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 Być może jutro będziesz 
musiał przekonać kogoś 
do zrobienia czegoś, lecz 
zanim do tego 
przystąpisz, zadaj sobie 
pytanie: „Jak mogę 
sprawić, by ten ktoś 
chciał to zrobić?”  
To pytanie nie pozwala 
na przypadkowe 
działanie i pustą gadkę o 
tym, czego MY chcemy. 
Jedna z najlepszych rad, 
jakiej kiedykolwiek 
udzielono na temat 
trudnej sztuki kontaktów 
z ludźmi brzmi 
następująco.  „Jeśli jest w 
ogóle jakiś sekret 
sukcesu — powiedział 
Henry Ford — leży on w 

umiejętności przyjęcia punktu widzenia innych i patrzeniu na rzeczy 
zarówno z pozycji rozmówcy, jak i własnej.” To rada tak oczywista, że 
każdy powinien dostrzec słuszność tego stwierdzenia, szczególnie 
pracodawcy, lub zarządzający w ich imieniu. A jednak 90% ludzi ignoruje tę 
radę. Tysiące zmęczonych i źle zarabiających pracowników zastanawia się, 
dlaczego wykonuje takie a nie inne zadania poddając się zwykłemu hasłu 
MY? Nie zdają sobie sprawy z faktu, że ani ty, ani ja nie ani nikt inny nie 
chcemy niczego słuchać, a mimo to wykonujemy wszystko potulnie jak 
baranki. Premier Wielkiej Brytanii Lloyd George w czasie I wojny światowej, 
kiedy ktoś pytał go, jak udało mu się pozostać na stanowisku, choć wszyscy 
inni przywódcy okresu wojennego (Wilson, Orlando i Clemenceau) dawno 
popadli w zapomnienie, odpowiadał, że gdyby miał wskazać jedną przyczynę, 
wymieniłby umiejętność używania właściwej przynęty dla danej ryby. Jest 
jeden sposób, który pozwoli ci zdobyć pozytywny wpływ na ludzi. Wystarczy 
mówić o tym, czego oni chcą i pokazać im, jak mogą to osiągnąć. Warto o tym 
pamiętać bez względu na to, czy masz do czynienia z dziećmi, szympansami, 
czy cielakami. Kiedyś Ralph Waldo Emerson (amerykański poeta i eseista, 
słynny ze swojego talentu oratorskiego) próbował wraz ze swoim synem 
wprowadzić cielę do obory. Popełniali jednak pospolity błąd myślenia. 
Myśleli wyłącznie o swoich potrzebach: Emerson z wielkim uporem pchał 
cielaka, natomiast jego syn ciągnął cielę. Ale cielak robił dokładnie to, co oni, 
też myślał tylko o tym, czego w danej chwili chce i potrzebuje. Zaparł się, 
więc na sztywnych nogach i odmówił zejścia z pastwiska. Ich zmaganiom 
przyglądała się gosposia, która miała więcej zdrowego rozsądku niż oni. 
Pomyślała, bowiem o tym, czego chce cielak, i wsadziła mu do pyska palec. 
Zwierzę zaczęło ssać, a ona spokojnie doprowadziła je do obory. Większość 
ludzi chodziła lub chodzi do szkół, w których uczą się czytać, pisać oraz 
poznają tajemnice rachunkowości, jednak nigdy nie dowiadują się tam, jak 
funkcjonuje ich własny mózg… Owen D. Young, znany prawnik i jeden z 
najlepszych amerykańskich biznesmenów, powiedział kiedyś „Ludzie, którzy 
potrafią postawić się w położeniu innych i zrozumieć, jak myślą inni, nie 
muszą się martwić o przyszłość.” 
 

