
 

 

 

H 
o, ho, ho, ale 
się od naszego 
ostatniego 

spotkania ciekawych 
rzeczy wydarzyło. Emo-
cji nie zabrakło na 
świecie, czy w Polsce, 
ale i w naszym zakła-
dzie, było ich wystar-
czająco. Jednak zaczy-
nając od początku, 
czyli chronologicznie. 

Muszę wspomnieć  o piśmie, które Komisja Za-
kładowa NSZZ „Solidarność” złożyła do Zarządu 
Spółki. Pismo czy raczej stanowisko, dotyczyło 
przejawów dyskryminacji, wobec pracowników z 
długoletnim stażem. Podkreśliliśmy też, że w ten 
sposób przeprowadzona rekrutacja,  doprowadzi-
ła do nieprawidłowości zatrudnienia na linię pra-
lin. Treść stanowiska była długo konsultowana.  
Nie ukrywamy że, Nam najbardziej zależało, aby 
pojawiło się w momencie, obecności całego Za-
rządu. I tylko z takiego powodu, niezbyt ener-
gicznie i bez rozgłosu, reagowaliśmy na zmiany, 
czekając na ten moment. Zresztą cały czas byli-
śmy w kontakcie z czwórką pracowników z C-
600, których najbardziej dotknęła zmiana. Nie 
będę się także rozwodził nad problemem ujętym 
w piśmie, który dotyczy sposobu zarzadzania i 
odnoszenia się do pracowników produkcyjnych, a 
tym bardziej członków związku. Dla informacji 
mogę podać, że sprawa ta jest w dalszym ciągu 
prowadzona przez związek. Odbyły się trzy spo-
tkania w tej sprawie, które powinny przynieść 
końcowe rozwiązanie. Nie muszę wspominać o 
tym że cel, jaki przyświeca Solidarności, to obro-
na pracowników i znalezienie rozwiązania które 
nie krzywdziłoby pracowników z długoletnim sta-
żem. Obecnie oczekujemy na powołanie nowego 
Dyrektora Personalnego. Jest to o tyle ważne, że  
rozmowy które były przez jakiś czas zawieszone, 

WŁASNYM SŁOWEM 

„To, że milczę, nie znaczy, że nie 

mam nic do powiedzenia”.  

                              Jonathan Carroll                                     

doprowadzić do finału i podpisania porozumienia. A spraw 
jest kilka, miedzy innymi Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy , 
Regulamin Funduszu Socjalnego, Regulamin Pracy czy Re-
gulamin Miesięcznej Premii Motywacyjnej. I to wcale nie 
mało mając świadomość, że czekają nas jeszcze inne prace 
związane z bieżącą działalnością oraz Pracowniczym Progra-
mem Emerytalnym.  Jednak na tą chwilę, zajmujemy się 
tylko bieżącymi interwencjami, aby później skupić się na 
wymienionych dokumentach i działaniach. Jeżeli są jakieś 
sprawy, którymi mamy się zająć, to piszcie poprzez skrzyn-

kę przy pokoju lub na adres:  infos@solidarnosc311.pl 

Jeżeli chcecie otrzymywać InfoS w wersji elektronicznej, to 
znajdziecie go na stronie www lub zgłoście to poprzez nowy 
adres mailowy naszego biuletynu.  

 

 

Dnia 19.10.2017 roku w Kościele Św. Stanisława Kostki na 
warszawskim Żoliborzu, o godzinie 17:00 odbędzie się uro-
czysta msza, związana z 33 rocznicą tragicznej śmierci Ka-
pelana Solidarności Błogosławionego Księdza Jerzego Popie-
łuszki. Podczas tej uroczystej mszy zostanie poświęcony 

sztandar Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynar-
skiego i Piekarniczego, do której należy, nasza organizacja 
zakładowa NSZZ Solidarność.   Serdecznie zapraszamy 
wszystkich na tą uroczystość, w której weźmie także udział 
poczet sztandarowy z naszej organizacji zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w Lotte Wedel. 



P otraficie sobie 
wyobrazić Pol-

skę bez partii politycznych? Bez PiS-u, bez Plat-
formy, bez Nowoczesnej albo nawet PSL-u? 
Kraj, bez Kaczyńskiego, Tuska, Schetyny, Petru 
i innych? Jest to trudne, ale możliwe. Niejedno-
krotnie słuchając polityków, którzy mianowali 
się totalną opozycją, która ma przejąć władzę, 
bez trudu można wywnioskować sobie, jaki pro-
gram im przyświeca, który zamierzają realizo-
wać. Odważnie można stwierdzić, że sprowadzi 
się do hasła: odwet lub  zemsta. Opozycja na-
wet nie próbuje kryć się z faktem, że dadzą 
prztyczka w nos tym, na rzecz których stracili 
władzę. Ba, co ciekawe dotknie to także tych, 
którzy opowiedzieli się za tą zmianą i pomagali 
rządzącym robić wszystkie złe rzeczy. Odbywać 
się to będzie pod hasłem obrony demokracji i 
naprawy tego co zostało zmienione. Nie ma 
wątpliwości że ujawnią się wtedy elity, które z 
niekłamaną satysfakcją, zaczną mówić o swojej 
wyższości i pogardzie dla społeczeństwa, dla 
rodziny, dla uboższej części narodu. Kroi się 
przyszłość, która będzie nieustannym odwetem 
jednych na drugich i drugich na pierwszych. Dla 
nich to będzie bez znaczenia, że stanęliśmy pod 
ścianą. Czy zmiany które zaszły w społeczeń-
stwie, zmiany w nas samych,  zaowocować mo-
gą zdrowym podejściem i spojrzeniem na rze-
czywistość? Czy zatem ruch który wykonany 
został na górze, tak naprawdę zmienia to co 
powinno przełożyć się na ogół, na nas wszyst-
kich? Na pewno nie. Dopóki ten ruch i zmiana 
nie przełoży się na sposób zarzadzania, na ludzi 
niżej, aż do podszewki nic się nie zmieni. Ta 
zmiana nie ma znaczenia dla nich, dopóki My, 
nie walniemy z impetem w ścianę, do której 
zostaliśmy przyparci. Fakt, że nie możemy liczyć 
na elity bo ich po prostu nie mamy, to jeden z 
problemów. Drugim jest ocena każdego z nas, 
kto ma inne podejście i zapatrywania niż Oni.  
Nie lubię wychodzić na głupka, ale dobrze jest 
wiedzieć że kretyn, jest kretynem, a prymityw, 
prymitywem i nieudacznikiem, który nauczył się 
ślepo wykonywać to, co jest wygodne dla elity. 
Myli się ten, co twierdzi że będzie lepiej. Że dą-
żymy do sukcesu i rozwoju. To tylko slogan i 
hasła, które tak naprawdę nie zmieniają nic, co 
nas bezpośrednio dotyczy i z czym się na co 
dzień borykamy w naszym środowisku pracow-
niczym.  BO CHODZI O TO, ŻE…..umarł Król, 
niech żyje Król. Nam na końcu tego ogniwa po-
karmowego, zawsze będzie tak samo, czy to 
będzie ten czy raczej ktoś inny. Hipokryzja, być 
może. Jednak są tacy, którzy zdają sobie spra-
wę, że obraliśmy kurs bez nawigatora w kierun-
ku na katastrofę. Skoro wiemy o tym, to dlacze-
go jednych mamy popierać a drugich piętno-
wać? Zapewne tym pierwszym się narażę  i zo-
stanę uznany za jednego z tych, co to 
„pomagają”. Trudno. Patrząc na to co nas w tej 

