
 

 
 

Bo kto nie był ni razu człowiekiem, 
Temu człowiek nic nie pomoże.   
                                      

Adam Mickiewicz (Dziady) 

6 grudnia obchodziliśmy wspo-
mnienie św. Mikołaja, biskupa 
Mirry, który pomagał biednym i 
potrzebującym.  
 
W zamierzchłych czasach został uzna-
ny za patrona dzieci. To wtedy właśnie 
narodził się zwyczaj obdarowywania 
maluchów prezentami. Jednak kult 
św. Mikołaja z biegiem lat ewaluował. 
Święty Mikołaj został pozbawiony 
ornatu i pastorału. Kupił sobie wypa-
sione renifery, wynajął elfy. Stał się 
także poważnym biznesmenem pro-
wadzącym fabrykę zabawek.  W Polsce 
jeszcze odwiedza wszystkich 6 grud-
nia, ale w światowej popkulturze po-
jawia 25 grudnia, napełniając prezen-
tami buty i skarpety. I bądź tu czło-
wieku mądry skoro i u nas w Polsce 
oprócz św. Mikołaja 6 grudnia są jesz-
cze prezenty bożonarodzeniowe, które 
przynosi Dzieciątko, Aniołek lub 
Gwiazdka. W tej kwestii mamy po-
tworny bałagan. Będąc, co by nie pa-
trzeć osobą w wieku średnim pamię-
tam, jeszcze jedną lansowaną postać, 
która miała zwalczać zabobony i re-
gionalny kult. Mówię tu o osobie 
Dziadka Mroza, który w towarzystwie 
Śnieżynki nawiedzał przedszkolną 
społeczność. W papierowych torbach 
wręczał nam luksusowe produkty 
spożywcze, na czele z kubańską od-
mianą pomarańczy, która charaktery-
zowała się skórą grubości miąższu. To 
był taki święty Mikołaj z peerelu, im-
portowany ze Wschodu. Zgodnie z 
rosyjską tradycją, a właściwe prawo-
sławnym kalendarzem, Dziadek Mróz 

przychodził do naszego rzymsko-
katolickiego kraju w styczniu. Pragnę 
uświadomić, co młodszych czytelni-
ków, ze w tamtych czasach znajdowa-
liśmy się w innej Unii, ze stolicą nie w 
Brukseli, ale w Moskwie. Jednak 
chwyty i zamieszanie z okresem świą-
teczno – noworocznym niewiele 
zmieniły się od tego czasu. Zostaliśmy 
obdarci z magii baśniowych świąt. 
Ruszające się choinki i podskakujący 
krasnal w czerwonym ubranku wy-
krzykujący w zależności od pomysłu 
marketingowca różnego rodzaju stę-
kania typu hoo,…hoo,..hoo,.. stały się 
codziennością. W telewizji pokażą, że 
tak naprawdę prezenty wigilijne przy-
nosi facet w czerwonym kubraku, 
który wciska się do nas przez komin, 
aby wypełnić wiszące skarpety. Przy 
okazji odpali swoje sanie, zaprzężone 
już nie w renifery (sprzeciwiają się 
temu obrońcy zwierząt), ale w silnik 
odrzutowy. Obłęd, bo w takim nowo-
czesnym świecie żyjemy. Tak się po-
dobno wzbogaciliśmy przez ostatnie 
25 lat. Ale czy na pewno? A nawet 
jeśli, to jakim kosztem?  
Bo chodzi o to …. że kultywując nasze 
tradycje pamiętamy, kim był święty 
Mikołaj. Ważnym jest, aby żaden kra-
snal nie przesłaniał nam stajenki w 
oczekiwaniu na Boże Narodzenie. 
Adwentowe oczekiwania uczyły, że 
trzeba być cierpliwym, że na prezent 
trzeba sobie zasłużyć, a koniec końców 
i tak nie to jest najważniejsze w magii 
świat. Są sprawy o wiele ważniejsze w 
przezywaniu tych dni.  

D.S:) 

 
 
Przed nami najpiękniejsze, najbar-
dziej rodzinne Święta w roku. Już za 
parę dni, kiedy na niebie pojawi się 
pierwsza gwiazdka, razem z Bliskimi 
zasiądziemy do wigilijnego stołu.  
Będzie łamanie się opłatkiem, życze-
nia i kolędy. Boże Narodzenie to cu-
downy czas. Wszyscy czekają na świe-
ży zapach choiny i gwiazdkę w wigilij-
ną noc.  
 