 
 

 
 
 
 

Pierwsze dni listopada... Bywają pogodne i słoneczne, 
czasem deszczowe i wietrzne, niekiedy bardzo zimne, 
nawet ze śniegiem... Niezależnie od pogody, na 
cmentarzach gromadzą się tłumy ludzi – podążają na 
groby najbliższych, rodziny, znajomych, przyjaciół...Każdy 
z nas ma świadomość swojej postawy wobec zmarłych. 
Mówimy na przykład „czuję nieraz obecność i wsparcie 
mojej zmarłej babci” lub „nie lubię chodzić na cmentarz, to 
jest miejsce, którego unikam”. Świadomość jest ważna, 
natomiast zdecydowanie większą siłę oddziaływania ma 
na nas ruch odbywający się na dnie naszej duszy, w tych 
obszarach, do których zwykle nie mamy dostępu za 
pomocą rozumu. W tych głębokich duchowych odczuciach, 
mieści się nasze połączenie ze zmarłymi.  Zawsze w 
okolicach 1 listopada ogarnia nas zaduma. Myślę, że 
wszyscy czujemy się podobnie, gdyż ten dzień skłania do 
zatrzymania się na chwilę w codziennym pędzie i 
zrozumienia, że czas przemija nieubłaganie. Wracamy 
myślami do naszych bliskich, którzy odeszli od nas, 
uświadamiamy sobie wtedy jak bardzo nam ich brak. 
Patrząc na koleje losu i tego jak wygląda nasze życie 
obecnie i co by było gdyby los, który jest wielką 
niewiadoma potoczył się inaczej niż to wygląda na chwilę 
obecną. 1 Listopada warto jest wspomnieć o ludziach, 
którzy znaczyli dla nas wszystkich bardzo wiele. Myślę tu o 
Prezydencie Lechu Kaczyńskim, jego żonie, wszystkich 
tych, którzy z nimi zginęli wypełniając honorowo swoją 
służbę wobec ojczyzny. Myślę także  o ludziach którzy 
wywarli wielki wpływ na istnienie związku w naszym 
zakładzie których poprzez pamięć chciałbym  uhonorować 
i nie pozwolić aby pamięć o nich przemineła. Pierwszym z 
nich jest Andrzej Kamiński, nauczyciel,  mentor mojej 
działalnosci związkowej w Wedlu. Od niego uczyłem się 
asertywnoisci i szacunku dla pracowników. 
Wypracowywał ze mną sposób działania i zdobywania 
wiedzy, oraz jej zapamietywania i przekazywania innym. 
Drugą osobą jest Sławomir Wyczański.  Pierwszy 
przewodniczacy i niekwestionowany autorytet dla wielu 
ccukierników i związkowców, nie tylko w Wedlu ale także 
w Polsce. Spotkanie Pana Wyczańskiego było dla mnie 
podkreśleniem wartosci historycznych naszej organizacji 
oraz  umocnieniem się w przekonaniu co do słuszności  
wybranej drogi po odejsciu Andrzeja Kamińskiego. Ostanią 
osoba jest Marek Wytrykowski. Powinieniem jednak 
napisać o nim w pierwszej kolejnosci. Marek był nie tylko 
zwiazkowcem oddanym sercem i duszą pracownikom i 
zakładowi E.Wedel, ale także wspaniałym kolegą, z którym 
zawsze znajdowałem wspólny jezyk. To własnie Marek był 
inicjatorem wielu akcji i wydarzeń w zakładzie, oraz 
posiadał wielki wpływ na działania i zamierzenia których 
się podejmowałem. Pamiętajmy o nich zapalając świece na 
grobach naszych bliskich. Bo wszyscy ci ludzie, i bliscy i ci 
nieznani, to nasza historia. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Literatura_ameryka%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poezja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Esej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Orator


 

 

 
 

CO TO JEST TPM cz. 3 
TPM jest dzisiaj postrzegany na równi z 
Lean Manufacturing, zapoczątkowanym w 
Toyocie, jako krytyczny element strategii 
efektywnego zarządzania 
przedsiębiorstwem produkcyjnym. 
Wdrożenie TPM często wiąże się z 
łamaniem stereotypów dotyczących 
podziału pracy w fabryce na osoby/działy 
odpowiedzialne za produkowanie, za 
naprawę maszyn, za wykonywanie 
przezbrojeń itd. TPM zakłada 
odpowiedzialność wszystkich za 
utrzymanie parku maszynowego w 
idealnym stanie. To oczywiście pozwala na 
dobrowolne i elastyczne karanie i zrzucanie 
odpowiedzialności na poszczególne 
elementy zarządzania po wdrożeniu 

