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Moim  
zdaniem 

 

Hymn "Solidarności" 

Solidarni! 
Nasz jest ten dzień 

A jutro jest nieznane 
Lecz róbmy tak 

Jak gdyby nasz był wiek 
Pod wolny kraj spokojnie 

kładź fundament 
A jeśli ktoś 

Nasz polski dom zapali 
To każdy z nas gotowy musi 

być 
Bo lepiej byśmy stojąc 

umierali 
Niż mamy klęcząc 
Na kolanach żyć 

Solidarni! 
Nasz jest ten dzień 

Zjednoczmy się 
Bo jeden jest nasz cel! 

Jestem członkiem Solidarności od 
1989 roku do teraz. Do 
Solidarności należę, bo nie mam 
tak słabej pamięci, jak wielu 
Polaków. Oczywiście nie oczekuję 
od Solidarności, żeby teraz była 
tym samym co w przeszłości.  
Wartości, które Solidarność 
głosiła i teraz głosi są mi nadal 
bliskie: pomoc słabszym i walka o 
godność człowieka. Większość 
społeczeństwa dała się zapędzić w 
ślepy zaułek , a wśród nich i wielu 
działaczy związkowych. Ta 
obłędna fascynacja połączona jest 
z drapieżnością i wzajemnym 
zadeptywaniem. Powinniśmy 
czynić wszystko, aby 
rzeczywistość wokół poprawiać i 
doskonalić, ale nie wolno nam się 
łudzić, że osiągniemy 
sprawiedliwość doskonałą, bo 
takie myślenie prowadzi właśnie 
do słów o własnym 
samozniszczeniu. Trzeba nam 
będzie ciągle z mozołem       
Dokończenie  na stronie 2 

A co z naszą przyszłością ? 
 

Komisja Zakładowa postanowiła po raz kolejny zwrócić się z 
pismem do kierownictwa Spółki z pytaniem o dalszą przyszłość 
zakładu warszawskiego. Jeżeli państwo pamiętają w roku 2001 po 
decyzji Zarządu o przeniesieniu części produkcji do Bielan 
Wrocławskich oraz bezpowrotnej utraty 50 miejsc pracy, 
Przewodniczący naszej Komisji Zakładowej zwrócił się do Prezesa 
Zarządu Spółki z konkretnymi pytaniami co do perspektyw rozwoju 
Zakładu w Warszawie oraz dalszym zatrudnieniem naszych 
Koleżanek i Kolegów. 
Odpowiedź na powyższe pismo była ogólnikowa i mało konkretna. 
 
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w dniu 28.11.2002 roku 
przesłała Czterem Członkom Zarządu Cadbury Wedel Sp. z o.o. 
kolejne pismo w którym między innymi poruszyła aspekt 
historyczny, oraz sytuację pracowników i ich odczucia co do 
dalszych losów zakładu warszawskiego. Wizja jaką roztacza się 
przed pracownikami Wedla jest czarnym scenariuszem i 
nieuchronnym dążeniem przez pracodawcę do likwidacji miejsc 
pracy , oraz dążeniem do likwidacji historycznego zakładu.  
Czy nowy wizerunek firmy będzie tym Wedlem który od pokoleń 
kojarzony jest z wyrobami obecnymi na polskim rynku. Komisja 
Zakładowa pełna jest obaw co do odpowiedzi na to pytanie. Mamy 
moralne prawo zapytać się - „co z naszą przyszłością ?”  Podobne 
sformułowania znalazły się w piśmie które trafiło do Zarządu. 
Oczekujemy konkretnej i jednoznacznej odpowiedzi  
co do przyszłości Zakładu w Warszawie oraz jego pracowników, 
Oczekują tego wszyscy członkowie NSZZ „Solidarność” , oraz 
wszyscy ci którzy znajdują się poza strukturą związkową i są 
zatrudnieni w warszawskim Wedlu.   
 