    Wszystkim pracownikom Lotte 

Wedel, ich rodzinom i znajomym 
pragniemy złożyć najserdeczniejsze 
życzenia Bożonarodzeniowe.   
Na Święta BOŻEGO NARODZENIA z 
serca życzymy Wam, aby przy świą-
tecznym stole nie zabrakło dobroci 
ludzkich serc i tej wielkiej radości z 
narodzenia Jezusa.  
Nieogarniony Bóg, Stwórca i dawca 
istnienia, przychodzi do nas, aby 
przynieść radość i nadzieję.  
Niech Nowy Rok 2016 przyniesie ze 
sobą dużo zdrowia, radości i błogo-
sławieństwa Bożej Dzieciny.  
 
„Pokój Bóg powierzył ludziom w 
noc Bożego Narodzenia.  
Pokój na ziemi.  
Pokój ludzkich serc i sumień. 
Pokój to dobro, za które dzisiaj 
najbardziej tęskni ludzkość.” 

 
Bł. ks. Jerzy Popiełuszko 



 
ROZLICZYĆ NASZĄ SKŁADKĘ 

ZWIĄZKOWĄ 
 
Koniec roku oprócz podsumowań to 
także okres rozliczeń. Aby zrozumieć, 
całą istotę składki związkowej oraz jej 
rozliczenia z urzędem skarbowym, 
należy poznać, czym dysponujemy.  
Istnieją pewne zobowiązania, które 
Komisja Zakładowa musi zagospoda-
rować w budżecie. Każda złotówka, 
musi mieć określone przeznaczenie, 
aby wystarczyło na działalność statu-
tową, pomocową i wynikającą z ciążą-
cych na nas obowiązków. Nie jest to 
wcale proste, szczególnie w sytuacji, 
gdy przyjęte przez nas uchwały pod-
niosły progi wypłaty świadczeń ponad 
określone przez statut minima. Łatwo 
też jest się zorientować, mnożąc swoją 
składkę przez 12 miesięcy, jakim bu-
dżetem dysponujemy. Na chwilę 
obecną płacących składki jest 148 
członków NSZZ „Solidarność” w tym 8 
zwolnionych okresowo ze względów 
społecznych oraz 23 niepełnowymia-
rowych, którzy składki wnoszą w okre-
sie wrzesień – grudzień. Na stanie 
organizacji zakładowej znajduje się 
także 9 członków bezrobotnych oraz 7 
emerytów i rencistów.  
Nowością naszego budżetu 
jest comiesięczne odprowa-
dzanie składek na rzecz 
Cdo24. Zatem, w jaki sposób 
zagospodarowane zostały 
składki członków związku w 
2015 roku.  
 

- (40%) odprowadzane 

jest do Regionu Mazowsze i 
Komisji Krajowej NSZZ „So-
lidarność”. Opłata wynika z 
uchwały finansowej związku 
i statutu NSZZ „Solidarność” 
 

 - (11%) – program 

ochrony prawnej dla człon-
ków związku CDO24. 
  

- (7%) – przeznaczone 

na fundusz strajkowy, oraz 
rezerwa komisji zakładowej 
w budżecie.  
 
 

- (4%) – zasiłki statutowe, wyni-

kające ze przepisów ogólnokrajowych. 
 

- (2%) – zapomogi losowe, na 

leczenie lub wspieranie w trudnej 
sytuacji życiowej. 
 

- (7%) – szkolenia i seminaria 

związkowe. 
 

- (5%) – dopłaty do wycieczek 

oraz spartakiady. Jest to szeroko ro-
zumiana działalność promocyjna 
związku. 
 

- (7%) – prasa i literatura, czyli: 

Tygodnik Solidarność, WPiS, Aktual-
ności BHP, opłaty za stronę www.  
 

- (6%) – Działalność biura 

związkowego w tym opłaty za telefon, 
internet, zakup papieru, tuszy, długo-
pisów, sprzętu (w tym serwis i napra-
wa).  
 

- (9%) – Wyjazdy służbowe w 

tym koszty biletów lub rozliczenie 
samochodów. Uroczystości w tym 
zakup kwiatów, wiązanek, zniczy oraz 
słodyczy na spotkania.  