systemu. Kluczowym elementem jest 
spowodowanie zainteresowania i udziału 
operatorów w programie usprawnień, 
bowiem przede wszystkim oni posiadają 
informacje umożliwiające skuteczne 
przeciwdziałanie awariom. Czyli bez ich 
zaangażowania i współpracy nie może 
zaistnieć efektywne utrzymanie ruchu. Gdy 
nie dotrzemy do świadomości tych osób, nie 
warto w jakikolwiek sposób powielać 
systemu i wprowadzać na siłę czegoś, co w 
rzeczywistości przyniesie więcej szkody niż 

pożytku. Udział operatorów to nie tylko 
uczynienie ich odpowiedzialnymi za 
wykonywanie pewnych funkcji przy 
maszynach, ale również przekazanie im 
decyzyjności, która będzie wspomagała 
wykonywanie tych czynności.  
Drugą kluczową różnicą jest nadanie 
priorytetu przeglądom i konserwacjom 
maszyn nad planem produkcji. Jest to o tyle 
ważne ze wprowadzając TPM musimy i 
powinno zmienić priorytety w 
wartościowaniu (w naszym przypadku 
premiowaniu), za jakie wynagradzani będą 
pracownicy. Czas, który często w opinii 
osób odpowiedzialnych za wykonanie planu 
jest stracony na konserwację, która mogła 
być przesunięta bez negatywnych skutków, 
procentuje wielokrotnie w późniejszym 
okresie, kiedy maszyna ciągle pozostaje w 
gotowości do produkcji. Niestety 
wprowadzany na siłę TPM (w około 80% 
badanych firm) nie przenosił się na zmianę 
sposobu zarządzania, co w efekcie 
przynosiło mniej oczekiwane efekty od 
założeń z powodu nie przełożenia się 
sposobu zarzadzania na wyniki 
ekonomiczne dla pracowników. 
 

Korzyści z wdrożenia TPM 
W zależności od punktu startowego, czas 
oczekiwania na rezultaty może trwać rok 
lub dłużej. Na początku wdrażanie TPM 
wiąże się z inwestycjami związanymi z 
edukacją pracowników, przeznaczeniem 
czasu na pracę w zespołach, 
zadedykowaniem etatów itd., wymierne 
efekty nie zawsze przewyższą poniesione 
początkowe koszty. Korzyści dla firmy to 
wzrost zaangażowania pracowników, 

nabywanie przez nich 
nowych umiejętności i 
wyzwalanie potencjału 
twórczego. Udział w 
programie TPM stworzy 
dla wielu osób po raz 
pierwszy okazję do 

aktywnego 
uczestnictwa w 
wydarzeniach firmy 
oraz poczucie własności 
na stanowisku.                 
Tylko zmiana w filozofii 
zarządzania, dająca 
każdemu pracownikowi 
możliwość wpłynięcia 
na sposób 
wykonywania własnej 
pracy, może 
doprowadzić do 
długotrwałych efektów 
w pracy.  
 

Jakie zagrożenia niesie TPM? 
Niestety zysk dla samych pracowników jest 
niewielki, bo oprócz większej ilości 
obowiązków, nic więcej dla nich nie wynika 
z wprowadzenia TPM. Sama filozofia o 
krótszych awariach i krótszych przestojach 
jest mrzonką.  Można odnieść wrażenie, że 
jest wręcz przeciwnie. Samo wprowadzenie 
TPM nie przekłada się na żaden awans 
(dosłowny i finansowy), a co gorsza 
awaryjność po pierwszej fazie wręcz 
wzrasta, spowodowana szeroko rozumianą 