 

* 
 
Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” wystosował 
w imieniu Komisji Zakładowej pismo do Zarządu Spółki w sprawie 
przejęcia obsługi opieki medycznej przez firmę FALCK.  
W informacjach przekazanych Komisji Zakładowej zabrakło 
odpowiedzi na nurtujące nas pytania czy:  

- na terenie zakładu warszawskiego zostanie umiejscowiony 
punkt pierwszej pomocy medycznej  

- kto będzie odpowiedzialny za jego funkcjonowanie i obsługę 
- kto decydować będzie w razie nagłych przypadków za 

wezwanie karetki pogotowia 
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budować lepsze życie, które nigdy nie będzie świetne. Ten 
odwieczny dramat ludzkości jest również dramatem 
pracowników naszego zakładu pracy. Obserwujemy coraz 
więcej nienawiści i samo destrukcji moralnego prawa ludzi 
których nieszczęściem jest tylko to że walczą o swoje 
stanowiska pracy . Z przykrością stwierdzam że nasi 
zarządzający nie dorośli do uspokojenia takich zachowań.  
Bezskutecznie szukałem jakiejkolwiek wzmianki o 
zwalnianych pracownikach w „Czekoladomościach” , 
bezskutecznie szukałem słów nadziei dla tych których byt 
w naszym zakładzie jest wielką niewiadomą. Pismo które 
jest medialnym przekaźnikiem informacji , lepszym od 
gablot i spotkań z  kierownikami niższego szczebla , 
milczy na tematy które mogłyby uspokoić gorącą 
atmosferę i apatię która tak mocno dosięgła pracowników 
Wedla. Czy Pracodawca nie ma do powiedzenia nic dla 
wszystkich którzy szarą rzeczywistością i ciężką pracą 
budują wizerunek firmy. Wierzę w to że to tylko 
przeoczenie , wierzę że wartości które przekazywano nam 
po wykupieniu nas przez Cadbury to nie były tylko puste 
slogany , wierzę że spotkania i szkolenia na których 
wpajano myśli budujące co do przyszłości naszej i zakładu 
nie były tylko pustymi słowami. Zabrakło mi w tym 
wszystkim tak zwanej ludzkiej twarzy , tego co przez lata 
starano się kultywować w tym zakładzie , zabrakło mi 
prostego słowa które zmobilizowało by nas wszystkich do 
dalszego utożsamiania się z tą firmą. Przekazano nam 
płytę  z życzeniami świątecznymi , na której słyszymy 
słowa o rodzinie, o wybaczeniu. Czy treść którą 
przekazuje Pan Prezes dotrze do wszystkich jednakowo , 
czy dotrze do tych którzy dostali już przedwczesny 
prezent świąteczny , czy dotrze do tych którzy mimo tego 
że zostają w naszej społeczności zakładowej z lękiem 
patrzą na kolejne święta , z lękiem ludzi moralnie 
zduszonych którzy nie widzą jasnej przyszłości i miejsca w 
zakładzie. 

Numer Infosa który przekazujemy państwu jest ostatnim 
w tym roku kalendarzowym. Jest połączeniem materiałów 
które powinny ukazać się w listopadzie i grudniu 

Pragnę państwu przekazać moje serdeczne 
życzenia świąteczne  i noworoczne , aby okres 
który jest tak bliski sercu każdej rodziny 
upłyną w spokoju i cieple domowego ogniska 
bez trosk i smutków życia codziennego.  

Życzę wszystkim aby wytrwali w wierze 
lepszego jutra , aby Nowo Narodzone 
Dzieciątko umocniło nas duchowo i przelało 
iskrę ciepła i nadziei w nasze serca.  

                              Dariusz Skorek 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  
HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ 

 
11 listopada 1918 r. to data szczególnie ważna w naszej 
historii – oto po 123 latach niewoli Polska odzyskała 
niepodległość. Zanim jednak do tego doszło, Polacy w 
każdym pokoleniu tego okresu płacili najwyższą cenę za 
próbę zrzucenia niewoli zaborców – Rosji, Prus, Austrii.  
Od momentu utraty niepodległości społeczeństwo polskie 
podjęło walkę z zaborcami przeciwstawiając się procesowi 
wynarodowienia. Równocześnie została podjęta walka 
zbrojna, której kulminacją były kolejne powstania 
narodowe: Kościuszkowskie 1794, Listopadowe 1830, 
Galicyjskie 1846, Styczniowe 1863, i choć wszystkie 
zakończyły się niepowodzeniem, to jednak dobitnie 
pokazały zaborcom, że społeczeństwo polskie nigdy nie 
pogodziło się z utraconą wolnością. Pomimo licznych 
prześladowań (zsyłek, więzień, częstych egzekucji),  