 - (2%) - opłaty sekcyjne, czyli 

składka członkowska na rzecz sekcji 
krajowej, składki afiliacyjne EFFAT i 
IUL (europejskie i światowe organiza-
cje związków zawodowych) 
 
Wymienione powyżej składniki sta-
nowią konta znajdujące się w księdze 
skarbowej. Każda pozycja wymieniona 
w sprawozdaniu, podlega kontroli 
skarbowej oraz kontroli wynikającej ze 
statutu NSZZ „Solidarność” przepro-
wadzanej przez Komisję Rewizyjną. 
 
Po rozmowie ze Skarbnikiem i podli-
czeniu naszych skromnych zasobów, 
Komisja Zakładowa podjęła decyzję o 
powiększeniu rezerwy budżetowej, z 
której mogłyby zostać zakupione 
upominki świąteczne. Niestety tego-
roczne zasoby finansowe nie pozwala-
ją na zakup prezentów w okresie gru-
dniowym. W związku z powyższym 
Komisja Zakładowa podjęła decyzję o 
przeniesieniu upominków na okres 
Świąt Wielkanocnych i z tego tytu-
łu w planach budżetowych musi zago-
spodarować około 18% wydatków na 
ten cel z pozycji związanych z wyjaz-
dami, prasą i literaturą, działalnością 
biura oraz szkoleniami i seminariami 
związkowymi.  
 
Komisja Zakładowa oczekuje od 
członków związku pomysłów na pla-
nowany upominek świąteczny. Prosi-
my, aby swoje pomysły zgłaszać do 
wszystkich członków Komisji Zakła-
dowej. W ten sposób określimy, jakie-
go rodzaju upominek bądź artykuły 
spożywcze będziemy mogli zakupić. 
 



 

Rada Sekcji w  
Raduckim Folwarku. 

 

W dniach 30.12 – 01.12.2015 roku 

koło Wielunia odbyło się ostatnie w 
tym roku posiedzenie Rady Krajowej 
Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Mły-
narskiego i Piekarniczego NSZZ „Soli-
darność”. W posiedzeniu uczestniczyło 
10 członków Rady. Obrady prowadził 
Przewodniczący Rady Dariusz Skorek, 
który zaproponował porządek oraz 
zdał raport z całorocznej działalności 
oraz toczących się projektach.  
Rada wysłuchała Przewodniczącego 
Krajowego Sekretariatu Przemysłu 
Spożywczego Mirosława Nowickiego. 
Kolega Nowicki przypomniał o obo-
wiązku składania półrocznych ankiet 
informacyjnych do Regionów, Sekcji i 
Sekretariatu na nowych drukach 
zgodnie z nowymi uchwałami Komisji 
Krajowej.  Podczas spotkania określo-
no ramę zagadnień dotyczących 
współpracy ze związkami z Ukrainy, 
oraz dokonano przeglądy składek 
afiliacyjnych. Podczas dyskusji wysłu-
chano raportu Kompanii Piwowarskiej 
dotyczącego procesu zmian w zakła-
dzie. Podczas toczącej się dyskusji 
omówiono działania Europejskich Rad 
Zakładowych w koncernach ponadna-
rodowych. Rada Sekcji omówiła także 
proces zmian toczących się po wybo-
rach parlamentarnych, oraz związa-
nych z tym projektach, które dotyczyć 
mogą źródeł prawa pracy. Ważnym 
tematem jest zacieśnienie współpracy 
ze stowarzyszeniami pracodawców w 
ramach zespołów roboczych dialogu 
społecznego oraz działań w procesie 
polskiej ramy kompetencji i kwalifika-
cji dla przemysłu spożywczego. 
 
 

Spotkanie komitetu 
sterującego Cocoanet 
 

W dniach 3-4 grudnia w Londynie 
odbyło się posiedzenie komitetu steru-
jącego projektu Cocoanet, czyli zrów-
noważonej produkcji i rozwoju ziarna 
kakaowego w związanych z tym tema-
tach, czyli pomoc farmerom i zasto-
powaniu pracy dzieci na plantacjach. 
Spotkanie dotyczyło także certyfiko-