chwili otacza, nie wiem, 
czy sama zmiana sternika 
przyniesie pozytywny 
efekt, skoro tak wielu 
szarpie za  koło sterowe. 
Zmiany, których jak naj-
bardziej oczekujemy i 
wręcz żądamy, nie doty-
czą tylko tego faktu, ale 
też tego, aby obrać kurs o 
którym nie tylko wie cała 
załoga ale jest w stanie 
podołać temu wyzwaniu. 
Naiwne twierdzenie. Być 
może i tak, ale jakieś  wy-
zwanie, jakiś cel powinien 
istnieć, aby cokolwiek zmienić. Przecież my oprócz pełnej mi-
chy i miejsca do spoczynku, potrzebujemy też stabilności i ma-
rzeń, które mogą przekuć się na rzeczywistość. Ale o tym już 
się niestety zapomina.  

Dlatego w naszej codzienności, w naszym trwaniu tu i teraz, 
przypomina mi się  piosenka Wojciecha Młynarskiego „Po co 
babcię denerwować”, która zdaje się być odpowiednia do za-
istniałych sytuacji i toczących się wydarzeń. 

Koci - łapci, kici, kici, ole, olejanko,  
zajmujemy razem z babcią urocze mieszkanko.  
My mieszkamy na parterku, babcia w oficynce  

drepce, żądna informacji o całej rodzince.  
Lecz choć u nas trwa od rana z sodomką gomorka,  

babci o tym się nie mówi, by była w humorku.  
 

Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny,  
świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny.  

        "Co z Ziuteczkiem? - głos babuni dźwięczy na przygórku.
-Jak mu idzie?" "Idzie, babciu, idzie - jak po sznurku!"  

A dokładniej informować babci nikt nie śpieszy.  
Po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy!  

 
Kuzyneczka Ernestynka, ozdoba rodziny,  

kawki z gniazda wybierała i spadła z drabiny.  
"Co z malutką? - głos babuni z góry brzmi radośnie.             

Co tam u niej?" "Krzywa rośnie, babciu, krzywa rośnie!"  
A dokładniej informować babci nikt nie śpieszy.  

Po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy!  
 

Tata zasię manko w kasie miał i siedzi w kiciu,  
były o tym wzmianki w prasie, w "Expressie" i w "Życiu",  

ale fakt ten się nie stanie dla babci udręką,  
bowiem się drukuje dla niej osobne pisemko  

Na domowej drukarence wszystko się wyłuszcza  
i w ogóle się babuni na parter nie wpuszcza!  

 
Aż rodzinnie osiągniemy - prawda ta nas krzepi -  

sytuację, w której może być nam tylko lepiej,  
panie i panowie, to się babci, koci - łapci,  

o tym też nie powie!  
Niech zażywa główka siwa spokojnych pieleszy.  

Po co babcię denerwować? Niech się babcia cieszy! 

                                  

BO CHODZI O TO, ŻE….. 

Rys. Dariusz Skorek 



B 
ardzo duża grupa naszych 
pracowników uważa, że 
przynależność do związku 

zawodowego nie jest im do nicze-
go potrzebna. Nie jest cool, a co 
gorsza należąc do związku naraża 
się kierownictwu, które niby krzy-
wym okiem patrzy na takie osoby. 
Niejednokrotnie pada argument, 
że to, co wynegocjują związki, to i 
tak dla wszystkich. TO PRAWDA, 
bo takie jest prawo w Polsce.  Ale 
zapominają o jednym, efekt ja-
kichkolwiek negocjacji jest odczu-
walny dla wszystkich pracowni-
ków. Rozkłada się to po równo dla 
tych, którzy należą do związków i 
dla tych, którzy nie należą. To nie 
tylko twierdzenie, ale fakt z któ-
rym trudno dyskutować. To związ-
ki zawodowe negocjują układy i 
regulaminy. To związki zawodowe 
zatwierdzają porozumienia socjal-
ne i społeczne. I to tylko za zgodą 
związków zawodowych, można 
zmieniać pewne zapisy w prawie 
pracowniczym. Pewne zapisy, bo 
od wszystkiego w naszym prawie 
pracy, jest jakieś odstępstwo.   
Każdy dokument można wypowie-
dzieć lub zmienić. Jeden łatwiej, 
drugi po wyczerpaniu pewnych 
procedur i okresu negocjacji. Za-
sadą działalności związków zawo-
dowych jest egzekwowanie i prze-
strzeganie prawa. Dlatego jeżeli 
coś egzekwujemy, z czymś się nie 
zgadzamy, to nas też obowiązuje 
przestrzeganie prawa i pilnowanie 
pewnych procedur z tym związa-
nych. Więc dlaczego nie wszyscy 
chcą mieć w jakikolwiek sposób 
wpływu na to, co zostanie za-
twierdzone. Bo, co? Związki są 
spolegliwe, bo podpiszą wszystko 
co im się podsunie? Nic bardziej 
absurdalnego, a tym bardziej  gdy 
dotyczy to NSZZ „Solidarność”. 
Oczywiście wtedy bardziej odważ-
ni z Was (ale nie do kierownictwa) 
potrafią uwidocznić swój wrodzo-
ny talent do wiecznego utyskiwa-
nia na związki, bez jakiejkolwiek 
samokrytyki. Takie narzekanie na 
innych jest o tyle zabawne i grote-
skowe, że przejawia się tylko fru-
stracją oraz niemocą, która musi 
znaleźć gdzieś ujście. Bo cóż taka 
osoba może więcej zrobić, oprócz 