Polacy nie ugięli się przed swymi ciemiężcami. Ten jakże 
dramatyczny okres naszych dziejów trwał nieprzerwanie 
aż do Pierwszej Wojny Światowej 1914 r. w której to trzej 
nasi zaborcy ponieśli sromotną klęskę. Niestety nie był to 
koniec naszych dramatycznych kolei losu, gdyż w trakcie 
tej wojny zginęło aż 430 tys. Polaków walczących 
niejednokrotnie przeciw sobie w armiach zaborczych. Po 
czterech latach wojny jesienią 1918 r. odzyskaliśmy 
niepodległość. Zdobycie przez Polskę upragnionej wolności 
mimo, że zostało okupione tak wielkimi ofiarami nie 
zakończyło dramatycznych losów państwa polskiego. 
Wybuch powstań w Wielkopolsce na Śląsku oraz wojny 
polsko – bolszewickiej pociągnęły za sobą kolejne ofiary. 
Od 1 – go listopada 1918 r. do 1 – go listopada 1920 r. 
zginęło 103 tys. Polaków. W okresie poprzedzającym 
odzyskanie a następnie utrwalenie niepodległości na czoło 
wysunęli się tacy przywódcy jak Józef Piłsudski, Roman 
Dmowski, Ignacy Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech 
Korfanty – wielcy patrioci, wybitni politycy potrafiący ze 
wszystkich sił służyć Ojczyźnie. Obecnie wielu z nas nie 
pamięta lub nie chce pamiętać o naszej dramatycznej 
historii. Nie chcą na ogół o niej pamiętać ci którzy w 
imieniu Narodu, czy lokalnych społeczności podejmują 
decyzje często brzemienne w skutkach dla nas wszystkich. 
Niestety takie powszechne zjawiska jak korupcja, afery 
gospodarcze, prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych 
(polegająca często na wyprzedaży majątku narodowego 
za niewielkie pieniądze), powodują m. in. zubożenie dużej 
części społeczeństwa oraz dalszy wzrost bezrobocia. Nie 
można tłumaczyć wysokich kosztów społecznych tzw. 
„transformacją ustrojową” oraz prawami rynku, gdyż są to 
pojęcia które w naszej rzeczywistości bywają dość często 
nadużywane. Obecnie w życiu publicznym nie są 
respektowane te wartości za które tamte pokolenia 
Polaków płaciły najwyższą cenę.  
 
Jestem głęboko przekonany, że gdyby te ideały i wartości 
były dziś przestrzegane w wielu dziedzinach życia 
społeczno – gospodarczego czy politycznego, to obecny 
stan państwa byłby zdecydowanie lepszy. Nie byłoby tylu 
ludzkich dramatów, a przemiany gospodarcze przyniosłyby 
nam wszystkim pożądane efekty. Polska racja stanu 
wymaga budowania państwa na zdrowych zasadach, z 
poszanowaniem tradycji narodowej oraz wierności 
dziedzictwu poprzednich pokoleń, które jakże często w 
przeszłości były zdolne do ponoszenia najwyższych ofiar 
za wolność i pomyślny rozwój naszej Ojczyzny. 
 

                                           Jerzy Wenelczyk  

 

 

 



 

Nowelizacja Kodeksu Pracy 
 

Z dniem 29 listopada 2002 roku weszła w życie znaczna 
część przepisów ustawy kodeks pracy , ustawy o 
szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy , 
ustawa o związkach zawodowych , ustawa o podatku 
dochodowym od osób fizycznych , ustawa o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych. Zmiany wprowadzone 
ustawą nowelizującą są bardzo poważne , a ich wejście 
zostało rozłożone na trzy etapy. 
Kolejne zmiany będą obowiązywać od: 

- 29 listopad 2002 
- 1 stycznia 2003 
- 1 lipca 2003 

Nowelizacja kodeksu pracy idzie w kierunku zmniejszenia 
uprawnień pracowniczych dotyczących takich zagadnień 
prawa pracy jak: 

- zawieszenie przepisów wewnątrz zakładowych  
- stosunku pracy 
- rozwiązywania umów o pracę 
- regulaminu wynagradzania 
- czasu pracy 
- urlopów pracowniczych 
- bezpieczeństwa i higieny pracy 
- związków zawodowych 
- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
- kolejnych umów o pracę 

 
Między innymi pracodawca będzie mógł teraz zawiesić 
wewnętrzne przepisy prawa pracy , motywując tę 
konieczność sytuacją finansową danej firmy.  
Pracownik nie będzie miał płatnego pierwszego dnia 
zwolnienia lekarskiego wystawionego do sześciu dni. 
W przypadku przerywanego czasu pracy zmniejszenie o 
połowę ekwiwalentu za przestój. 
Godziny nadliczbowe będą płatne w wysokości 50% za 
każdą ponadnormatywną godzinę pracy. 
Pracownik który otrzyma kolejną umowę na czas 
określony , nie będzie mógł uzyskać umowy o pracę na 
czas nieokreślony. 
 