waniu produktów z farm o czystych 
rękach. Jest to projekt, który wystar-
tował w 2010 roku, którego jesteśmy 
uczestnikiem, jako przedstawiciele 
Sekretariatu Przemysłu Spożywczego i 
Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierni-
czego, Młynarskiego i Piekarniczego. 
Na spotkaniu omówiono wszystkie 
działania, które odbyły się w przeciągu 
ostatniego roku. Dotyczyło to w szcze-
gólności konferencji, które odbyły się 
w ramach projektu na Dominikanie i 
Paryżu. Podczas spotkania omówiono 
także aktywność poszczególnych cen-
trali związkowych, które są uczestni-
kami projektu. Uczestnicy komitetu 
przygotowali wstępne działania i 
uczestnictwo w wydarzeniach na przy-
szły rok, między innymi konferencja 
na Dominikanie, CHOCO WAY z Bar-
ry Calebaut i wreszcie spotkanie 
wszystkich uczestników w konferencji, 
która najprawdopodobniej zostanie 
zorganizowanej w Polsce przez naszą 
sekcje krajową. Uczestnikiem spotka-
nia był Kolega Artur Krasiński, który 
dla zainteresowanych podaję stronę 
internetowa projektu, na której może-
cie zobaczyć relacje ze wszystkich 
spotkań i konferencji a przede wszyst-
kim pojąc sens i cel projektu – 
www.cocoanet.eu 
 

 
  
Na zbliżające się Święta pra-
gniemy złożyć życzenia przeży-
wania Bożego Narodzenia w 
zdrowiu, radości i ciepłej ro-
dzinnej atmosferze.  
Kolejny zaś rok niech będzie 
czasem pokoju oraz realizacji 
osobistych zamierzeń. 

Rada Sekcji  

 
 
Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń, że 
może z niej uczynić dobro. Święta 
Bożego Narodzenia to czas, gdy uwi-
daczniamy sobie, jak wiele osób po-
trzebuje pomocy, jak wiele możemy 
dać. Niemiecki dziennik "Sueddeut-
sche Zeitung" zaapelował do krajów 
Unii Europejskiej o przyjęcie uchodź-
ców z Syrii. W przeciwnym razie Eu-
ropa "udławi się skąpstwem i hipokry-
zją" a "Europa orbanowska" przesta-
łaby być UE. Odmowa pomocy ze 
względu na religię jest zdradą warto-
ści”… "Jeżeli należące do jądra Europy 
Węgry i Polska nie chcą przyjąć ludzi 
będących w potrzebie, ponieważ wy-
znają oni niewłaściwą religię, to jest to 
zdrada stanu wobec wartości, dla któ-
rych powstała Unia Europejska" - 
uważa dziennik. 
Myślę, że chodzi raczej o odpowiedź 
na pytanie, czy Europa jest w stanie i 
czy chce zapewnić przeżycie setkom 
tysięcy uchodźców. Unia Europejska 
liczy obecnie 510 milionów mieszkań-
ców.  Każdy z nas ma na tyle ciepłe 
serce, że może przyjąć z pomocą in-
nym. Zachodzi jednak pytanie czy 
każdy chce tej pomocy akurat od nas. 
Zacznijmy od tego, że nie jest prawdą, 
iż są to chrześcijańscy uchodźcy tylko 
z Syrii. Ponad 50-60% z nich to mu-
zułmanie ze wszystkich zakątków 
świata, którzy wykorzystują bezrad-
ność i naiwność Europy szukają ła-
twiejszego życia z nieograniczoną 
pomocą krajów europejskich. Musimy 
sobie niestety jasno powiedzieć, że te 
osoby nie potrafią i nie chcą się asymi-
lować ze społeczeństwem europej-
skim, żyją w swoich gettach i narzuca-
ją swoje poglądy i przepisy innym nie 
respektując obowiązującego prawa. 
Nie powinniśmy być obojętni na 
krzywdę innych ludzi, ale też nie po-
winniśmy zgadzać się ślepo na wywie-
rana na nas presje, gdyż wszystko to 
prowadzi do zatracenia naszych ko-
rzeni chrześcijańskich w perspektywie 
następnych 20 lat. W przebłysku do-
bra i pomocy, które oferują społeczeń-
stwa europejskie, stawianie naszego 
kraju w roli nietolerancyjnego i bez-
dusznego karła, jest krzywdzące dla 
naszego społeczeństwa. Żal mi ludzi, 
którzy są ofiarami wojny, ale prawda 
jest bardziej brutalna. Nikt z nich nie 
chce przybywać do kraju z taką pomo-
cą socjalną i zarobkami.  
Przechodząc do bliższego podwórka, 
to przyglądam się szopce, która ma 
miejsce w naszym parlamencie. I to 