utyskiwania i robienia szumu. No nic, 
„I love you”, kocham was za to, bo 
jak dzieci dajecie się prowadzić za 
rączkę i pozwalać sobą manipulować. 
I jeszcze co niektórzy prężą się aby 
ich połechtać lub pogłaskać za to, 
jaka to jestem odważna, bo napysko-
wałam w obecności innych na zwią-
zek lub osobę. Ot i cała nagroda. Na-
groda żadna, ale problem dla Solidar-
ności bardzo duży. Bo jakiś posłuch i 
niesmak po tym pozostaje, a codzien-
na praca MUSI zostać wykonana. Bez 
oglądania się na to kogo reprezentu-
jemy i jaką ilość pracowników repre-
zentujemy. Bo reprezentujemy nie-

stety wszystkich. I tych którzy nas 
szkalują i psioczą, oraz tych którzy  
jeszcze potrafią podziękować za to że 
Coś się jednak udało. Beczkę soli te-
mu, aby udałoby się coś załatwić bez 
interwencji związków zawodowych. 
Są jednak sytuacje, gdy takie 
„wożenie się” nie jest już opłacalne. 
Tak bywa w sprawach indywidual-
nych, kiedy coraz więcej osób nie-
zrzeszonych prosi Solidarność o 
wsparcie. Powodem jest najczęściej 
sposób zarządzania, który coraz bar-
dziej przypomina działania w stylu 
kija i marchewki. Czy wtedy Solidar-
ność powinna udzielić pomocy, czy 
byłoby to uczciwe wobec tych, którzy 
płacą składkę i są zrzeszeni w związ-
kach zawodowych? Związek zawodo-
wy Solidarność to nie żadna ideolo-
giczna organizacja i jeżeli za nią nie 
stoi armia, to liderzy związkowi mogą 
pokiwać sobie palcem w bucie. I bę-
dzie to brzmiało jak slogan, ale w 
jedności siła. Bo niewiele mogą zdzia-
łać związkowcy, za którymi stoi garst-
ka pracowników. Jednak mogą bar-
dzo dużo, gdy za nimi stoi armia. Już 
teraz łatwo daje się w kraju zauwa-
żyć, że to menagerowie, stają się 
większym problemem od działaczy 
związkowych. W Polsce staje się nor-

NIE JESTEM ANIOŁEM 

... zapominają o jednym, 

efekt jakichkolwiek 

negocjacji jest odczuwalny 

dla wszystkich…. 

 mą, że do związków zawodowych 
przynależy wyższa kadra kierow-
nicza oraz dyrekcja. To związki 
zawodowe podejmują dialog z 
rządem, z pracodawcami czy or-
ganizacjami politycznymi. To 
związki zawodowe konsultują 
ustawy, opracowują wytyczne i  
angażują się w procesy zmian. 
Jeżeli ktoś nadal myśli, że proble-
my w firmie nie będą dotyczyć 
właśnie jego, to bardzo się myli. 
Koncerny, (a my nie jesteśmy 
wyjątkiem od tej reguły) wdraża-
ją programy redukcji kosztów po-
przez likwidacje oddziałów, ma-
gazynów itp…. Skończy się pro-
jekt ALFA, zacznie się BETA, 
GAMMA itd. One nie przysparzają 
nowych pracowników, one redu-
kują obecnych. Przecież na okrą-
gło słyszycie o elastyczności czy 
podniesieniu efektywności. Prze-
cież aby to osiągnąć najprost-
szym ruchem jest restrukturyza-
cja pracowników. To nic odkryw-
czego, i nie piszę o jakiejś utopii. 
Czy w przypadku przygotowywa-
nych projektów pracownicy nie-
zrzeszeni będą „przewożeni na 
gapę”? Tam gdzie zabraknie soli-
darności ludzkiej, tam pracownicy 
będą zdani tylko i wyłącznie na 
wolę pracodawcy, którą niejedno-
krotnie dobrą nazwać nie można. 
Warto, więc się zabezpieczyć i nie 
zapominać, że najskuteczniejsze 
są działania zbiorowe. I wbrew 
jakimś dziwnym opinią, to wła-
śnie MY zawsze walczymy aby 
hamować jakieś dziwne zapędy. 
Mimo wielu zaistniałym zmianom, 
tam gdzie chciano nas wysłuchać 
i znaleźć konsensus, udało się 
zachować rozwiązania, których 
dawno w tym zakładzie by nie 
było. Dlatego przypomnieć należy 
o tym, że rozwiązania związane 
ze stosunkiem pracy i innymi be-
nefitami, pojawiają się tylko tam 
gdzie działa związek zawodowy. Z 
perspektywy ostatnich miesięcy, 
najważniejsze to nieskrępowane 
wyrażanie opinii dotyczącej zarza-
dzania czy osób zarządzających w 
imieniu pracodawcy. Na 
„Solidarność” nie działa hasło lan-
sowane przez niektórych przeło-
żonych, „jak się ci coś nie podoba 
to droga wolna”. Nie zapominaj-
my o tym, że to samo można po-



 

K ochani związkowcy. Zbliżają się wybory w orga-
nizacjach zakładowych NSZZ „Solidarność”. Tak-