wielozadaniowością, co skutkuje 
obniżeniem, jakości wykonywanej pracy. To 
jest tak jak z lekarzami, nikt nie pójdzie do 
okulisty, gdy go boli brzuch. Nie można być 
specjalistą od wszystkiego, bo w efekcie 
oznacza to, że jest się od niczego. W związku 
z tym powstają problemy z określeniem 
obowiązków na stanowiskach.  Dotyczy to 
także i przede wszystkim służ technicznych, 
które w wyniku wprowadzenia TPM muszą 
zostać dostosowane do nowej struktury. 
Powstają różnego rodzaju stanowiska 
produkcyjno – techniczne, co w 
konsekwencji doprowadza do likwidacji 
działu utrzymania ruchu z częścią 
zarządzającą włącznie. Taki model 
wprowadziło już kilka firm w Polsce, oraz w 
naszej branży. Na szczęście wśród wielu 
nowoczesnych menagerów dostrzeżono 
problem takiej polityki i uznano TPM za 
model niekorzystny w świetle osiąganych 
wyników ekonomicznych prowadzenia 
biznesu. Ale o tym w następnej części. 
  

 
 

Zmarł Przemysław Gintrowski 
"Wyrwij murom zęby krat! Zerwij kajdany, 
połam bat! A mury runą, runą, runą! I 
pogrzebią stary świat!"  
W sobotę 27.10. w wieku 61 lat zmarł 
Przemysław Gintrowski pieśniarz, 
kompozytor, nauczyciel muzyki, 
współtwórca "Murów", nieformalnego 
hymnu Solidarności.  
W latach 70  powołał wraz z Jackiem 
Kaczmarskim i Zbigniewem Łapińskim 
zespół, który do utworu katalońskiego 
barda Lluisa Llacha stworzył "Mury". - 
Kiedy śpiewaliśmy, że nikt nikogo zniewalać 
nie może, to chodziło właśnie o to -
podkreślał Gintrowski, który na początku 
lat 80. wraz z Jackiem Kaczmarskim 
koncertował w całej Polsce - W samej 
stoczni nie byliśmy, lecz w sprawę strajków 
byliśmy bardzo zaangażowani. Kiedy 
rozpoczęły się sierpniowe wydarzenia, 
myśleliśmy, że to już koniec komunizmu w 
kraju - mówił. W 1979 roku z Jackiem 
Kaczmarskim i Zbigniewem Łapińskim 
powołał trio, które przygotowało program 
poetycki "Mury". Tytułowa piosenka stała 
się nieformalnym hymnem "Solidarności" i 
symbolem walki z komunizmem. W stanie 
wojennym Gintrowski był aktywnym 
uczestnikiem drugiego obiegu kultury. 
Koncertował w domach, kościołach, w 
Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. 
Uważał, że wprowadzony w grudniu 1981 
roku stan wojenny w Polsce 
"przypieczętował początek końca 
komunizmu w naszym kraju.



 

Jest w naszym otoczeniu 
pewna grupa ludzi, która  
postanowiła, że ze 
sprzedawania nadziei na 
rychłe zwycięstwo można 
zrobić biznes. Biznes tak się 
rozkręcił, że grupa zdobyła, 
trzyma i rozszerza władzę. 
Potrafi wmówić ludziom, nie 
tylko to, że remis jest 
zwycięski, ale nawet, że 
pasmo porażek jest w swej 
istocie zwycięstwem. Co 
więcej, wmówiła wielu z nas, 
że tylko ona jest w stanie 
wygrywać? Ciekaw jestem, 

