
 

 

 

W 
itam w nowym 2017 roku. Myślę że nie 
mniej ciekawym i pełnym wyzwań, niż 
pożegnany 2016. Jak zwykle na początku 

roku podsumowujemy poprzedni okres oraz oma-
wiamy czekające nas wyzwania.  Na początku ro-
ku w zakładzie zapowiadana jest ankieta satysfak-
cji pracowników. To ważny element w systemie 
organizacyjnym zakładu, do uczestnictwa w której 
namawiamy wszystkich pracowników naszej firmy.  
Wiosną rozpoczną się przygotowania do wyboru 
zakładowej społecznej inspekcji pracy, której spo-

łeczne działania, są jednym z najważniejszych zadań w zakładzie.  Uzgod-
niony przez działające w zakładzie organizacje związkowe regulamin, przy 
uczestnictwie pracodawcy, pozwoli na powołanie nowych inspektorów na 
lata 2017—2021. Kontynuowany będzie proces uaktualniania Zakładowe-
go Układu Zbiorowego Pracy, oraz  obowiązujących w zakładzie Regula-
minów. Już w listopadzie rozpoczną się pierwsze przygotowania i wybory 
delegatów w poszczególnych okręgach w zakładzie. Do końca marca 2018 
odbędzie się Walne Zebranie Delegatów które powoła przewodniczącego 
komisji zakładowej oraz nowe władze związku kadencji 2018—2022.  

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

Życzę miłej lektury i do następnego spotkania. 

My jesteśmy leniwe, senne, żarłoczne, 

bezduszne woły. Zeżreć, co jest wokoło, 

usnąć na tym samym miejscu, ocknąć się i 

znowu żreć, co wyrosło.  

Stefan Żeromski 

 

WŁASNYM SŁOWEM 

 Z TECZKI DARKA 



 

 

 

 

 

 

 

 REGION MAZOWSZE 

TAK WYGLĄDA ŚREDNIA MIESIĘCZNA SKŁADKA  

POBIERANA NA RZECZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

KRAJOWA SEKCJA PRZEMYSŁU 
CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIE-
GO I PIEKARNICZEGO 

TELEFON. INTERNET, PRASA, 
MATERIAŁY BIUROWE (w tym Infos) 

  SZKOLENIA I DELEGACJE 

STAŁE WYDATKI 

O zasadach rozliczania składki związkowej przypominamy 
corocznie, dlatego i w tym roku w momencie rozliczania się 
z Urzędem Skarbowym przypominamy jak wygląda proces 
rozdysponowania składki pobieranej przez związek. Tym ra-
zem przedstawiamy to bardziej obrazowo.  Przedstawiona 
średnia miesięczna składka została obliczona z wpływu rocz-
nego podzielonego przez miesiące i liczbę członków .    



J 
eżeli należysz do organizacji NSZZ 
„Solidarność” jesteś objęty darmowym 
programem CDO 24. Program ochrony 

prawnej CDO24 skierowany do członków 
zrzeszonych w ramach organizacji, by mogli w 
prosty i szybki sposób uzyskać 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 decyduje kiedy zechce porozmawiać 
z prawnikiem. CDO24 oferuje pomoc w godzi-
nach pracy departamentu prawnego 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 ostat-
nim okresie do wykupionego przez Komisję 
pakietu doszły: 

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

K 
omisja Zakładowa przypomina o dotychcza-
sowych zasiłkach wynikające ze statutu 
NSZZ „Solidarność”. Decyzją Komisji Zakła-

dowej od dnia 01.08.2014 zostały one podniesione 
ponad  określone w statucie minimum i wynoszą: 

500 zł – zasiłek z tytułu urodzenie dziecka 

700 zł – zasiłek z tytułu urodzenie martwego dziecka 

300 zł – zasiłek z tytułu śmierci rodzica 

200 zł – zasiłek z tytułu śmieci teściów 

700 zł – zasiłek z tytułu śmierci członka związku 
(wypłacany najbliższej osobie) 