że my, musimy przygotować się do tego wydarzenia, 
które co cztery lata odbywa się we wszystkich orga-
nizacjach Solidarności. W naszej organizacji ze 
względu na  ilość członków związku, do wyborów 
podejdziemy dwutorowo. W niedługim czasie przyj-
miemy klucz związany z wyborem delegatów, którzy 
będą waszymi przedstawicielami, dokonującymi wy-
boru ciała wykonawczego jakim jest Przewodniczący 
oraz Komisja Zakładowa, oraz ciała kontrolnego, czy-
li Komisji Rewizyjnej. Cztery lata kadencji, mimo że 

wiedzieć w drugą stronę, jak się 
komuś nie podoba zarzadzanie 
ludzkimi problemami, to drzwi są 
otwarte. Co by o „Solidarności” złe-
go nie powiedzieć, to na pewno nie 
to, że milczymy lub nie reaguje na 
wszelkie informacje dotyczące 
członków związku lub grupowych 
interesów. Nie podoba mi się dziw-
nie krojona akcja o tym ze NIC w 
jakiejś sprawie nie zrobiliśmy lub 
nie robimy. Szkoda że nie chcecie 
słuchać informacji od źródła 
(Komisja Zakładowa) a skupiacie 
się emocjonalnie na plotkach i po-
mówieniach. A o to nie trudno, 
szczególnie  gdy wykrzykiwane są 
dziwne hasła w stylu, bo nas okra-
dziono lub zabrano coś, do czego  
przez wiele lat byliśmy przyzwycza-
jeni. Nikt jakoś nie zauważył, że 
wiele tych rzeczy dawno by już nie 
było, gdyby nie determinacja  
związków zawodowych w naszym 
zakładzie. Ani czas, ani opcja poli-
tyczna nie sprzyjała nam przez 
ostatnie lata, aby cokolwiek zmie-
nić. Bezpośrednie przełożenie tej 
sytuacji oraz zmiana właścicielska , 
nie pomogły nam w jakikolwiek 
sposób. Teraz MY mamy prawo 
ponarzekać. Gdy przyszedł zły 
okres, gdy pozbywano się szeregu 
naszych pracowników z najniższej 
grupy, większość nawet nie potrafi-
ła nas wspomóc. Tym bardziej  po-
móc koleżankom i kolegom, któ-
rych dotykała ta zmiana. To nie 
SOLIDARNOŚĆ, zaproponowała 
zmiany, lecz to My musieliśmy się 
borykać z przeciwnościami. TO SO-
LIDARNOŚĆ nadal broni stanowi-
ska, że obecne aplikacje przebiegły 
nie tak jak powinny i nie zgadza się 
aby tak traktować pracowników z 

jest to długi okres, minął jak jeden dzień. Na niektó-
rych głowach pojawiły się pierwsze siwe włosy lub  
łysina, co uwidoczniło jak bardzo się starzejemy jako 
związek i jak mało nowej i gorącej krwi brakuje w 
naszych szeregach. Pora także rozejrzeć się i wy-
kształcić następców, którzy chcieliby się  zaangażo-
wać w pracę  społeczną. Związek Solidarność to także 
szereg widocznych przemian i działań. Mimo dojścia 
do władzy formacji bardziej pro związkowej, nie uby-
ło problemów, które winny  znaleźć rozwiązanie w 
działaniach rządu naszego kraju  

S kupiając się jednak na naszym podwórku w na-
szym zakładzie NSZZ Solidarność od jakiegoś cza-

su proponuje program ochrony prawnej członków 

długoletnim stażem.  To nie SOLI-
DARNOŚĆ rozbudza jakieś niezdrowe 
apetyty, ze uda się „załatwić, to lub 
to”. Aby być pewnym zastosowania 
rozwiązań lub udanych rokowań, nie-
jednokrotnie sięga się do argumen-
tów i informacji, które daleko wykra-
czają poza mury naszej firmy. To nie 
jest przypadek że tylko 
„SOLIDARNOŚĆ” należy do zespołu 
branżowego, tworzącego Radę Dialo-
gu dla przemysłu spożywczego. To 

nie przypadek, że tworzymy struktu-
rę branżową składającą się z 22 or-
ganizacji  związkowych z zakładów 
cukierniczych. I to na pewno nie jest 
przypadek, że na Przewodniczącego 
tej struktury wybrano MOJĄ osobę. 
Strukturę która składa się z naszej  
konkurencji, miedzy innymi firmy 
Wawel, Mars, Mondelez, Balhsen, 
Barry Callebaut, Skawa, Odra. Miesz-
ko czy Colian. Dlatego z przykrością 
wysłuchuję jakiś sygnałów, że Soli-
darność nic nie robi i tylko przytaku-
je pracodawcy. Bardzo chciałbym 
abyście zdobywali wiadomości z 
pierwszego źródła, a tym jest jak 
najbardziej Komisja Zakładowa, nasz 

biuletyn oraz bezpośrednia rozmo-
wa ze mną. Ja też postaram się 
częściej Was odwiedzać na stołów-
ce, oraz na liniach produkcyjnych 
(które niestety nie sprzyjają roz-
mowie). To wy powinniście reago-
wać na wszelkiego typu wiadomo-
ści o których niejednokrotnie nie 
wiem.  Tworzenie jakichkolwiek 
domysłów nie sprzyja czemukol-
wiek. Dlatego Komisja Zakładowa 
proponuje zastanowić się czy nie 
warto przy tylu przedstawionych 
argumentach znaleźć chwilę i dołą-
czyć do NSZZ „Solidarność”. Stara-
my się aby Nas jako związkowców i 
Waszych reprezentantów cechowa-
ło zdrowo - rozsądkowe podejście 
do pracy i rozwiązywania proble-
mów. To że bez emocji, szumu i 
nakręcania koniunktury, staramy 
się załatwić wszelkie zgłoszenia, 
bezpośrednio w Dyrekcji lub Zarzą-
dzie, nie oznacza ze pomijamy jaki-
kolwiek sygnał zgłoszony przez 
Was. Nie zapominajcie także że 
wiele spraw przepływa przez drugi 
związek, a nam się dopisuje jakieś 
dziwne działania. Nie jest to atak 
na OPZZ, lecz nie o wszystkich 
sprawach My jako Solidarność wie-
my.  I być może z powodu ogólni-
kowego nazwania, że związki 
czymś się zainteresowały, działa-
cze NSZZ „Solidarność”, są odbie-
rani, jako wywrotowcy czy zady-
miarze. Musicie jednak wiedzieć i 
zrozumieć, że największym wro-
giem związków zawodowych, nie 
jest pracodawca, czy jego przed-
stawiciele. Największym zagroże-
niem jest brak jedności pracowni-
ków, co ostatnio obserwujemy. 
Niestety tylko w działaniu grupo-
wym jest  siła! 