jak długo jeszcze będziemy się na to nabierać? Czy zostaliśmy 
poddani manipulacji, czy tylko pozwalamy się oszukiwać? Przez 
manipulację rozumiemy kształtowanie poglądów bez wiedzy i woli 
człowieka. Jest to wstrętna metoda oddziaływania na grupę dla 
realizacji z góry już określonego celu. Manipulator posługuje się 
informacjami lub faktami, aby ukryć prawdziwe i rzeczywiste cele. 
Dlatego mam pretensje do siebie i do innych, że zezwoliliśmy na 
bezkarne manipulowanie nami. Przecież w obecnej sytuacji wszyscy 
powinniśmy wykonywać pracę zgodnie ze standardami bez 
ogłupiających i narzucanych nakazów, które wzięte są rodem ze 
średniowiecza. Lecz także sami nie jesteśmy bez winy. Lubimy o 
własne błędy obwiniać innych, nawet swoich przełożonych. A to 
przecież MY spóźniamy się na stanowiska, to MY urywamy się 
wcześniej, to MY nie wypełniamy dokumentacji lub niedopełniamy 
swoich stanowiskowych obowiązków. A później obwiniamy 
liderów, kierowników, że nas ukarali, że zwrócili nam uwagę. Nas 
też zaczynamy obwiniać o to, że związek ma obowiązek stanąć na 
głowie, aby udowodnić, że to MY jesteśmy pokrzywdzeni i że nie ma 
się, kto za nami ująć. Nie wiemy, co przyniosą najbliższe miesiące, 
nie wiemy, jakim zadaniom lub wyzwaniom będziemy musieli 
sprostać. Ale możemy zaapelować do rozsądku i zastanowienia się. 
Czy MY zrobiliśmy wszystko, aby do pewnych sytuacji nie dopuścić? 
Zawsze można powiedzieć, że to, iż drogo jest w spożywczaku, że 
nie starcza do pierwszego, że podwyżki cen deklasują pensje do 
poziomu zasiłku socjalnego. To wszystko prawda.  To wszystko 
wina budowniczych piramid z gliny. Ale dopóki sami będziemy w 
porządku to nie pozwolimy na sytuację jak w nieśmiertelnym 
„Misiu”, gdy możemy usłyszeć: „Ja tutaj jestem kierownikiem tej 
szatni! Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Czy mile wspominamy lata 70 
i 80 -te. To był czas mojego 
dzieciństwa. Puste sklepy z 
uginającymi się półkami, na 
których szeregiem stały 
butelki z octem. Kolejki do 
mięsnego przed wszelkimi 
uroczystościami i świętami. W 
pamięci utkwiły mi wczasy 
nad morzem, Pepsi-Cola i 
Mirinda w szklanych 
litrowych butelkach lub 
lemoniada w foliowych 
woreczkach z rurką.  
Mój syn ma tyle lat, ile ja pod 

koniec dekady Gierka. I mam nieodparte wrażenie, że historia 
zatoczyło kółeczko. Przesadzam? Na pewno nie. Ale analogii jest aż 
nadto. Ta wszechobecna propaganda sukcesu wspierana na 
klęczkach przez telewizję. Te budowane za ciężko pożyczone 
pieniądze pomniki władzy, te wyreżyserowane wizyty na placach 
budowy i u przedstawicieli ludu pracującego. Czekam tylko, aż 
któregoś dnia z odbiornika usłyszę „Pomożecie?” A my żądni wiary 
jak w latach 70 –tych wspólnym chórem odpowiemy………  
Cieszą mnie i martwią zarazem drobne sukcesy, które bardzo 
mocno są podkreślane przez partyjnych prominentów. W 1976 roku 
protestujących przeciwko drożyźnie robotników z Radomia 
nazwano warchołami, podobnie jak w 2012 roku członków 
Solidarności, protestujących przed Sejmem przeciwko „reformie 
emerytalnej”. A drożyzna znowu jest w szczycie formy. Aż chciałoby 
się zapytać, jakie to nowe twarze pojawią się na kole historii.  Inna 
sprawa, czy po tamtym okresie oprócz „gierkówki” coś jeszcze 
zostało?  Teraz na pewno pozostaną cztery stadiony, stado orlików 
oraz parę przejezdnych „tuskówek”. Oczywiście doszukując się 
antologii do poprzedniego okresu to jeszcze doliczyć można 
likwidację zakładów, bezrobocie i biedę. Wtedy aborcja, krzyż w 
Sejmie. A teraz też krzyż w Sejmie i in vitro. Aborcja też wróci. I tak 
sobie myślę, co ja powiem synowi za parę lat? Dlaczego ta nasza 
historia jest tak pokrętna i zatacza kółeczka? Takie fatum? Gdy 
byłem w twoim wieku to była jedna partia, która była „drogą 
przewodnią narodu”, teraz mamy jedna partię – „partię sukcesu”. Ja 
zaczynałem naukę, jako obywatel dziesiątej potęgi gospodarczej 
świata, a ty zaczynałeś naukę, jako obywatel „zielonej wyspy”.  A tak 
naprawdę to ani nie byliśmy wtedy potęgą, ani teraz zieloną wyspą. 
Bo chodzi o to ………… aby wtedy i teraz jak najwięcej z nas dało się 
nabrać na obietnice i szklane domy. I niestety nadal wielu z nas daje 
się nabijać w butelkę.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
» CZTEROOSOBOWA RODZINA WYDAJE na utrzymanie 
mieszkania już 890 zł miesięcznie wynika z analizy firmy 
Home Broker. Wydatki na utrzymanie mieszkania stanowią 
najszybciej rosnącą pozycję w domowych budżetach polskich 
rodzin. We wrześniu całkowite koszty związane z mieszkaniem i 
jego wyposażeniem wzrosły o 4,9 proc. rok do roku. Za energię 
we wrześniu bieżącego roku musieliśmy zapłacić o 6,6 proc. 
więcej, niż rok wcześniej. Z porównania cen poszczególnych 
nośników energii z sierpnia 2012 roku do tego samego miesiąca 
w roku ubiegłym wynika, że najbardziej podrożał gaz, bo 
aż o 9,5 proc. O 5,9 proc. więcej musieliśmy również zapłacić 
za prąd, a opał i energia cieplna zdrożały o 5,7 proc. Koszty 
związane z opłatami za czynsz na rzecz spółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych wzrosły w ciągu roku o 2,4 proc. 
 