500 zł – zasiłek z tytułu śmierci współmałżonka i nie-
pełnoletniego dziecka  

Komisja Zakładowa podjęła także decyzje dotyczące: 

- zwolnienia z płacenia składki drugiego członka 
związku w zakładzie, po złożeniu stosownego wnio-
sku przez zainteresowanych 

- zwolnienia z płacenia składki bez utraty członko-
stwa dla osób pozostających poza stosunkiem pracy, 
których ostatnim miejscem pracy był zakład Lotte 
Wedel i jego prawni poprzednicy 

- zwolnienie z płacenia składki dla członków związku 
w okresie występowania ½ etatu 

- zwolnienie z płacenia składki na okres nie dłuższy 
niż 6 miesięcy zgodnie z wnioskiem zgodnym z 
uchwałami Komisji Krajowej i statutem NSZZ 
„Solidarność”  

- ustala wysokość składki dla rencistów i emerytów 
pragnących utrzymać uzwiązkowienie na poziomie 
minimum 2,50 zł z możliwością płacenia jednorazo-
wo na koniec roku.   

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

TYLE NAM ZOSTAJE NA WYPŁATY STATUTOWE, 
ZASIŁKI, ZAPOMOGI ORAZ DOFINANSOWANIA 
(wycieczek, spartakiady itd.…) Z JEDNEJ ŚRED-
NIEJ SKŁADKI MIESIĘCZNEJ. 



P racodawcy informują, że 
coraz trudniej znaleźć oso-

bę na wolne miejsce pracy, 
bezrobocie jest na rekordowo 
niskim poziomie. Jak uważają 
specjaliści stopa bezrobocia 
spada nie dlatego, że coraz 
więcej osób znajduje pracę, ale 
dlatego, że coraz mniej ludzi ją 
traci i coraz mniej osób wcho-
dzi na rynek pracy.  

O d nowego roku w związku 
z ustaniem zatrudnienia 

pracodawca, niezależnie od ro-
dzaju umowy o pracę, jest obo-
wiązany niezwłocznie wydać 
pracownikowi świadectwo pra-
cy. Dotyczy to sytuacji jeżeli 
nie zamierza go zatrudnić w 
ciągu 7 dni od ustania poprzed-
niego zatrudnienia. W przypad-
ku zatrudnienia w ciągu 7 dni − 
pracodawca jest obowiązany 
wydać pracownikowi świadec-

two pracy wyłącznie na jego 
wniosek złożony w postaci papie-
rowej lub elektronicznej.  

Z  najnowszych prognoz 
NBP wynika, że można ocze-

kiwać utrzymania się wzrostu go-
spodarczego w Polsce. Prognozy 
zakładają też wyższą dynamikę 
wzrostu wynagrodzeń. Według 
raportu o inflacji, wynagrodzenia 
nominalne Polaków w 2017 roku 
mogą wzrosnąć o 5,0 proc. 
Wpływ na to może mieć malejące 
bezrobocie oraz podniesienie mi-
nimalnego wynagrodzenia.  

W  2017 r. kwota odpisu pod-
stawowego na Zakładowy 

Fundusz Świadczeń Socjalnych 
wzrośnie prawie o 92 zł i wynie-
sie 1185,66 zł (37,5% z kwoty 
3161,77 zł) za pracownika za-
trudnionego w normalnych wa-
runkach. Zmiany w wysokości 
odpisu wprowadza ustawa z 2 
grudnia 2016 r. o szczególnych 
rozwiązaniach służących realizacji 
ustawy budżetowej na rok 2017. 
Odpisy przekazywane są na kon-
to funduszu w dwóch ratach. W 
2016 r. obliczało się według pla-
nowanego średniorocznego za-

trudnienia przeliczonego na peł-
ne etaty. Na koniec roku trzeba 
skorygować pieniądze na rachun-
ku ZFŚS do faktycznego przecięt-
nego stanu załogi w 2016 r. w 
pełnych etatach.  