Rys. Dariusz Skorek 



związku. Dotychczas był on oparty na biurze praw-
nym Regionu Mazowsze. Uznaliśmy, że nie jest to 
wystarczająca forma.  W każdej minucie doby, może 
się coś wydarzyć i potrzebna będzie informacja lub 
porada wykraczająca także poza zakład pracy. Dlate-
go, każdy ze związkowców, może sam uzyskać po-
moc lub informację. Program CDO24 to kompleksowe 
prowadzenie spraw, analiz, doradztwa, przygotowa-
nia pism, informacji i porady prawnej oraz dochodze-
nia roszczeń. To narzędzie powinno przekonać Was, 
że związek to nie tylko reprezentant wspólnych dzia-
łań. To także przedsiębiorstwo, które oferuje pakiet 
usług członkom związku w ramach przynależności. 
Lada moment będziemy zbierać podpisy pod deklara-
cją do wydania legitymacji elektronicznej, która zara-
zem będzie kartą rabatową na szereg zakupów i 
usług podpisywanych centralnie przez Solidarność. 
Być może zadacie Sobie oraz 
Nam pytanie. Co wyróżnia NSZZ 
Solidarność od innych? Co jeste-
śmy w stanie zaoferować pra-
cownikom w ramach działalno-
ści na terenie zakładu ? Czym 
Was skusimy aby wypełnić de-
klarację członkowską? 

B yć może dla wielu z Was bę-
dzie nie bez znaczenia fakt, 

że NSZZ „Solidarność” działa na zasadach opartych o 
wartości chrześcijańskie. Jest to zapisane w Statucie 
NSZZ „Solidarność” i to nas wyróżnia od innych 
związków zawodowych w Polsce. Jesteśmy też jedy-
nym związkiem zawodowym w Polsce, którego struk-
tura i statut jest jednolita w całym kraju. Jednak to 
co najistotniejsze to w ramach działań i reprezentacji 
pracowników uczestniczymy oraz oferujemy: 

 Pomoc prawną związaną ze stosunkami pracy 
w ramach biur prawnego w Regionie Mazowsze 
NSZZ „Solidarność”.  

 Wypłatę zasiłków statutowych  

 Wypłatę zapomóg bezzwrotnych związanych z 
nagłymi losowymi zdarzeniami lub ratowaniem 
życia i zdrowia, 

 Darmowy pakiet interwencyjnego i całodobo-
wego programu prawnego CDO24 o wartości 
ponad 800 zł 

 Organizację oraz dopłaty do wypoczynku dzieci 

 Organizację oraz dofinansowanie wycieczek i 
imprez integracyjnych dla członków  

 Reprezentowanie członka związku w sprawach 
indywidualnych dotyczących np.: kar porządko-
wych, zwolnień czy działań pracowniczych. 

 Działalność w komisji socjalnej w zakładzie 

 Działalność w komisji bhp              

 Nadzór nad Społeczną Inspekcją Pracy. 

 Wpływ na zbiorowe negocjacje płacowe 

 Wpływ na współtworzenie prawa  

 Kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy 

 Reprezentowanie członków związku we wszyst-
kich sprawach indywidualnych i zbiorowych. 

 Wnoszenie spraw do Państwowej Inspekcji Pracy 

Myślę że nie jest to wcale mało, a kiedy zostaną uru-
chomione elektroniczne  legitymacje, to oferta posze-
rzy się o ciekawe rabaty w wybranych punktach na te-
renie całego kraju. Oczywiście wielu z Was, będzie 
twierdzić że to nic. Że płacą składkę związkową i ocze-
kują jeszcze czegoś więcej. No cóż, zapewne Przewod-
niczący oraz Skarbnik mają węża w kieszeni i są dusi-
groszami, którzy żałują pieniędzy na inne oferty. Co by 

nie powiedzieć, po części ma-
ją rację. Nie da się ukryć, że 
wydawaną złotówkę czy 
grosz, oglądamy dwa razy, 
czy aby na pewno taki wyda-
tek jest potrzebny. Nie ozna-
cza to, że gdy przyjdzie 
wspomóc jakąś akcję chary-
tatywną lub społeczną, odże-
gnujemy się od niej. Ale ma-
jąc do czynienia z pieniędzmi 

społecznymi, które kontrolowane są nie tylko przez Ko-
misję Rewizyjną ale także Urząd Skarbowy, staramy się 
mądrze gospodarować, aby ich nie zabrakło na zobo-
wiązania statutowe, czy bieżące opłaty. A warto przy-
pomnieć, że składkę którą macie potrąconą przy wyna-
grodzeniu, należy podzielić mniej więcej na połowę, bo 
tylko jedna z tych części trafia na konto Komisji Zakła-
dowej. Reszta idzie do Regionu Mazowsze, Komisji Kra-
jowej i na fundusz strajkowy związku. Dlatego gdy pa-
dają pytania czy będzie upominek świąteczny czy inne-
go rodzaju prezent, bardzo często rozkładamy ręce py-
tając ....a z czego? Nie mamy dodatkowych dotacji, a 
musimy w odróżnieniu od innych związków zawodo-
wych, wypełniać cele i zobowiązania statutowe. Musi 
nam wystarczać na zasiłki, zapomogi, akcje protesta-
cyjne, pikiety oraz uroczystości. Dochodzą do tego 
opłaty na prawników, telefon, internet, długopisy, pa-
pier, tusze, koperty itd... Nikt nie dopłaca (jak często 
bywa w innych firmach) do delegacji, wyjazdów służ-
bowych czy szkoleń.  Ale wbrew pesymistycznemu opi-
sowi, jakoś się udaje oszczędnie gospodarować naszy-
mi skromnymi zasobami.  

W racając do czekających nas wyborów w związku. 
Jest to dobry moment aby pomyśleć i rozejrzeć 

się za reprezentantami Waszych oczekiwań na zebranie 
delegatów. Zamysłem Komisji Zakładowej jest to, aby 
każda grupa członków związku, pracujących na po-
szczególnych działach czy liniach produkcyjnych, mogła 
wybrać delegata na Walne Zebranie Wyborcze. W nie-
których przypadkach będzie to jedna osoba w innym 
kilka, w  zależności od ilości związkowców w danej ko-
mórce organizacyjnej.  To Oni będą mieli znaczący 
głos, aby wskazać Przewodniczącego oraz Komisję Za-

... będziemy zbierać podpisy 

pod deklaracją do wydania 
legitymacji elektronicznej, która 
zarazem będzie kartą rabatową 
na szereg zakupów i usług …. 