» OPŁATY ZA MIESZKANIE SĄ CORAZ WYŻSZE, a na dodatek 
na własne „M” mało kogo stać. Jak podaje Rzeczpospolita 
przeciętny Polak na zakup 70 metrowego mieszkania musi 
wydać równowartość swoich dochodów brutto z 8-9 lat. Dla 
porównania w Niemczech na zakup takiego lokum wystarczy 
wydać trzykrotność rocznej pensji. Polska jest krajem o jednym z 
najniższych zasobów mieszkaniowych w Europie. Średnia liczba 
osób zamieszkujących jedno mieszkanie w naszym kraju wynosi 
2,9. Przykładowo w Szwecji, Niemczech, Estonii jest to 2,1, a na 
Węgrzech 2,3. 

 

 
Z pamiętnika żołnierza:  
– Poniedziałek. Idziemy na ćwiczenia. Spotkalimy dziewczynę, to ją 
w krzaki! To był dobry dzień... 
– Wtorek. Idziemy na ćwiczenia. Spotkalimy chłopaka, to go w krzaki! 
To był dobry dzień... 
– Środa. Dostałem przepustkę, idę na piwo. Spotkali mnie żołnierze 
idący na ćwiczenia. To był zły dzień. 



 

Według Gazety Prawnej pracodawcy w razie złej sytuacji 
finansowej nie chcą zawieszać przywilejów załogi 
wynikających z układów zbiorowych, regulaminów czy 
umów o pracę. Wolą redukować zatrudnienie. Państwowa 
Inspekcja Pracy praktycznie nie odnotowuje porozumień o 
stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia, 
wynikających z umowy o pracę na podstawie art. 231a 
kodeksu pracy (k.p.). Według pracodawców przedstawiciele 

załogi nie zawsze chcą rozmawiać o oszczędnościach, więc właściciele firm, by nie wikłać 
się w dyskusje zwalniają ludzi.     - Nie wierzę, że załoga nie chce czasowo rezygnować z 
przywilejów, by zachować miejsca pracy. Oczywiście, że rozmowy na temat ograniczenia 
premii, dodatków czy obniżenia wynagrodzeń są trudne i mało przyjemne, ale z pewnością 
są lepsze niż utrata zatrudnienia. Niestety pracodawcy nie chcą się bawić w dialog. Wolą od 
razu zlikwidować problem, pozbywając się załogi – tłumaczy Janusz Łaznowski, ekspert 
NSZZ „Solidarność”.  
 