Ustawa z 16 grudnia 2016 r. o 
zmianie niektórych ustaw w celu 
poprawy otoczenia prawnego 
przedsiębiorców zmienia w art. 4 
ustawę o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych i zawarte w 
niej zasady tworzenia funduszu 
od 1 stycznia 2017 r. Zgodnie z 
tą zmianą ZFŚS jest obowiązko-
wy dla podmiotów prywatnych 
zatrudniających przynajmniej 50 
pracowników. Ci, którzy zatrud-
niają poniżej 50 osób, będą mo-
gli wybrać między tworzeniem 
ZFŚS a wypłatą świadczeń urlo-
powych. Pracodawcy zatrudniają-
cy co najmniej 20 i mniej niż 50 
pracowników będą ustalali fun-
dusz, gdy wniosek o to zgłosi za-
kładała organizacja związkowa. 
Jeśli związek nie złożyłby takiego 
wniosku albo w ogóle u nich nie 
działał, wybieraliby między two-
rzeniem ZFŚS a wypłatą świad-
czeń urlopowych.  

Opłatkowe spotkanie 
branżowe w sali BHP  

Chciałbym, abyśmy w dialogu i porozumieniu 
wypracowywali rozwiązania zgodne z prawa-
mi pracowniczymi i naszą gospodarką - mówił 
Piotr Duda, szef Komisji Krajowej podczas 
spotkania ze strukturami branżowymi NSZZ 
"Solidarność".  9 stycznia w Gdańsku, szefo-
wie sekretariatów i krajowych sekcji branżo-
wych spotkali się na corocznym spotkaniu 
branżowo - opłatkowo- noworocznym w sali 
BHP w Gdańsku. W spotkaniu uczestniczył 
przewodniczący naszej organizacji i sekcji Da-
riusz Skorek. Związkowcy minutą ciszy uczcili 
pamięć Longina Komołowskiego, polityka i 
działacza społecznego przez wiele lat związa-
nego z "Solidarnością". Przewodniczący KK 
poinformował, że złożył już wniosek, aby sala 
plenarna w Centrum Partnerstwa Społeczne-
go "Dialog" w Warszawie nosiła imię zmarłe-
go. Szef Związku przypomniał najważniejsze 
sukcesy "Solidarności" w 2016 roku. Podkre-

ślił, że kampanie związkowe dotyczące umów siecio-
wych, wieku emerytalnego przeprowadzone w po-
przednich latach nareszcie przynoszą efekty.  

- Owszem, wyobrażaliśmy sobie, że te żniwa będą 
jeszcze bardziej obfite, ale i tak mamy wiele sukce-
sów.  Udało się wypracować i przedstawić rządowi 
stanowisko dotyczące stawki godzinowej, a także, aby 
do minimalnego wynagrodzenia i do stawki godzino-
wej nie był wliczany dodatek za godziny nocne.  

NSZZ "Solidarność" z zadowoleniem przyjmuje zmia-
ny, dzięki którym inspektorzy Państwowej Inspekcji 
Pracy mogą wchodzić na teren zakładu pracy i prze-
prowadzać kontrole bez zapowiedzi. Kolejny sukces 
"Solidarności" to skrócony czas korzystania z umów 
terminowych. W chwili obecnej jest to 33 miesiące 
plus 3. Pracownicy pracujący na umowach czaso-
wych  mogą również zapisywać się do związków za-
wodowych, więc pracodawcy muszą się teraz liczyć z 
opinią związku przy podejmowaniu decyzji o zwolnie-
niu.  