Na skutek wejścia w życie ustawy nowelizującej kodeks 
pracy pozycja pracownika względem pracodawcy staje się  
w tym momencie jeszcze bardziej trudna. 
Zmniejszenie kosztów pracy , oraz dostosowanie 
znowelizowanych przepisów do aktualnych realiów 
związanych z rynkiem pracy , idzie niestety w parze z 
dalszą pogorszającą się sytuacją pracowników. 
Obecne zmiany w samym kodeksie pracy , oraz w 
ustawach około kodeksowych pozwalają pracodawcy na 
zaoszczędzenie pieniędzy kosztem pracowników , z 
jednoczesnym uszczupleniem praw pracowniczych. 
Następuje więc zdecydowany wzrost pozycji  pracodawcy 
względem pracownika , czego dobitnym przykładem jest 
nowelizacja kodeksu pracy. 
 
                                  Jerzy Wenelczyk 
  
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO 
REDAKCJI 

 
Czy to prawda że że w przyszłym roku 
pracownik może nie przyjść do pracy przez  
4 dni i powiedzieć że przebywał na urlopie.  
 
Od przyszłego roku przysługiwać będą cztery dni urlopu 
na tak zwaną krótką niedyspozycję . Dni tych nie  
zamieszczamy w planie urlopów , a chęć wykorzystania 
takiego urlopu musimy zgłosić najpóźniej w dniu jego 
rozpoczęcia . Forma zgłoszenia może być w tym 

przypadku różna ( fax, poczta elektroniczna , telefon) , ale 
znając nastawienia naszych pracodawców zalecałbym aby 
każdy z nas zadbał o dowód że takie zawiadomienie 
zgłosił, chociażby w postaci świadka.  

 
 

Jeżeli ktoś przepracował w wolną sobotę 8 
godzin nadliczbowo czy z tego tytułu 
pracodawca będzie musiał udzielić 12 godzin 
czasu wolnego? 
 
Nie , jeśli pracownik nie złożył wniosku o udzielenie dnia 
wolnego to pracodawca może , ale nie musi udzielić mu 
takiego dnia . Pracodawca musi udzielić taki dzień tylko 
wtedy gdy praca wykonywana była w niedzielę.  
Te cztery godziny stanowią rekompensatę za 
niewypłacony dodatek za nadgodziny. Obecnie nadgodziny 
można rekompensować czasem wolnym tylko wtedy gdy 
pracownik wystąpił o to z wnioskiem, od przyszłego roku 
pracodawca może bez wniosku pracownika udzielić czasu 
wolnego.  Wówczas za jedną godzinę należy oddać 
godzinę i trzydzieści minut. Natomiast gdy z wnioskiem 
wystąpi pracownik to stosowany zostaje stosunek godzina 
za godzinę. 
 
 
Co to jest przegląd warunków pracy i czym 
zajmuje się komisja? 
 
Na podstawie Układu Zbiorowego Pracy powołana została 
komisja która zajmuje się przeglądem warunków pracy w 
naszym zakładzie. Członkami komisji są Kierownik BHP , 
Lekarz Zakładowy , Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy 
oraz przedstawiciele Pracodawcy i Organizacji 
Związkowych.  
Do zadań komisji należy kontrola środowiska i miejsca 
pracy na terenie zakładu pracy. Nieporozumieniem jest 
traktowanie komisji jako następnej broni pracodawcy 
przeciw pracownikom, wręcz przeciwnie.  Komisja 
Zakładowa apelowało często aby pracownicy sami 
zgłaszali problemy lub uszkodzenia członkom komisji w 
celu ich likwidacji, szczególnie że w pracach bierze udział 
przedstawiciel Solidarności.  
 
Czy po nowelizacji kodeksu pracy należeć się 
będą dni na poszukiwanie pracy? 
 
Zwolnienia na poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa 
do wynagrodzenia przysługiwać będzie pracownikowi w 
okresie wypowiedzenia umowy o pracę , ale tylko 
dokonanego przez pracodawcę. 
 
Kiedy za pracę w godzinach nadliczbowych 
będzie przysługiwał dodatek w wysokiści 
100%  ? 
  
Od 1 stycznia 2003 za pracę w godzinach nadliczbowych 
pracownikowi będzie przysługiwał dodatek w wysokości: 
 

- 50% - za pracę w dni powszednie , w niedziele i 
święta będące dla pracownika dniami pracy 
zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu 
pracy. 

- 100% - za pracę w nocy , w niedziele i święta , w 
dniu wolnym od pracy udzielonym w zamian za 
pracę  w niedzielę i święto będące dla pracownika 
dniami pracy zgodnie z obowiązującym go 
rozkładem czasu pracy. 