W  dniach 19 – 20 września w 
Warszawie, odbyło się semi-

narium pracowników czekolady i 
wyrobów cukierniczych. Europej-
ska Federacja Związków Zawodo-
wych Żywności, Rolnictwa i Tury-
styki EFFAT,  dzięki zaangażowa-
niu  komitetu sterującego ds. ka-
kao, zorganizował seminarium w 
którym  wzięli udział przedstawi-
ciele Krajowej Sekcji Przemysłu 
Cukierniczego, Młynarskiego i Pie-
karniczego NSZZ „Solidarność”. 
Dzięki zaangażowaniu koordynato-
ra Sekcji Kolegi Artura Krasińskie-
go, w spotkaniu uczestniczyło po-
nad 50 przedstawicieli central i 
organizacji związkowych z krajów 
takich jak Francja, Belgia, Holan-
dia, Austria oraz Litwa. Patronem 
medialnym tego wydarzenia był 
Tygodnik Solidarność. 

Organizatorzy tego wydarzenia, wygospodarowali czas na zaprezentowanie się Polskiej części uczestników. Kra-
jowy Sekretariat Przemysłu Spożywczego reprezentował Przewodniczący Mirosław Nowicki, który w krótkich sło-
wach i wyświetlanej prezentacji, przedstawił cały sektor spożywczy w Polsce. Podczas wystąpienia, bardzo moc-
no podkreślił jak oczekiwany jest dialog społeczny w sektorze.  

Miłym akcentem była obecność Pana Marka Przeździaka, Prezesa „POLBISCO” – Stowarzyszenia Polskich Produ-
centów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych, który w swoim wystąpieniu przedstawił czekające wyzwania i 
zmiany polskich producentów oraz przedstawił problemy które hamują naszą branżę. O celach i działalności, w 
swojej prezentacji mówił Dariusz Skorek – Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Mły-
narskiego i Piekarniczego. Podkreślił jak ważną rolą w działalności struktury branżowej jest wymiana dobrych 
praktyk oraz doświadczenia pomiędzy organizacjami z konkurencyjnych firm. 

Seminarium które trwało dwa dni, bardzo mocno skupiło się na zrozumieniu problemów zrównoważonej produk-
cji kakao. Specyfika sektora produkcji czekolady i wyrobów cukierniczych, poprzez cały łańcuch dostaw jest 
ogromnym problemem.  Wymiana doświadczeń w tym sektorze jest bardzo oczekiwana i staje się priorytetem 
dla wszystkich uczestników. Ma to szczególnie znaczenie w sytuacji, gdy globalne firmy umiejscowione są we 
wszystkich krajach Europy. Ważnym elementem kończącym spotkanie, było podpisanie deklaracji o współpracy 
pomiędzy francuskimi i polskimi związkami zawodowymi, umiejscowionymi w Mondelez. Ta deklaracja woli oraz 
wspólnych działań, pozwoli na wymianę informacji, które są bardzo istotne w pracy 
związkowej w tej firmie. 

kładową. To Oni stanowić będą najwyższą władzę w 
organizacji Solidarność. NSZZ „Solidarność” to najbar-
dziej demokratyczna grupa społeczna, gdzie decyzje 
zapadają oddolnie, poprzez członków albo delegatów, 
jak to będzie miało miejsce w naszym przypadku. 
Dlatego już teraz proszę was o pewne decyzje i za-
stanowienie się kto może lub kto będzie chciał Was 
reprezentować na zebraniu wyborczym.   

Przewodniczący K. Z. Dariusz Skorek 

Od 1 stycznia 2018 roku kwota wolna od 
podatku wyniesie 8 tys. złotych. 

 
"Od 1 stycznia 2018 roku zwiększymy kwotę wolną od 
podatku do 8 tys. zł" – powiedział dnia 26.09 wice-
premier, minister rozwoju i finansów Mateusz Mora-
wiecki. Minister dodał, mimo dobrej sytuacji w budże-
cie, resort finansów nie planuje zmian w podatkach 
sektorowych i podatku VAT. „Uszczelniamy system 
podatkowy i nie chcemy podnosić podatków. Obniży-

my podatki poprzez to, że od 1 stycznia 2018 roku zna-
cząco, znowu, po raz drugi, zwiększymy kwotę wolną 
od podatku – z 6,6 tys. zł na 8 tys. zł dla tych najuboż-
szych osób. Podniesiemy też próg z 11 tys. zł do 13-14 
tys. zł – ten od którego ta kwota z 6,6 tys. zł dzisiaj 
malała do obowiązującej wcześniej i obecnie poprzed-
niej kwoty wolnej od podatku 3091 zł. Dzisiaj benefi-
cjentem kwoty wolnej od podatku jest 3 mln 400 tys. 
osób. W nowym systemie będzie to 5-6 mln osób”  -
powiedział Mateusz Morawiecki. 

źródło TVP Info 

Źródło:  www.cukiernicy.eu 



N awet najniższa kategoria zwykłych robotników po-
winna zarobić co najmniej dwa razy tyle, ile potrze-

buje na własne utrzymanie, aby każdy był w stanie wy-
chować dwoje dzieci” – pisał Adam Smith, ikona współ-
czesnych liberałów, proponując, jako pierwszy, wyso-
kość minimalnego wynagrodzenia. Był rok 1776. Dzisiaj 
liberałowie raczej niechętnie przyznają się do tego po-
glądu swojego guru. Za to przy każdej okazji cytują je 
ci, którzy liberałami gospodarczymi nie są w żadnym 
wypadku. Innymi słowy świat stanął na głowie. I nie 
trzeba odchodzić zbyt daleko od poruszonych przez Ad-
ama Smitha kwestii pracowniczych, aby znaleźć kolejne 
przykłady na potwierdzenie tej tezy.  

Jakiś czas temu – i nie było to 1 kwietnia – brytyjskie 
media obiegła informacja, że w tym kraju osoby zajmu-
jące się zawodowo wyprowadzaniem psów na spacer 
zarabiają więcej od pielęgniarek, policjantów i począt-
kujących nauczycieli. Brytyjski specjalista od spacero-
wania z czworonogami zarabia średnio 26,5 tys. fun-
tów, czyli w przeliczeniu na złotówki prawie 122 tys. zł. 
Mnie i Was pewnie też od małego uczono, że żeby do-
brze zarabiać, trzeba się pilnie uczyć, zdobyć dyplom i 
kwalifikacje. Tłuczono nam do głowy, że trzeba mieć w 
ręku fach. Tymczasem okazuje się, że wystarczy w niej 
trzymać smycz z psem przymocowanym do drugiego 
końca.  