prawie szopce noworocznej. Oddając 
władzę „elyta” w dalszym ciągu nie 
stara się nawet zrozumieć, dlaczego 
społeczeństwo nie poparło jedynej 
słusznej drogi.  Dlaczego nie stanęło 
po stronie tych, którzy mówili, że 
pierwszy milion trzeb a ukraść, a poli-
tyka nie ma być uczciwa, tylko sku-
teczna ! Po stronie tych, którzy mówią, 
że nie ma w Polsce głodnych dzieci, a 
jak komuś się nie powodzi, to jest 
nieudacznik, bo nie potrafi sobie zna-
leźć pracy i wziąć kredytu na mieszka-
nie. Boli mnie to, że przez kilka ostat-
nich lat, tak mocno trzeba było wspie-
rać wszystkich tych, którym państwo 
polskie odmawiało pomocy. To jest 
kompletne zaprzeczenie tego, o co 
walczyła „Solidarności”. Mam nadzie-
ję, że przynajmniej częściowo do tam-
tych dążeń ten nowy rząd wróci. Jeśli 
obecnie rządzący zawarli polityczny 
układ z przewodniczącym Solidarności 
i wszystkie postulaty oraz zamiary 
nowego rządu i prezydenta dotyczą 
poprawy sytuacji ludzi pracy – to, po 
jakiej stronie powinniśmy się opowie-
dzieć? Nasz fundament społeczny i 
istnienie dobrobytu, wiąże się często z 
akcjami społecznymi i humanitarny-
mi, z którymi jako Państwo Polskie 
nie jesteśmy w stanie sobie poradzić.  
Czy zatem zmiany, brutalnie fundo-
wane przez PiS nie są odpowiedzią na 
żądania, które dłuższy czas były ocze-
kiwane przez coraz szersza grupę spo-
łeczeństwa? Przykro jest obserwować 
zachowania osób, które do tej pory 
reprezentowały sferę władzy. Zmiana 
miejsca i nowa rola opozycji nie zmie-
niła nic, aby wyplenić ignorancję i 
butę w ich zachowania. Nie wszystko 
w nowym rozdania parlamentarnym 
musi się nam podobać, ale rola opozy-
cji nie polega na tupaniu i zachowy-
waniu się jak dziecko w piaskownicy, 
któremu ktoś zabrał ulubioną zabaw-
kę.  Patrząc na kroki do tej pory po-
czynione, trudno na razie ocenić, z 
jakimi przeciwnościami będziemy 
musieli się zmierzyć. Czy medialna 
nagonka to faktycznie czarny scena-
riusz, czy raczej urażone ambicje osób, 
które były na piedestale? Aby to się 
nie spełniło, wystarczy tylko wiara, a 
nadzieja i miłość przyjdzie sama.  
Radosnych Świąt! 
 
Jest cicho.  
Choinka płonie. 
Na szczycie cherubin fruwa. 
Na oknach pelargonie, 
blask świeczek złotem zasnuwa, 
a z kąta, z ust brata płynie 
kolęda na okarynie: 
Lulajże, Jezuniu… 
Aby Święta Bożego Narodzenia 
były Bliskością i Spokojem, 
a Nowy Rok – Dobrym Czasem. 

W moich opowieściach z gotowaniem 
już raz odwiedziliśmy krainę Kaszub.   
Tym razem chciałbym opowiedzieć o 
odrębności kaszubskiej Wigilii i za-
prezentować dania, które w tym okre-
sie pojawiają się na stole. O tej odręb-
ności decydują pewne zwyczaje, a 
przede wszystkim przygotowywane na 
uroczystą wieczerzę potrawy. Prym 
wiodą oczywiście ryby, które na sto-
łach Kaszubów są zawsze obecne 
Niegdyś kaszubska wigilijna kolacja 
była bardzo skromna, zwłaszcza w 
uboższych domach. Najczęściej poda-
wano zupę owocową z kluskami, tak 
zwaną brzadową, śledzie solone w 
śmietanie lub smażone, kralci, czyli 
ziemniaki w mundurkach, i młodzowy 
kuch z kruszonką i glancem (ciasto 
drożdżowe z kruszonką i lukrem). Pito 
kawę zbożową, herbatę zwykłą lub 
miętową. W domach zamożnych gbu-
rów (gospodarzy) wigilijna wieczerza 
była bogatsza. Podawano rybną zupę, 
ryż z jagodami, smażone grzyby, droż-
dżowe ciasto lub piernik. Najważniej-
szy jednak był bunter teller, czyli duży 
kolorowy talerz słodyczy, który dosta-
wali wszyscy: gospodarze, ich dzieci i 
służba. Najwcześniejsze opisy kaszub-
skiego drożdżowego ciasta pochodzi z 
XVI wieku, kompletny przepis pocho-
dzi z ok. 1700 roku. Przez lata przepisy 
uległy pewnym zmianom, ale jedna 
rzecz jest stała. Z drożdżami nie ma 
żartów. A podczas wypiekania kucha 
należy zachować powagę i zachowy-
wać się cicho...  
 