 
Bardzo proszę o następne pytania do redakcji  nie 
koniecznie związane z kodeksem pracy. 
 
                                                 Dariusz Skorek 
 



 
 

1 III - generał Kiszczak poinformował, że od 13 grudnia 
do 26 lutego internowano 6647 osób, a zwolniono już z 
internowania 2552 osoby. 

12 IV - w Warszawie została nadana pierwsza 5-
minutowa audycja Radia "Solidarność". 

22 IV - powstała Tymczasowa Komisja Koordynacyjna w 
składzie: Zbigniew Bujak (Region Mazowsze), Bogdan Lis 
(Region Gdańsk),Władysław Frasyniuk (Region Dolny 
Śląsk), Władysław Hradek (Region Małopolska). W 
pierwszych oświadczeniach TKK wyraziła gotowość 
podjęcia negocjacji z władzą po zwolnieniu wszystkich 
internowanych oraz po ogłoszeniu amnestii dla 
aresztowanych i skazanych na warunkach sformułowanych 
przez Prymasowską Radę Społeczną. Zapowiedziała także, 
że na delegalizację Związek odpowie strajkiem 
generalnym i zaapelowała o 15-minutowy strajk 
protestacyjny 15 maja. 

3 V - ZOMO brutalnie rozpędzało demonstracje używając 
pałek, armatek wodnych i gazów łzawiących, m.in. w 
Gdańsku, Warszawie, Elblągu, Szczecinie, Krakowie i 
Toruniu do późnej nocy trwały walki uliczne. Wiele osób 
aresztowano. 

6 V - w Gdańsku powołano Regionalną Komisję 
Koordynacyjną NSZZ "S". 

Czerwiec - Kornel Morawiecki założył we Wrocławiu 
"Solidarność Walczącą". 

WSPOMNIEŃ CZAR ? 

 

 

Reglamentacja i problemy zaopatrzeniowe nierozłącznie 
kojarzą się z PRL.  Przeciętny obywatel miał często 
trudności ze zdobyciem podstawowych artykułów 
codziennego użytku. Władza, aby łagodzić chroniczny brak 
wielu towarów wprowadzała reglamentację. Kartki 
wprowadzano, aby zmniejszyć wszechobecne kolejki w 
sklepach i socjalistycznie zrównać szanse wszystkich na 
zakup towarów. Tak było tylko w założeniu. Kolejki rosły, 
artykułów nadal brakowało, specjalne przydziały 

przysługiwały wybranym. Wielkości przydziałów na kartki 
zmieniały się często, w zależności do sytuacji.  Na 
kartkach były tzw. kupony rezerwowe, na które można 
było zakupić inne artykuły (np. rajstopy). Często zamiast 
jednego artykułu reglamentowanego można było kupić na 
przydział coś innego (np. kartkę na cukier można było 
przeznaczyć na zakup papierosów). Prasa codzienna 
drukowała komunikaty informujące ile wynoszą przydziały 
na dany miesiąc i co można dostać zamiast czego. 
  
Osoby, które jadły w stołówkach zakładowych musiały 
oddać część kartki mięsnej na rzecz stołówki. Tak samo 
było w przypadku wczasów - dom wczasowy wycinał część 
kartki, w zależności od długości pobytu. 
  
Kartki były drukiem ścisłego zarachowania. Aby obywatele 
nie pobierali kartek im nienależnych, w marcu 1982 r. 
wprowadzono karty zaopatrzenia, popularnie nazywane 
„kartkami na kartki”. Wydanie karty zaopatrzeniowej 
odnotowywano w dowodzie osobistym, a comiesięczne 
wydanie kartki żywnościowej wpisywano do karty 
zaopatrzenia. 
 
 Pierwsza reglamentację żywności wprowadzono w PRLu 
zaraz po wojnie, następnie w latach 1951 - 53. Jednakże 
największa reglamentacja w historii PRLu rozpoczęła się w 
latach 80. i trwała do połowy 1989 r., czyli upadku PRLu. 