A teraz przykład kolejny. Jedna z włoskich 
firm galanteryjnych wymyśliła jak znaleźć no-
wych pracowników i za jednym zamachem 
zwiększyć sprzedaż swoich produktów. Wyko-
rzystując fakt, że wśród młodych ludzi w tym 
kraju bezrobocie wynosi 35 proc., ruszyła z 
kampanią „kup torebkę i wygraj staż”. W 
świecie, który stoi na nogach, a nie na głowie 
firma zatrudnia pracowników za odpowiednie 
wynagrodzenie po to, żeby produkowali różne 
rzeczy, względnie świadczyli usługi dla klien-
tów tejże firmy. W świecie postawionym na 
głowie, to potencjalny pracownik, musi kupić 
produkt, żeby mieć szansę na zatrudnienie, 
na dodatek nie na normalną robotę, ale na 
„staż”, czyli robotę za darmo lub pół-darmo. 

U nas na szczęście nikt jeszcze nie płaci za wyprowa-
dzanie psów więcej niż za leczenie ludzi, czy uczenie 
w szkole. Nikt nie każe też kandydatom do pracy ku-
pować torebek. U nas bezrobocie jest rekordowo ni-
skie, a zamiast rynku pracy postawionego na głowie 
mamy rynek pracownika, tak przynajmniej twierdzą 
rządzący i prorządowe media. I tylko nikt nie dodaje, 
że gdyby wszyscy, którzy wyjechali za pracą w ostat-
nich latach nagle wrócili mielibyśmy nie milion ale 3 
miliony bezrobotnych. Nikt też nie dodaje, że choć 
rzeczywiście dzisiaj łatwiej znaleźć robotę, niż jeszcze 
kilka lat temu, ale jest to zazwyczaj robota znacznie 
różniąca się od wyobrażeń przytoczonego wyżej Ada-
ma Smitha.   

Już za kilka tygodni w Sosnowcu światowy gigant z 
branży sprzedaży wysyłkowej otworzy ogromne cen-
trum logistyczne, w którym zatrudni kilka tysięcy 
osób. Na billboardach chwali się, że oferuje 15 zł brut-
to za godzinę pracy przy 10-godzinnych dniówkach. 
Nie ma wątpliwości, że tych pracowników znajdzie. 
Bezrobocie znowu spadnie, a politycy ogłoszą rynek 
pracownika do kwadratu. Z tym, że ten pracownik 
chętnie oddałby ten rynek z powrotem w zamian za 
możliwość wyprowadzania psów w Londynie.  

Trzeci z Czwartą:)  źródło Region Śląsko-Dąbrowski 

 
 

Monitoring nie będzie już mógł być wykorzystywany do nadzorowania, czy pracownik właściwie 
wykonuje swoje obowiązki.  
 
Niedawno opublikowany przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt przepisów wprowadzających ustawę o ochronie da-
nych osobowych zawiera liczne przepisy sektorowe, w tym dotyczące prawa pracy.  
Najważniejsza zmiana dotyczy monitoringu w miejscu pracy. Będzie on mógł być stosowany do zapewnienia bez-
pieczeństwa pracowników, ochrony mienia lub zachowania tajemnicy informacji.  
O jego wprowadzeniu należy poinformować z 14-dniowym wyprzedzeniem w regulaminie pracy, a nowo zatrud-
nioną osobę uprzedzić przed rozpoczęciem pracy. Monitoring nie będzie jednak mógł stanowić środka kontroli 
wykonywania pracy. Zdaniem wielu specjalistów, przepis powinien raczej mówić o zakazie inwigilacji. 

 

Czas letni, czas zimowy, spór ws. zmiany czasu powraca 
W mediach pojawiły się informacje jakoby Polskie Stronnictwo Ludowe ma złożyć do Sejmu projekt ustawy zno-
szący zmianę czasu i wprowadzający przez cały rok czas letni.  

W polskich warunkach klimatycznych jesień staje się koszmarna, bo większość z nas kończy pracę po zmroku. U 
wielu osób powoduje to problemy z przestawieniem organizmu, a dochodzą do tego kłopoty z transportem pu-
blicznym w te dwie noce w roku - twierdzi poseł PSL Marek Sawicki. Przy okazji wspomina się o raportach Funda-
cji Republikańskiej i Kolibra postulujący taki sam kierunek zmian Źródło: Serwis21 

Źródło: rp.pl 

http://serwis21.blogspot.com/2017/09/czas-letni-czas-zimowy-spor-ws-zmiany.html


P 
rezydent RP Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.  
Celem proponowanych zmian jest wprowadzenie rozwiązań ułatwiają-

cych pracownikom realizację szeregu uprawnień pracowniczych. 
 
Projekt dotyczy zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień 
związanych z równym traktowaniem pracowników, ochroną osób korzysta-
jących z uprawnień rodzicielskich, mobbingiem, wydawaniem świadectw 
pracy i terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy.  
Ważnym punktem projektu jest usunięcie wątpliwości, czy katalog kryte-
riów dyskryminacyjnych, o którym mowa w art. 11(3) k.p. jest katalogiem 
otwartym czy zamkniętym. Inna zmiana ma dotyczyć na objęciu szczegól-

ną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy pracowników-innych członków najbliższej rodziny, korzystających 
z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, oraz przyznania im uprawnień analogicznych do przysługują-
cych pracownicom oraz pracownikom-ojcom wychowującym dziecko, korzystającym z tych urlopów. Przewiduje 
się m.in. poszerzenie katalogu podmiotów, którym w przypadku przywrócenia do pracy i podjęcia zatrudnienia 
przysługuje wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy. Zmiany dotyczyć mają także zasad i trybu wy-
dawania świadectwa pracy oraz postępowania w sprawie sprostowania treści świadectwa pracy. Wydłużony miał-
by być termin na wystąpienie z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy z 7 do 14 dni, wydłu-
żenie z 7 do 14 dni terminu na wystąpienie do sądu pracy z żądaniem sprostowania świadectwa pracy w razie nie-
uwzględnienia przez pracodawcę wniosku pracownika. Dłuższe terminy z pewnością ułatwią pracownikom docho-
dzenia treści świadectwa pracy zgodnej z prawem i faktami. Pan Prezydent proponuje także zmianę związaną 
ważną luką prawną która umożliwiłaby pracownikom prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem wydania orze-
czenia zastępującego świadectwo pracy w przypadku bezskutecznej egzekucji orzeczenia zobowiązującego praco-
dawcę do wydania świadectwa pracy. Ważną zmianą z punktu widzenia ochrony pracowników, którzy doświadczy-
li mobbingu i ponieśli w związku z nim szkodę jest przyznanie im prawa dochodzenia od pracodawcy odszkodowa-
nia w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Regulacja ta pozwoliłaby dochodzić odszkodo-
wania również mobbowanym pracownikom, z którymi to pracodawca rozwiązał umowę o pracę oraz pracownikom 
zatrudnionym na innej podstawie niż umowa o pracę. źródło www.kadry.abc.com.pl 

