spraw wewnętrz-
nych i administracji Jarosław Zieliński. Z 
tej okazji wysocy rangą przedstawiciele 
podlaskiej policji postanowili uświetnić 
uroczystość rozsypaniem z helikoptera 
biało-czerwonego konfetti. Aby nie mar-
nować pieniędzy podatników na zakup 
gotowego konfetti, w jego wyrób zaanga-
żowano dziewięciu funkcjonariuszy. Biedni 
policjanci zamiast patrolować ulice, sie-
dzieli w komisariacie i cieli papier na małe 
kawałeczki. Dobrze, że niepodległość 
świętujemy w listopadzie, gdy już nie ma 
trawy. Przynajmniej policjanci nie muszą 
malować jej na zielono.   

GOSPODZKI&PODRÓŻNY  

tym jak okazało się, że najwięksi 
spece od ekonomii i gospodarki 
na Wiejskiej nie są w stanie ogar-
nąć nawet procedur dotyczących 
budżetowych subwencji i dotacji 
dla partii politycznych, Rychu z 
kolegami postanowili poprosić 
obywateli, aby wysyłali im dychę 
miesięcznie. Odzew był chyba 
kiepski, bo okazuje się, że kropka 
nowoczesna chodzi po prośbie 
także po firmach. Mail z prośbą o 
wsparcie wysłali m.in. do Zakła-
dów Chemicznych Police. Pro-
blem w tym, że to nie tylko skraj-
nie żenujące, ale też niezgodne z 
prawem, bo partie nie mogą brać 
kasy od firm. Biedny Rychu. Nic 
mu w tej polityce nie wychodzi.  



Komisja Zakładowa NSZZ 
„Solidarność” 

 

 

 

 

       Bardzo dawno temu, 
pewnego Bożego Na-
rodzenia, Święty Mi-
kołaj przygotowywał 
się do swojej corocz-
nej podroży. Jednak 
wszędzie piętrzyły się 
problemy… Czterech 
z jego elfów zachoro-
wało, a zastępcy nie 
produkowali zabawek 
tak szybko jak po-

przednicy. Zdenerwowany Mikołaj zaczął podejrzewać, 
że może nie zdążyć na czas ze wszystkim.  

- Cóż, może zadzwonić do agencji po dodatkową siłę ro-
boczą? – pomyślał drapiąc się w siwą brodę. Jakby tego 
nie było dosyć w przedświątecznym rozgardiaszu, do ga-
binetu zawitała Mikołajowa, wcale w nie najlepszym na-
stroju.   

- Słuchaj Mikuś - oświadczyła - Mama ma zamiar wkrót-
ce nas odwiedzić, dlatego pospiesz się ze wszystkim aby 
pomóc mi w domu. Rzekłszy te słowa opuściła gabinet 
wprawiając Mikołaja w osłupienie, czym dodatkowo go 
zdenerwowała.  

- Co robić, co robić? – stęknął Mikołaj. Na domiar złego, 

kiedy poszedł zaprzęgać renifery, okazało się, że dwa 
z nich są w zaawansowanej ciąży, a dwa inne prze-
skoczyły przez płot i zwiały, Bóg jeden wie dokąd. 
Mikołaj zdenerwował się jeszcze bardziej, cicho po-
stękując pod nosem. Kiedy zaczął pakować sanie, 
jedna z płóz złamała się, worek runął na ziemię, a 
zabawki rozsypały się dookoła. Wkurzony Mikołaj 
postanowił wrócić do domu na kawę i szklaneczkę 
czegoś wzmacniającego organizm i kojącego rozkoła-
tane nerwy. Kiedy jednak otworzył barek, okazało 
się, ze elfy ukryły cały zapas  i nic nie było do wypi-
cia. Jakby mało było tego nieszczęścia, roztrzęsiony 
Mikołaj upuścił dzbanek do kawy, który roztrzaskał 
się na kawałeczki po podłodze w kuchni. Poszedł 
wiec po szczotkę, ale okazało się, że myszy zjadły 
włosie, z którego była zrobiona... I właśnie wtedy 
zadzwonił dzwonek do drzwi. Mikołaj poszedł otwo-
rzyć. Za drzwiami stał mały aniołek z piękną, wielką 
choinką. Aniołek radośnie zawołał: 

- Wesołych Świąt, Mikołaju! Czyż nie piękny mamy 
dziś dzień? Przyniosłem dla Ciebie choinkę w prezen-
cie. Prawda, że jest wspaniała? Gdzie chciałbyś, że-
bym ją wsadził? 

- W d.. – stęknął rozłoszczony Mikołaj  

I stąd właśnie się wzięła tradycja umieszczania anioł-
ka na czubku choinki.... 

Opłatek 
Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, 

Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, 
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny 
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie. 