 

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 listopada 
2002r. opublikowanym w Dz.U. Nr 200 z 30 listopada 
2002r. pod poz. 1690 ustalone zostały przez Rząd 
wskaźniki przyrostu przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w 2003 roku. 
Zamieszczamy poniżej przedruk tego rozporządzenia. 
Na podstawie art.3 ust.5 ustawy z dnia 16 grudnia 1994r. 
o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu 
przeciętnych wynagrodzeń przedsiębiorców oraz o zmianie 
niektórych ustaw ( Dz.U. Nr 1 z 1995r., poz.2 i Nr 43, poz. 
221, z 1997r. Nr 121, poz.770, z 1998r. Nr 162, poz. 
1112 oraz z 2001r. Nr 5, poz.45 i Nr 100, poz.1080 ) 
zarządza się co następuje: 
§ 1. Ustala się, że w 2003r.: 
1) maksymalny roczny wskaźnik przyrostu przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia wynosi 3,0%; 
2) orientacyjne wskaźniki przyrostu przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w kolejnych kwartałach 
roku, w stosunku do przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia z roku poprzedniego, wynoszą: 
a) w I kwartale – 1,8% 
b) w II kwartale – 2,8% 
c) w III kwartale – 3,0% 
d)           w           IV          kwartale            –          4,4% 

 

 

 

Politycy wydostają się na szczyty dlatego, że większość z 
nich nie ma zdolności, dla których chciano by ich 

zatrzymać trochę niżej.                                   

 Peter Ustinov. 

Rząd ustalił wskaźniki 
przyrostu wynagrodzeń 

1982 
część 2 



 
 

PAMIĄTKI Z HISTORII WARSZAWY 
 

Poszukując ciekawych materiałów do następnych 
artykułów natrafiłem na zapomnianą przez wszystkich 

wzmiankę o jednej z firm istniejących w dawnej 
Warszawie. Informację otrzymałem od Towarzystwa 

Przyjaciół Pragi. 
  

Fabryka wyrobów cukierniczych  FRANBOLI 

 
 
  Mieściła się przy ulicy Śnieżnej. Nazwa firmy to skrót od 
imion współwłaścicieli:  
   - Franciszka,  
   - Bolesława, 
   - Ignacego. 
Na rynku warszawskim konkurowała z powodzeniem z 
takim potentatem jak WEDEL.  W 1944 r. po wyzwoleniu 
Pragi zakłady "FRANBOLI" przyłączono do WEDLA. 

 
NIEWOLNICY CZEKOLADY 

      Na plantacjach kakao na terenie Wybrzeża Kości 
Słoniowej dzieci od dawna były zmuszane do pracy 
niewolniczej. Obecnie ten proceder nasilił się.  

Moumini Sylla został porwany w r. 1996, gdy miał 11 lat. 
Przez następne cztery i pół roku był zmuszany do pracy na 
plantacjach kawy i kakao w Wybrzeżu Kości Słoniowej. 
"Jeśli znajdziesz się już na farmie, nie pozwolą ci odejść" - 
opowiada Sylla. - "Jeśli próbujesz uciekać, łapią cię i biją. 
Nigdy nie zapomnę człowieka, który mnie tam 
przyprowadził." 
      Podobne historie były na porządku dziennym. Tego 
roku jednak, po niekończących się oskarżeniach i 
rozprawach sądowych, rząd i kompanie czekoladowe 
zmuszone były przyznać, że ignorowały raporty 
o niewolnictwie dzieci na plantacjach kakao. Lokalne 
władze i przemysł czekoladowy obracający 6 miliardami 
dolarów, zgodzili się ustanowić system gwarantujący 
uczciwe warunki pracy. Oczekiwana odpowiedź wreszcie 
nadeszła. Czy jednak pójdą za nią czyny? 
      Pierwszy raport pojawił się w r. 1998 w gazecie 
abidżańskiej. Potem sprawą zainteresował się UNICEF, 
amerykański Departament Stanu, organizacja Save the 
Children (Uratuj Dziecko) oraz mnóstwo innych organizacji 
i dziennikarzy. Obliczono, że ok. 15 tys. dzieci - głównie z 
Mali - jest zmuszanych do pracy w Wybrzeżu Kości 
Słoniowej.  W marcu przedstawiciel Marsa, jednej 
z największych kompanii czekoladowych w Wielkiej 
Brytanii, zaprzeczył istnieniu niewolnictwa na którejś z 
milionowych farm kakao w Wybrzeżu Kości Słoniowej." Nic 
takiego nie ma miejsca" - powiedział. - "Nie ma pracy dla 
dzieci na plantacjach kakao." 
      Trzej najwięksi gracze na rynku czekoladowym - 
Mars, Cadburys i Néstle, sprzedający swe wyroby też w 
Polsce - odmówili komentarzy. Odsyłają pytających do 
organizacji związkowej The Biscuit, Cake, Chocolate and 
Confectionery Alliance (BCCCA). "Byliśmy zaszokowani, 
kiedy to wykryto" - powiedział dyrektor organizacji, J. 