Ale ja skupię się na rybach i dwóch 
daniach, które często przygotowuję i 
to niekoniecznie na wigilię. Pierwsze z 
nich to królujący na wigilijnych sto-
łach karp. Osobiście nie przepadam za 
tym gatunkiem ryby, dlatego podaję 
go w różnych formach, które odbiega-
ją od tradycyjnie smażonego. 
 
Karp pieczony po kaszubsku 

 

1 karp (od 1,2 kg do 1, 5 kg), 400 ml 
wywaru warzywnego, 1 - 2 cebule, 150 
g papryki, 50- 100 g pieczarek, 250 g 
kaszy manny, 1 czerstwa bułka, 1 jaj-
ko, 50 ml śmietany, 50 ml oleju, sól i 
pieprz. 

Karpia sprawiamy, płuczemy, osu-
szamy. Następnie dokładnie naciera-
my od wewnątrz i na zewnątrz solą, 
odstawiamy do lodówki. Bułkę mo-
czymy w niewielkiej ilości przygoto-
wanego wywaru. Kaszę mannę wsypu-
jemy do pozostałej części wywaru, 
podgrzewamy i dolewamy łyżkę oleju. 
Gotujemy cały czas mieszając. Papry-
kę wkładamy na 5 minut do rozgrza-
nego piekarnika, żeby zdjąć z niej 
skórkę. Cebulę i pieczarki i obraną 
paprykę kroimy w kostkę, smażymy 
na dwóch łyżkach oleju, a gdy cebula 
się zeszkli, dodajemy do przygotowa-
nej ostudzonej kaszy manny. Następ-
nie wbijamy jajko, dodajemy śmieta-
nę, odciśniętą bułkę, sól i pieprz. Masę 
dokładnie mieszamy. Wyjmujemy 
karpia z lodówki, nadziewamy farszem 
i spinamy wykałaczkami lub zaszy-
wamy. Naczynie żaroodporne lub 
brytfannę smarujemy tłuszczem, 
układamy w niej karpia i pieczemy 
przez 30 minut w piekarniku nagrza-
nym do 180 st. C. 
 

Następne danie to wszechobecny 
śledź. To król przekąsek i zakrapia-
nych spotkań. Ale także wyśmienite 
danie podane na ciepło. 
 

Śledzie w kapuście 
 

1 kg świeżych śledzi (mogą być też 
mrożone), mała główka białej kapusty, 
winne jabłko, cebula, 2 łyżeczki musz-
tardy, 2 łyżki masła, łyżka soku z cy-
tryny, po łyżeczce kminku i tymianku, 
sól i pieprz 
 

Umyte śledzie odfiletować. Każdy filet 
z obu stron posmarować musztardą, 
posypać solą i pieprzem. Kapustę 
drobno poszatkować, cebulę i jabłko 
obrać, pokroić w kostkę, skropić so-
kiem z cytryny. W rondlu rozgrzać 
masło, włożyć cebulę i jabłko, chwilę 
smażyć mieszając, po czym dodać 
kapustę, kminek i tymianek, wlać 
szklankę wody, dusić na niewielkim 
ogniu 10 minut. Żaroodporny półmi-
sek wysmarować masłem, wyłożyć na 
niego duszoną kapustę, na niej ułożyć 
śledzie, polać stopionym masłem, 
wstawić do gorącego piekarnika, za-
piekać około 45 minut. Można go po-
dawać z pieczonymi ziemniakami. 