 
                                                Kamil Cyprian Norwid 

 

Całą noc padał śnieg - Marian Hemar 

Całą noc padał śnieg cichy, cichy, cichuteńki. 
Przyszedł świt, a tu świat cały biały, bielusieńki, 

jakby kto świata skroń gładził chłodem białej ręki 
i powiedział szeptem doń: Nic się nie bój mój maleńki 

Niech cię głowa już nie boli, niech cię smutna myśl nie trapi, 
bo od dziś, bo od dziś – pokój ludziom dobrej woli. 

Otwórz oczy, znów się zbudź z mroków czarnej melancholii 
i ptaszęcym głosem nuć – pokój ludziom dobrej woli. 

W słońcu – patrz – skrzy się śnieg, szron na drzewach jak koronki. 
Spoza gór, spoza rzek, spoza łąki i rozłąki, 

spoza leśnych srebrnych cisz, jakby dzwony skądś dzwoniły 
i mówiły światu: „Słysz! Nic się nie bój świecie miły. 

Niech cię głowa już nie boli, wszystkim żalom połóż kres, 
dosyć trosk i dosyć łez – pokój ludziom dobrej woli… 

Nową drogę zacznij stąd, już za tobą dni niedoli 
Dzisiaj w dzień Wesołych Świąt – pokój ludziom dobrej woli 

Tak po cichu i powoli 
białym śniegiem nuci mu… 

choćby dziś, w tym jednym dniu 
Pokój ludziom dobrej woli… 

 

Dossier Świętego Mikołaja 

imię: Mikołaj                                       
nazwisko: nie znane                           
pseudo: Święty                                    
zawód: roznosiciel zabawek                  
obywatelstwo: nieznane - niby z Laponii, 
ale czy ktokolwiek widział jego paszport? 
znaki szczególne: gruby, w czerwonym 
wdzianku żeby dealerzy go rozpoznawali.                                                                  
rodzina: żona - Mary Christmas           
dzieci: - nie ma                                  
znani wspólnicy -: elfy najprawdopodobniej 
niewolnicy, pracują za okruchy ze stołu  
przynależność polityczna:- na 100% nie 
należy do lewicy, gdyż tamci swojego dea-
lera nazywają Dziadek Mróz                   

sposób działania :- wchodzi przez komin i 
"zostawia towar" w skarpetach              
pogląd socjologiczny:- działa na zasadzie 
sekty - wszystkie dzieci go uwielbiają, chęt-
nie od niego wszystko biorą, a nawet sia-
dają mu na kolanach. 



W igilia w Polskiej tradycji kojarzy się z potrawami postnymi. Na Pomorzu i Kaszu-
bach królują ryby. Na wigilijnych stołach pojawia się karp, często w sosie czosn-

kowym. Częściej jednak spotkamy sieję usmażoną z grzybami. Ciekawostką kulinarną 
jest flądra w galarecie czy śledzie duszone w jabłkach. Najczęściej jednak, przygoto-
wuje się tradycyjną wigilijną zupę rybną ze śledzi.  

Składniki: Solone śledzie, można kupić całe albo płaty - 600 g, woda do zalania śle-
dzi - ok. 3 szklanki, mleko do zalania śledzi - ok. 3 szklanki, cebula - 1 średnia, sok z 
1/2 cytryny, czosnek - 1-2 ząbki, śmietana 18% - 2-3 łyżki, ziemniaki po 1-2 średnie 
na osobę, mleko do gotowania ziemniaków, pieprz, sól do smaku. 

Przygotowanie: Śledzie zalewamy wodą (muszą być zakryte) i pozostawiamy na noc 
w lodówce. Odcedzamy z wody i zalewamy mlekiem, zostawiamy na kilka godzin. Ce-
bulę kroimy w piórka i na sicie sparzamy gorącą wodą. Śledzie wyjmujemy z mleka i 
kroimy na niewielkie kawałeczki, z powrotem wkładamy do mleka. Dodajemy cebulę, 
śmietanę, sok z cytryny i pieprz do smaku (ewentualnie sól). Ziemniaki gotujemy w 
wodzie z mlekiem (w proporcjach 1:1) z dodatkiem soli i czosnku. Ugotowane ziemnia-
ki z czosnkiem zamieniamy w gładkie purée. Układamy ziemniaki na salaterce, polewa-
my olejem lnianym, lekko pieprzymy. Śledzie podajemy w wazie lub miseczkach dla 
każdego z osobna. Każdy dobiera sobie ziemniaki według uznania.  

Zupa rybna ze śledzi 

PALCE LIZAĆ 

Rozwiązanie wytnij i wrzuć do skrzynki przy pokoju związkowym do 05.01.2017 
roku. Wpisz poniżej imię, nazwisko i dział. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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 Deklaracje są filtrem słów. 

Po nagrodę zapraszamy Elżbietę 

Dębską z Ptasiego Mleczka. 