Po kilkumiesięcznej przerwie ruszają w parlamencie prace nad projektem ustawy ograniczającej handel w niedzie-
lę. Zajmie się tym sejmowa podkomisja ds. rynku pracy. Jeśli posłowie zdążą w odpowiednim czasie uchwalić 
ustawę, wejdzie ona w życie od 1 stycznia 2018 roku. To dobra wiadomość. Gorsza wiadomość to ta, że począt-
kowo obostrzenia mają obowiązywać w co drugą niedzielę.  – Od 1 stycznia zakupy będą możliwe tylko w co dru-
gą niedzielę –’ poinformował na antenie jednej z prywatnych stacji radiowych poseł Janusz Śniadek, przewodni-

czący sejmowej  podkomisji ds. rynku pracy. Obywatelski projekt, pod którym 
podpisało się pół miliona Polaków, zakłada wprowadzenie ograniczeń w każdą 
niedzielę, z wyłączeniem tych handlowych. Projekt nie zakazuje całkowicie han-
dlu. Dopuszcza jego prowadzenie przez właścicieli placówek i przewiduje wiele 
wyjątków, które obejmują m.in. stacje paliw, dworce, kwiaciarnie czy kioski. 
– NSZZ „Solidarność” złożył projekt ustawy zakładający ograniczenie handlu we 
wszystkie niedziele i z tego się nie wycofujemy – mówi Marek Lewandowski, 
rzecznik Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 
 
Przedstawiciele PiS-u deklarują, że początkowo obostrzenia mają obowiązywać 
tylko w co drugą niedzielę. Jeśli Polacy przyzwyczają się do nich, zakaz zostanie 
rozszerzony na wszystkie ostatnie dni weekendu. 
 

 
źródło www.solidarnosc.gda.pl  

W „nowych” krajach UE tylko w Słowenii więcej niż połowa pracowników ma w swoim zakładzie związek zawodo-
wy lub radę pracowniczą. Pozostałe kraje naszego regionu mają wskaźnik poniżej 50 proc. przy czym Polska ma 
najniższy, 27-procentowy. Na znaczącą lukę płacową wpływa brak uzwiązkowienia w Europie Środkowo-
Wschodniej,  mało porozumień sektorowych i tych zawieranych na poziomie zakładu pracy.  

Niemcy dalej są konkurencyjne, ale nie niskimi płacami, tylko wartością dodaną. Udowodniony jest wpływ wyż-
szych płac na innowacyjność, bo pracodawcom opłaca się inwestować w pracowników. Co gorsza w Polsce ten 
model niskiej płacy obejmuje wszystkie sektory – uważa Agnieszka Piasana, ekspertka ETUI  

Komisja Europejska w ostatnich ocenach polskiej gospodarki zwracała uwagę, że wyczerpują się proste rezerwy 
wzrostu poprzez konkurencyjność opartą na niskich płacach. W jednym z raportów na temat Polski wskazywała 
na zgubny wpływ rozpowszechnionych kontraktów czasowych. Firmy używające ich częściej (w Polsce ten wskaź-
nik jest najwyższy w UE) mniej inwestują w badania i rozwój.  

źródło www.solidarnosc.org.pl  



Trzecia wędrówka z naleśnikami to Stany Zjednoczone Amery-
ki. A w zawiązku z tym ze rozpoczęła się jesień, to jak nie  za-
proponować potrawy z dynią. Będzie Wam niezbędne puree z 
dyni. Ja  lubię te wykonane w piekarniku. Dynię oczyszczacie z 
pestek i włókien, kroicie na mniejsze kawałki. Możecie ją ugo-
tować aż zmięknie, albo  upiec w 200 stopniach przez około 
godzinę. Gotową dynię obieracie ze skórki, a miąższ miksujecie 
blenderem, albo porządnie rozgniatacie, aby nie było grudek. 
Dynia lubi przyprawy, więc zadbajcie o cynamon, imbir i gałkę 
muszkatołową. Uwielbiam pancakes, a te z dynią szczególnie. 
Gdy przychodzi sezon  na ten owoc, to w domu dynia króluje w 
wielu potrawach, a w naleśnikach szczególnie. Polecam to proste danie, szczególnie dla dzieci. Moje 
zajadają się nimi bez końca.  

0,5 kg puree z dyni 

1 i ¼ szklanki mąki 

2 łyżki cukru 

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

pół łyżeczki cynamonu 

pół łyżeczki mielonego imbiru 

pół łyżeczki gałki muszkatołowej 

pół łyżeczki soli 

1 szklanka mleka 

6 łyżek puree z dyni 

2 łyżki rozpuszczonego masła 

1 jajko 

 

Wykonanie 

W dużej misce zmieszaj razem 
wszystkie suche składniki. 

W drugiej misce zmieszaj mokre 
składniki oraz puree z dyni. 

Dodaj mokre składniki do su-
chych i wymieszaj. 

Smaż małe placuszki (o średni-
cy około 10 cm) na lekko po-
smarowanej olejem patelni. 

Podawaj z sosem waniliowym, 
toffi, świetnie pasuje tu masło 
orzechowe, czy kremy czekola-
dowe lub orzechowe. 

Rys. Dariusz Skorek 

Pewien facet jadąc autobusem poczuł 
bardzo nieprzyjemny zapach, a kon-
kretnie gówna. Trąca gościa stojącego 
przed nim i pyta  
- Przepraszam, zesrał się pan?  
- Tak, a o co chodzi?  

Jasiu mówi do mamy:  
- Mamo, dzisiaj rano kiedy jechałem autobu-
sem tato kazał mi wstać i ustąpić miejsca ko-
biecie.  
- To bardzo ładnie  
- Ale mamo, ja siedziałem na taty kolanach.  
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PO NAGRODĘ Z POPRZEDNIEJ 

KRZYŻÓWKI ZAPRASZAMY 

CELINĘ KRÓL Z OPM VENUS 