Jak podaje Fakt, sekcja zwłok Anny Walentynowicz (†81 l.) ukazała, jak Rosjanie obchodzili 
się w Moskwie z ciałami ofiar smoleńskiej katastrofy. Podczas przeprowadzonej przez 
polskich ekspertów sekcji okazało się, że w głowie Anny Walentynowicz był rękaw 
marynarki, gumowe rękawice i kawałki innych materiałów. Materiały te przekazane 
zostały do badań fizykochemicznych. „Jeden wniosek dotyczył zabezpieczenia rękawa 
marynarki wyjętego wraz z innymi kawałkami materiału oraz gumową rękawiczką, z 
otworu w głowie” – podała w oświadczeniu prokuratura wojskowa.  
Ale to nie wszystko. W ciele nasi medycy i prokuratorzy znaleźli także nity pochodzące z 
poszycia rozbitego tupolewa. „W toku badania zwłok zabezpieczono m.in., jako ślady: 4 
twarde elementy o wymiarach od 0,2 do 1,2 cm. Jest to prawdopodobnie nit z poszycia 
samolotu” – podali śledczy. Skandaliczne postępowanie Rosjan z ciałami ofiar tragedii 
wyszło na jaw także podczas sekcji poprzednio ekshumowanych osób. Ciała ofiar 
znajdowały się w czarnych workach wraz ze śmieciami i ziemią. Podczas sekcji w ciałach 
odnajdowano brudne bandaże, a nawet niedopałki papierosów. 
 

 

 

  
 

Sałatka to zimne danie spożywane, jako 
przystawka, albo dodatek do mięs lub ryb. 
Wszystkie kuchnie znają wiele ich 
rodzajów. Najprostszy podział to sałatki 
jarzynowe i mieszane. Są też ziemniaczane, 
ryżowe i makaronowe. Z jajek, owoców 
morza i pieczarek. Doprawia się je oliwą 
zmieszaną z octem, majonezem, jogurtem… 
Jedna z najbardziej znanych Sałatka 
Waldorf powstała, w 1893 jako klasyczna 
amerykańska sałatka owocowa, która 
zwykle składa się z jabłek, soku z cytryny, 
selera, orzechów i majonezu.  
Inna nie mniej znana Coleslaw, ma korzenie 
sięgające starożytnego Rzymu. Nazwa 
wywodzi się z języka flamandzkiego od 
słowa koolsla. Oryginalna "kool sla" była 
podawana na ciepło. W momencie zmiany 
nazwy na angielską, powstała zlepek słów, 
przez co znamy Coleslaw, jako zimną 
sałatkę z kapusty. Ja natomiast zaproponuję 
wam bardzo prostą sałatkę podawana, jako 
zimna przystawka przed daniem głównym. 
 
ŁOSOŚ I WARZYWA 
2 szklanki płatków wędzonego łososia, pół 
szklanki gotowanego zielonego groszku 
(może być z puszki), pół szklanki 
ugotowanej i pokrojonej w 2 cm kawałeczki 
fasolki szparagowej, pół szklanki 
ugotowanych i pokrojonych w kosteczkę 
ziemniaków, posiekane białka z 2 jajek 
ugotowanych na twardo łączymy 

z zaprawą francuską (ilość zależy od 
naszego smaku) i drobno posiekana cebulą. 
Dodajemy jeszcze listek zielonej sałaty albo 
cykorii. Sałatkę przekładamy do salaterki. 
Delikatnie mieszamy. Żółtka przecieramy 
przez sito i dekorujemy nimi sałatkę. 
 
ZAPRAWA FRANCUSKA. 
Do ¼ szklanki winnego octu (lub soku 
z cytryny) wkładamy pokrojony ząbek 
czosnku lub małą obrana cebulę - niech tak 
postoi około 30 min. Po upływie tego czasu 
usuwamy czosnek (lub cebulę). Łączymy ze 
sobą: ¾ łyżeczki soli, ¼ łyżeczki papryki, 
szczyptę czarnego pieprzu, 1 łyżkę cukru. 
Wszystkie te składniki wkładamy do 
słoiczka i zalewamy wcześniej 
przygotowanym octem, dodajemy ¾ 
szklanki oliwy (oleju). Zamykamy słoik 
i potrząsamy nim energicznie przez kilka 
minut. Taką zaprawę można też 
przygotować w misce ubijając trzepaczką 
wszystkie składniki. 