Newman, który zlecił uniwersytetowi w Greenwich 
przeprowadzenie badań. O dziwo, nie obejmowały one 
wizyt w Wybrzeżu lub Mali, ani wywiadów z ofiarami 
niewolnictwa. Nie wzięto tego nawet pod uwagę.  
Znaleźliśmy miejsca, gdzie mógł być stosowany 
przymus pracy" - powiedział prowadzący badania Mick 
Blowfield. Ale nie znał nazwisk dzieci, ani plantacji, na 
których wystąpiły nadużycia. Tymczasem kompanie 
czekoladowe miały nadzieję, że sprawa ucichnie sama. 
Według opinii Blowfielda nie jest nawet pewne, czy 
ktokolwiek z wyższych urzędników czytał raport o 
niewolnictwie dzieci. - "Naszym głównym zadaniem było 
zdyskredytowanie i zaprzeczenie pogłoskom, że na 
plantacjach 90% robotników to pracujące niewolniczo 
dzieci." Taka była polityka organizacji aż do wypadku ze 
statkiem Etireno z Beninu, kiedy okazało się, że na statku 
mogło znajdować się do 250 dzieci-niewolników. Choć 
tylko nieliczne z nich ocalały i zostały odnalezione, dało to 
jednak do myślenia wszystkim robiącym interesy w Afryce 
zachodniej.  Podczas gdy kompanie czekoladowe starały 
się wszystko zatuszować, rząd brytyjski przypomniał 
pracodawcom ich obowiązki i zasady zatrudniania w 
krajach rozwijających się. Rząd zarządził też, aby 
kompanie współdziałały na rzecz zniesienia pracy 
przymusowej i niewolnictwa dzieci. "      4 maja Wilson 
zgromadził przedstawicieli przemysłu kakao i czekolady na 
spotkaniu w biurze Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
Razem z przedstawicielami władz Wybrzeża Kości 
Słoniowej postawiono sobie zadanie ustalenia skali 
niewolnictwa dzieci i jak je wykorzenić. Tego wieczoru 
minister rolnictwa z Wybrzeża, Alphonse Douaty, 
przełamał zmowę milczenia przez proste stwierdzenie, że 
jeśli niewolnictwo ma się skończyć, ceny kakao muszą 
pójść w górę. "Musimy połączyć wysiłki, by 
zagwarantować odpowiednie dochody producentom. To 
zapobiegnie ubożeniu krajów rozwijających się - 
przyczynie rozwoju niewolnictwa". 
      Prezydent Wybrzeża Kości Słoniowej, Alli N'Guessan, 
zauważył, że do niewolnictwa przyczynia się zaniżona cena 
kakao, którą płacą kompanie międzynarodowe. Światowa 
cena tony kakao w r. 1977 wynosiła 4.500 dolarów. 
Obecnie spadła do 1.200. 
      Organizacja Save the Children, która zajmuje się 
pomocą w uwalnianiu dzieci-niewolników w Sikasso, była 
bardziej szczera. "Jestem wściekła, kiedy słyszę, w jaki 
sposób kompanie międzynarodowe kupują kakao" - 
powiedziała przewodnicząca Salia Kante. "Ludzie, którzy 
jedzą czekoladę i piją kakao, piją krew dzieci. Gdybyż oni 
mogli je zobaczyć, jak dźwigają ciężkie skrzynki, raniące 
ich ręce do krwi. To straszne." 
      Organizacja The Day Chocolate Company, 
uczestnicząca w Ruchu Sprawiedliwego Handlu, ujawniła, 
że kupowała od współpracownika z Ghany tonę kakao za 
1.750 dolarów, co dawało farmerom 700 dolarów więcej, 
niż oficjalna cena rynkowa. W marcu farmerzy z Wybrzeża 
Kości Słoniowej dostawali tylko 400 dolarów za tonę, 
podczas gdy w hurtowni cena ta wynosiła już 800 dolarów. 
      Powoli BCCCA zaczęła zmieniać swoją taktykę. W 
marcu pojawia się oświadczenie: "Łańcuch dostawców 
kakao jest długi. Ze względu na dużą liczbę małych 
pośredników wpływanie na indywidualne praktyki 
farmerów nie jest dla europejskich kupców kakao 
możliwe." Niemniej w maju dyrektor John Newman razem 
z ambasadorem Wybrzeża w Londynie, potwierdzili 
nawiązanie współpracy, której celem jest kontrolowanie 
dostaw czekolady.      Od tego czasu nikt nie został 
posłany na Wybrzeże, aby zbadać sprawę. Nie jest wcale 
jasne, czy ci, którzy posiadają władzę w korporacjach, 
rzeczywiście chcą zmienić ceny kakao. Jedno jest pewne, 
że jak na razie handel kakao pozostaje częścią brudnych 
interesów Afryki Zachodniej. "Oni wcale nie dbają o dzieci" 
- powiedziała Sali Kante. - "Oni dbają tylko o swój zysk." 

Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata 
MAITRI Parafia Najśw. Serca Jezusowego 

    ul. ks. Józefa Zator Przytockiego 3 
    80-245 Gdańsk 



 

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia ? 

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?  
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?  

Dlaczego śpiewamy kolędy?  
 

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.  
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.  

Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.  
Dlatego, żeby sobie przebaczać. 

 
ks. Jan Twardowski 

GWIAZDA 

Świeciła gwiazda na niebie  
srebrna i staroświecka.  

Świeciła wigilijnie,  
każdy ją zna od dziecka.  

 
Zwisały z niej z wysoka  

długie, błyszczące promienie,  
a każdy promień – to było  
jedno świąteczne życzenie.  

 
I przyszli – nie magowie  
już trochę podstarzali –  
lecz wiejscy kolędnicy,  
zwyczajni chłopcy mali.  

 
Chwycili w garść promienie,  

trzymają z całej siły.  
I teraz w tym rzecz cała,  
by się życzenia spełniły. 

 
Leopold Staff 

Boże Narodzenie 

Uroczystość Bożego Narodzenia nie była znana przed IV 
wiekiem. Przez pierwsze trzy wieki Kościół obchodził 

jedynie datę zmartwychwstania Chrystusa. Ewangelie nie 
zajmują się bliżej dokładnym ustaleniem dnia narodzin 
Chrystusa. Kościołowi antycznemu wystarczała sama 

znajomość faktu narodzin Zbawiciela i przebieg wszystkich 
wydarzeń związanych z osobą Jezusa Chrystusa.  

 
Natomiast chrześcijanie pochodzący z kultury 

hellenistycznej przywiązywali duże znaczenie do daty 
narodzin. Dzień 25 grudnia, jako data liturgicznych 
obchodów święta narodzenia Chrystusa jest raczej 

symbolicznym ustaleniem kalendarzowym. Impulsem do 
powstania osobnego święta liturgicznego narodzenia było 
oświadczenie Soboru w Nicei (325), że Jezus Chrystus jest 

prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem.  
 

 

Od V wieku źródła liturgiczne przekazują nam pierwszy 
formularz mszalny na Boże Narodzenie. Od połowy VI 

wieku Rzym zna już tradycję trzech Mszy św.: Pasterkę, 
Mszę o świcie i Mszę w dzień.  

 

 
 

Składniki: 1/2 kg płatów śledziowych 1/3 kg cebuli 3-4 
łyżki keczupu łagodnego 1 łyżeczka musztardy 

delikatesowej 1 łyżka przecieru pomidorowego 1 cytryna, 
olej do smażenia 5-10dag rodzynków sułtańskich 1/2 

łyżeczki cukru  
Płaty wymoczyć, umyć, obrać ze skóry, skropić sokiem z 

cytryny i odstawić. Cebulę obrać, umyć, pokroić w talarki i 
zeszklić na oleju /oleju tyle by przykrywał cebulę/,potem 
dodać keczup, musztardę, przecier i opłukane rodzynki, 
można dosłodzić do smaku. Wszystko wymieszać i przez 
kilka minut dusić ciągle mieszając, tak przygotowany sos 

ostudzić. Śledzie pokroić na kawałki i układać w salaterce: 
warstwa sosu, śledzie -przykryć je sosem, na to śledzie i 

znowu sos itd. Wierzch przykryć sosem. 
 
 
 
 

 

 

Szczególne życzenia kierujemy pod 
adresem naszych zwalnianych 

Koleżanek i Kolegów  , abyście jak 
najszybciej podjęli nową pracę , 

byście w swym życiu mogli 
doświadczyć wiele pomocy i wsparcia 
ze strony ludzi dobrej woli. Aby wśród 

was nie brakowało nikomu pracy , 
oraz godziwej za nią zapłaty 

 

Śledzie 
po 
sułtańsku 

Z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i nadchodzącego 
Nowego Roku wiele radości oraz 
spełnienia wszelkich pragnień dla 
wszystkich pracowników oraz ich 
Rodzin życzy  
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