- Dodatkowo okres wypowiedzenia jest teraz takie jak 
przy umowach na czas nieokreślony - mówił Duda - 



ne, albo obojętne. Tak chciała matka natura. Oczywi-
ście od razu nasuwa się pytanie, czy my też kiedyś 
tak się rozpoznawaliśmy, wszak szympansy to podob-
no nasi bliscy kuzyni? A czy w takim razie ubrania 
pierwotnie pełniły np. rolę maski karnawałowej lub 
maski Zorro? Może tak właśnie było, kto wie? Teraz 
rozpoznajemy się po twarzach i tak jest lepiej. Z pew-
nością też wygodniej, bo bez trudu możemy rozpo-
znać człowieka, nawet jeśli siedzi na jakimś stołku. 
Zaś określenie, że ktoś się na kogoś wypiął, nie ozna-
cza, że chciał się bliżej poznać. Wręcz przeciwnie. Za-
pytacie, co pożytecznego jest w tej informacji o szym-
pansach. Już spieszę odpowiedzieć. Otóż uświadamia 
nam ona z jednej strony, jak cienka może być grani-
ca, która oddziela homo sapiens od człekokształtnych 
i jak ważną, fundamentalną różnicę stanowi sposób 
porozumiewania się. Forma komunikacji społecznej, 
która wśród naszych człekokształtnych kuzynów jest 
naturalna i normalna, nam wydaje się czymś absur-
dalnym, komicznym, a czasami wręcz obrzydliwym. 
Podobne odczucia towarzyszą mi, gdy mam nieprzy-
jemność obserwować sposób porozumiewania się ze 
światem pewnej grupy posłanek i posłów. Groźne mi-
ny, wielkie słowa i żenująco żenujące poczucie humo-
ru. Może dla badaczy, dla politologów to ciekawy 
przypadek, temat na szereg publikacji i konferencji 
naukowych, inspiracja do dalszych pogłębionych ba-
dań nad meandrami mechanizmu doboru naturalnego 
wśród polityków. Początkowo trochę mnie to śmieszy-
ło, ale teraz coraz bardziej irytuje. Uważam, że poseł 
to rola szczególna, a obywatele idąc do urn wybor-
czych wcale nie chcieli uczestniczyć w głosowaniu na 
największego pajaca czy najkomiczniejszego ćwoka, 
tylko wybrać człowieka lub ugrupowanie polityczne, 
które będzie ich reprezentować w Sejmie. Godnie re-
prezentować, a nie wypinać się na obywateli.                

P omiędzy tekstami typu „Banalnie prosty 
sposób obierania ziemniaka. Już nigdy nie 

zrobisz tego inaczej” oraz „Szok i niedowierza-
nie. Pokazała prawie wszystko” można w tzw. 
wiodących portalach znaleźć też pożyteczne 
informacje. Nie jest łatwo, ale da się. Na przy-
kład całkiem niedawno trafiłem na informację, 
że holenderscy naukowcy odkryli, że o ile lu-
dzie rozpoznają się po twarzach, to np. szym-
pansy po pośladkach. Wyobraź sobie, że je-
steś jednym z tych człekokształtnych, gdzieś 
między krzakami błyska sempiterna innego 
szympansa, a ty z daleka rozpoznajesz, kła-
niasz się i pytasz:, „Co u ciebie Zygmunt? Jak 
zdrowie?”. Pytasz oczywiście grzecznościowo, 
bo po grymasie na pośladkach widać, że Zyg-
munt jest raczej w niezbyt dobrym nastroju, 
jakby chory, albo zmęczony. Wiadomo, nie 
wszyscy potrafią zachować kamienną twarz, 
czy w tym wypadku kamienny wyraz pupy. Od 
razu wszystko widać. W sumie dziwna sytua-
cja. Z punktu widzenia człowieka cokolwiek 
komiczna, ale dla szympansów to naturalne. 
Pośladki mogą być uśmiechnięte, albo smut-

To kolejna pozytywna zmiana dla pracowników.  

Jednym z kolejnych osiągnięć Związku są klau-
zule społeczne zapisane w ustawie o zamówie-
niach publicznych. Szef KK wyjaśnił, że dzięki 
tym zapisom nareszcie nie cena, a umowy o 
pracę dla pracowników i stawka decyduje o wy-
sokiej punktacji dla takich ofert  Według ostat-
nich badań NBP w Polsce sytuacja się zdecydo-
wanie poprawia. Pracodawcy przestają zatrud-
niać pracowników na śmieciówkach.  

- To znaczy, że nasze działania są słuszne i 
przynoszą dobre owoce - podkreślał lider "S".   
 

Przewodniczący podkreślał, że są sprawy, na 
które Związek się nie zgadza i nadal będzie o 
nie zabiegał, Dotyczy to programu 500 plus i 
braku górnej granicy przyznawania świadczenia. 
Kolejną sprawą jest wiek emerytalny, który zo-

JEDEN Z DRUGĄ;  

stał co prawda przywrócony, ale zostali pominięci 
pracownicy którzy nie osiągnęli wymaganego wieku, 
ale przepracowali 35 i 40 lat.  

- Przywrócenie wieku emerytalnego to nasz wielki 
sukces i jednocześnie radość, że w Polsce nareszcie 
politycy wypełniają obietnice przedwyborcze.  

2017 rok to kolejny rok ciężkiej pracy dla związkow-
ców. Najważniejsze wyzwania według Piotra Dudy to 
nowy Kodeks pracy.  

- Po raz pierwszy w historii jesteśmy zaproszeni do 
Zespołu Kodyfikacyjnego, a nasz były pracownik jest 
jego szefem. To wszystko sprawia, że jesteśmy do-
brej myśli, co do dalszych prac na nowym dokumen-
tem - wyjaśnił przewodniczący.  

Dwie kolejne ważne zmiany to ustawa o agencjach 
pracy tymczasowej oraz ustawy o związkach zawo-
dowych, która będzie promować . 



Czas wolny jako rekom-
pensata za pracę w go-
dzinach nadliczbowych. 

Co do zasady, pracownikowi, któ-
ry wykonuje swoją pracę w godzi-
nach nadliczbowych, oprócz wy-
nagrodzenia przysługuje również 
stosowny dodatek za wykonywa-
ną w ten sposób pracę. Warto 
jednak zwrócić również uwagę na 
inną formę rekompensaty za wy-
konywaną w ten sposób pracę. 
Zgodnie z art. 1512 § 1 ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 
1666 z póź. zm.; dalej: K.p.), w 
zamian za czas przepracowany w 
godzinach nadliczbowych praco-
dawca na pisemny wniosek pra-
cownika może udzielić mu w tym 
samym wymiarze czasu wolnego 
o pracy. Należy w tym miejscu 
zaznaczyć, iż czas wolny udzielany 
jest w miejsce dodatkowego wy-
nagrodzenia, o którym mowa w 
art. 1511 § 1 K.p. Zatem pracow-
nikowi, któremu udzielono na je-
go pisemny wniosek czasu wolne-
go, nie przysługuje dodatek za 
pracę w godzinach nadliczbo-
wych. Nie zmienia to faktu, iż za-
chowuje on prawo do normalnego 
wynagrodzenia za pracę, którą w 

kiej sytuacji, pracodawca ma 
obowiązek taki wniosek zewi-
dencjonować, tak aby w przy-
szłości uchronić się przed 
roszczeniami pracownika o 
wypłatę dodatkowego wyna-
grodzenia. Warto bowiem za-
pamiętać, iż roszczenia pra-
cownika z tego tytułu prze-
dawniają się z upływem lat 
trzech od dnia wymagalności 
roszczenia, tzn. od dnia nastę-
pującego po dniu w którym 
zgodnie z regulaminem pracy, 
pracownik otrzymuje wyna-
grodzenie. Z tym terminem 
przedawniają się zatem nie 
tylko roszczenia o wypłatę do-
datku za pracę w godzinach 
nadliczbowych, ale także pra-
wo do domagania się udziele-
nia czasu wolnego w zamian 
za pracę w godzinach nadlicz-
bowych. Co ciekawe, praco-
dawca nie jest związany wnio-
skiem pracownika o udzielenie 
czasu wolnego. Może go nie 
uwzględnić. Wówczas ma jed-
nak obowiązek zapłacić pra-
cownikowi dodatkowe wyna-
grodzenie za pracę, obliczone 
z uwzględnieniem regulacji 
art. 1511 § 1 K.p. lub zgodnie 
z art. 1512 § 2 K.p. udzielić do 
końca okresu rozliczeniowego 
czasu wolnego, jednak w wy-
miarze o połowę wyższym niż 
liczba przepracowanych go-
dzin nadliczbowych. 

ten sposób wykonywał (tak Sąd 
Najwyższy w wyroku z dnia 09 
lutego2010r., sygn. akt I PK 
157/09). Niezwykle istotny w ni-
niejszej sprawie jest fakt, iż 
uprawnienie do domagania się 
rekompensaty za pracę w godzi-
nach nadliczbowych przysługuje 
pracownikowi. Przepisy dają mu   
zatem możliwość wyboru formy 
rekompensaty. Warto jednak pa-
miętać, iż możliwość ta jest w 
pewien sposób ograniczona. Bez 
stosownego wniosku pracownika, 
wybór przechodzi bowiem na 
pracodawcę. Może on wówczas 
rozważyć, czy zamiast dodatko-
wego wynagrodzenia za pracę w 
godzinach nadliczbowych, nie 
zrekompensować tego, udzielając 
czasu wolnego. W takiej sytuacji 
jednak, pracodawca ma obowią-
zek udzielić czasu wolnego od 
pracy najpóźniej do końca okresu 
rozliczeniowego. Co więcej udzie-
lany jest on wówczas w wymia-
rze o połowę wyższym niż liczba 
przepracowanych godzin (art. 
1512 § 2 K.p.). Warto również 
zapamiętać, iż pracownik może 
złożyć wniosek o udzielenie czasu 
wolnego w zamian za przepraco-
wane godziny nadliczbowe wy-
łącznie w formie pisemnej. W ta-

Relikwie patrona Związku w 
Komisji Krajowej w Gdańsku 

Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Białymstoku 
przekazał Piotrowi Dudzie relikwie bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki.   

"Z wielką radością przekazuję relikwie" - napisał 
kustosz relikwii prałat Kakareko w liście do prze-
wodniczącego KK. "Niech wstawiennictwo i opie-
ka błogosławionego ks. Jerzego towarzyszy panu 
przewodniczącemu i współpracownikom w dziele 
promowanie "S", w służbie ludziom pracy i budo-
waniu ładu społecznego w Ojczyźnie, opartego 
na sprawiedliwości i prawdzie, niech pomaga w 
pielęgnowaniu polskiej tradycji narodowej i reli-

gijnej osadzonej na Ewangelii, którą głosił i o któ-
rej zaświadczył swoja męczeńską śmiercią ksiądz 
Jerzy Popiełuszko".  



ŚWIĘTA, ŚWIĘTA I PO ŚWIĘTACH. 

Resztki ze świątecznego stołu daw-
no dojedzone, a noworoczne po-
stanowienia powzięte. My jednak 
zaczniemy od życzeń świątecznych. 
Co prawda nie naszych dla Was 
drodzy Czytelnicy, ale i tak zdecy-
dowanie wartych przytoczenia. 
Otóż radny PSL z Gorzowa Wielko-
polskiego nazwiskiem Koniec Ro-
man złożył swoim wyborcom ży-
czenia, które w mgnieniu oka stały 
się hitem Internetu w okresie świą-
teczno-noworocznym. Pan Koniec 
mową wiązaną skreślił co następu-
je: „Żeby święta takie były, jak 
piersi co nas wykarmiły: ciepłe, 
obfite, wspaniałe, przyjemne, 
pachnące i białe. Święta cudowne, 
święta magiczne i takie... takie 
śliczne”. Jeśli radny Koniec nie po-
rzuci zamiłowania do anatomicz-
nych porównań w swojej poezji, to 
aż strach pomyśleć co chłopina 
wymyśli na Wielkanoc. 

dem jest wieczny brak obsady 
na liniach?  Czy standardem ma-
ją być różne doświadczenia na 
czasie pracy i harmonogramach? 
Przecież sama praca jest już for-
mą standardu naszego życia. W 
pewnym okresie ludzkości praca 
była przedmiotem przymusu i 
pogardy wyższych warstw społe-
czeństwa. Później traktowana 
była jako konsekwencja grzechu 
pierworodnego. Kardynał Stefan 
Wyszyński w traktacie „Duch 
pracy ludzkiej. Myśli o wartości 
pracy” napisał: „ jesteśmy prze-
konani, że praca ludzka pomimo 
jej ciężaru jest naszą potrzebą, 
naszą radością, jest wielkim bło-
gosławieństwem ludzkości". Dla-
tego patrząc na słowa tego wiel-
kiego Polaka,  praca nie  może 
wiązać się z patologicznym zna-
czeniem standardu jej świadcze-

A TERAZ COŚ, W CO DŁUGO SA-

MI nie mogliśmy uwierzyć, prze-
konanymi będąc, że nie da się aż 
z takim rozmachem strzelić we 
własne kolano. Otóż lider polskiej 
opozycji nowoczesny Rychu w 
samym środku heroicznej okupa-
cji Sejmu o chlebie, wodzie i za-
mówionych kanapkach wyskoczył 
sobie na sylwestra na portugal-
ską Maderę w towarzystwie kole-
żanki z partyjnych ław blondwło-
sej poseł Schmidt Joanny. Jakiś 
nikczemny kontrrewolucjonista 
sfotografował oboje w samolocie 
i złośliwie wrzucił fotkę do inter-
netów. Oby jechali tam zakładać 
rząd na uchodźstwie, bo inaczej 
żona posła Rycha i mąż posłanki 
Joanny zrobią im po powrocie 
taki pucz, że nawet immunitet 
nie pomoże. 

SZCZERZE MÓWIĄC, NIE PA-

MIĘTAMY, aby któremuś z poli-
tyków w tak spektakularny spo-
sób opadły portki (w trosce o 
małżeństwo Rycha mamy nadzie-
ję, że tylko w przenośni). Prze-
cież nawet gdyby sam złowrogi 
Kaczafi w swoim mrocznym gabi-
necie pisał scenariusz ciamajda-
nu, nie wykombinowałby tak wi-

dowiskowej wtopy. Taki obrót 
spraw mógł zrodzić się tylko w 
umyśle wytrawnego kabarecia-
rza. Dawno temu mistrzowie z 
Kabaretu Starszych Panów 
śpiewali: „Portugalczyku jak 
nóż bezlitosny. Naciąłeś dziew-
cząt jak róż w kraju sosny”, 
jednak nie sądziliśmy, że to 
piosenka o Rychu. 

W TYM RAZEM NIE PISZEMY 

o posłance doktorze Musze, 
która śpiewała z sejmowej 
mównicy nieco gorzej od Star-
szych Panów. Nie piszemy też 
o pośle Nitrasie, który podczas 
okupacji Sejmu bardziej niż o 
demokrację i wolność mediów 
troszczył się o rzeczy innych 
posłów pozostawione w sej-
mowych ławach. Zamiast tego 
zakończymy zagadką znalezio-
ną w internetach, która wyjąt-
kowo przypadła nam do gustu, 
a brzmi następująco:  

Dlaczego posłowie peło i No-
woczesnej spędzili święta w 
Sejmie? Bo zabrakło dla nich 
miejsca przy żłobie. 

GOSPODZKI&PODRÓŻNY 

BO CHODZI O TO……. 

C zy słowo „standard” pojawia-
jące się w rozmowie z pra-

cownikami, nie zaczyna nas śmie-
szyć?  Nie chcę, aby czytając na-
szą gazetkę, padało tylko wyłącz-
nie słowo - standard. Być może w 
pokrętny sposób próbuję o tym 
napisać, używając zwrotów, które 
są wyłącznie spostrzeżeniami pra-
cowników. Tych pracowników, 
którzy maja jeszcze odwagę i chęć 
o tym rozmawiać. Bo to, co dla 
jednych jest standardem, dla mnie 
przybiera postać patologii. Tak, 
nie boję się użyć tego sformuło-
wania, bo nie znajduję bardziej 
adekwatnego do takich sytuacji. 
Czy tym standardem jest praca 
wykonywana święta? Czy standar-

nia i wykonywania. Współcze-
sne normy etyczne nie pozwa-
lają aby średniowieczne myśle-
nie o niewolniczym wykonywa-
niu pracy stało się standar-
dem. Bo chodzi o to ...że praca  
to nie tylko wykonywanie okre-
ślonych czynności, przynoszą-
cych widoczne efekty, lecz jest 
też sposobem tworzenia przez 
człowieka jego własnego życia, 
wyznacznikiem miejsca czło-
wieka w społeczeństwie. Jest 
także podstawą rozwoju moral-
nego, bowiem tworzy material-
ne podstawy realizacji zamie-
rzeń. Dlatego standardem jak 
najbardziej powinien być spo-
sób jej wykonywania, ale tak-
że. , sposób zachowania mo-
ralnego w jej zarządzaniu. 

D.S:) 



D użym krokiem zbliżają się Walentynki. Mimo że nie preferuję obcych 
tradycji, mogę jednak ciepły okiem spojrzeć na tą sympatyczną oka-

zję. A jak Walentynki, to cóż lepszego od afrodyzjaku. A więc jej królew-
ska mość, panująca wszem i wobec na stołach - cebula! No, ale się wy-
silił, cebula. A ja wam mówię i kto nie wierzy w jej wartość niech zapo-
znana się z właściwościami selenu, w który obfituje właśnie te warzywo.  

Do naszej zupy wykorzystamy trzy rodzaje cebul: białą cukrową, dymkę 
oraz czerwoną. Cebule dzielimy na cienkie krążki, a z dymki odcinamy 
szczypior, który zachowujemy na później. Pokrojoną cebulę szklimy na 
oliwie z oliwek, doprawiamy solą, pieprzem, a następnie zasypujemy 
brązowym cukrem i karmelizujemy. Jeżeli mamy gdzieś pod ręką dobrą 
brandy to skrapiamy obficie naszą cebulę i pozwalamy alkoholowi odpa-
rować. Zalewamy cebulę bulionem warzywnym, doprowadzamy do 
wrzenia i gotujemy całości przez około 15-20 minut. Zupę doprawiamy 
gałką muszkatołową i tymiankiem, solą oraz świeżo mielonym czarnym 
pieprzem, a następnie kieliszkiem czerwonego półwytrawnego wina. Ca-
łość miksujemy na gładki krem i jeszcze raz doprowadzamy do wrzenia. 
Gotową zupę rozlewamy do żaroodpornych kokilek, na jej gładkiej po-
wierzchni układamy grzanki, całość obsypujemy startym ostrym serem 
oraz szczypiorkiem, a następnie wstawiamy do piekarnika pod grill. Po 
kilku minutach ser się powinien rozpuścić. Serwujemy jeszcze gorącą, a 
nam z każdą łyżką powinno się robić coraz cieplej, cieplej ... i to zapew-
ne niekoniecznie od spożywania tej potrawy. Smacznego.                    

Zupa cebulowa z 

winem  

PALCE LIZAĆ 
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ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI 

NR 3 

KLUCZNIK 

Po nagrodę zapraszamy 

Tomasza Dmowskiego z 

Ptasiego Mleczka. 

½ kg cebuli białej, czerwo-
nej i dymki ze szczypiorem, 
litr bulionu warzywnego, 125 
ml czerwonego półwytraw-
nego wina, kieliszek brandy, 
gałka muszkatołowa, tymia-
nek, oliwa z oliwek, pieprz, 
sól, brązowy cukier, grzanki.  


