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Naród, który traci pamięć przestaje 

być Narodem – staje się jedynie 

zbiorem ludzi, czasowo zajmujących 

dane terytorium.  

Józef Klemens Piłsudski 

Ś więto Odzyskania Niepodległości - Najważniejsze 

polskie święto narodowe związane z odzyskaniem 

w 1918 roku , po 123 latach zaborów, niepodległości. 

Rozbiór Polski trwał przez 123 lata, aż do 1918 roku kiedy 

to 11 listopada, Rada Regencyjna (organ sprawujący wła-

dzę nad Królestwem Polskim) przekazała władzę nad woj-

skiem, Józefowi Piłsudzkiemu, który dzień wcześniej po-

wrócił z internowania w Magdeburgu, a w trzy dni później 

rozwiązała się, przekazując mu pełną władzę ustanawia-

jąc go Naczelnikiem Państwa. Dzień 11 listopada ustano-

wiono świętem państwowym po raz pierwszy dopiero w 

1937 roku. W latach 1939-44 podczas okupacji hitlerow-

skiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie rzą-

dów komunistycznych obchodzenie święta 11 listopada 

było zakazane. Dopiero w roku 1989, ustawą Sejmu, przy-

wrócono obchody tego święta, od tego roku Święto Nie-

podległości jest najważniejszym świętem państwowym a 

dzień 11 listopada jest dniem wolnym od pracy. 

 

Ze smutkiem patrzyłem po raz kolejny na obcho-

dy Święta Odzyskania Niepodległości  w naszym 

zakładzie. Do pewnych ruchów, czy działań powo-

li się już przyzwyczaiłem , mimo ze nie wzbudzało 

to żadnych pozytywnych emocji.  Przez szereg lat, 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”  i przypo-

minała o naszej powinności świętowania w tym 

dniu. Pisma , apele nie na wiele się zdały, wobec 

kapitalistycznych zamierzeń. Tym bardziej ze zgorszeniem 

i bólem przyjąłem informację, że pracownicy SAMI wy-

brali sobie sposób uczczenia tego dnia, mając na rzeczy 

tylko materialistyczne podejście. No cóż, być może moje 

wychowanie w duchu religijnym i patriotycznym nie jest  

odpowiednie na obecne czasy, oraz wymagania pracow-

ników. Mogę zrozumieć tych, którzy zostali postawieni 

przed faktem dokonanym, aby przyjść do pracy w związku 

z tak, a nie inaczej  ustawionym harmonogramem pracy.  

Nie znajduję jednak żadnego moralnego usprawiedliwie-

nia dla tych, którzy  za drobne  materialne korzyści, bili się 

o to, aby tego dnia wykonywać pracę w zakładzie. Zawsze 

piszę o tym co myślę i co nie znajduje w mojej ocenie żad-

nego usprawiedliwienia. Dlatego nie mam zamiaru w ża-

den sposób wybielać tych, którzy oczekują abym ganił 

przełożonych i walczy z patologiami, przymykając oczy na 

rzeczywistość którą sami jednak tworzą i z która nigdy się 

nie pogodzę. Czy to się komuś podoba czy nie, jako prze-

wodniczący mam prawo aby  takie rzeczy, co czynię po-

przez ten felieton.    
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Ż 
ycie jest zbyt ciekawe i kolorowe, aby przejmować się wieloma problemami w polityce oraz wyścigiem szczu-

rów. Tak naprawdę żyjemy w bardzo ciekawych czasach, które niejednokrotnie nas jeszcze zaskoczą, szczególnie 

w sferze rozwiązań pracowniczych. To że nasi pracodawcy w żaden sposób nie są przygotowani do transforma-

cji, nie muszę mocno przekonywać. Świadczą o tym projekty i seminaria, podczas których wyłania się tragiczny obraz 

zachowawczych działań zarządzających. Szykujące się zmiany w prawie pracy, trafią na nie przygotowany grunt przed-

stawicielstwa pracodawców, którzy niestety nie  potrafią współpracować w bardzo istotnych kwestiach. Nie sondowa-

łem jeszcze naszego sektora w tej materii, ale smutna rzeczywistość którą dotknąłem w innych branżach w ramach 

pracy w sekretariacie  przemysłu spożywczego, nie napawa 

żadnym optymizmem. Okazuje się że tylko rozgłos medialny i  

nagłośnienie spraw, potrafią wymusić aktywność zarządzają-

cych. Do tej pory jako jeden z niewielu przewodniczących w 

sektorze spożywczym, byłem przeciwnikiem takiego typu roz-

wiązań. Ale jak już kiedyś pisałem, tylko krowa nie zmienia 

swoich poglądów, ja zrewidowałem już swoje, dotyczące tego 

tematu i  milczącego zachowania wobec krzywdy lub niespra-

wiedliwości. Nadal tkwi we mnie przekonanie o dochodzeniu 

do porozumienia poprzez dialog, jednak coraz bardziej rozwią-

zania siłowe,  do działań Solidarności. To coraz bardziej zau-

ważalny model, o którym  nie zapomniał.  

P 
ośród czekających zmian pojawia się zakaz handlu w 

niedzielę. Solidarność już dawno określiła swoje sta-

nowisko w tej kwestii, a proponowana zmiana jest 

nadal nie do przyjęcia dla związku. Teraz padnie pytanie, co nas to obchodzi.  Sprawa wolnych niedziel to nie tylko 

handel, ale także wprowadzenie zakazu pracy w przedsiębiorstwach, które nie mieszczą się  w formule użyteczności  

publicznej. I może szybciej niż ktokolwiek się spodziewa, w nowych zapisach  kodeksu pracy, pojawią się rozwiązania, 

które nie przymusza was w ramach pracy zmianowej do przychodzenia w ten dzień do pracy.    

D 
ługo zastanawiałem się czy warto go nadal drukować Infos. Skoro samo drukowanie i  składanie to cztery dni 

pracy, nie licząc kosztów materiałów (już trzecia drukarka została zmieniona) i czasu na jego przygotowanie.  

Jednak to bardzo dobre narzędzie, aby przekazać wam wiadomości, zanegować rozsiewane plotki, lub zmo-

bilizować do działań. Tym bardziej że mimo skromnego nakładu i siermiężnego wyglądu,  jest i będzie ością w gardle 

przełożonych. Już w poprzednim numerze zmieniła się formuła , a ten numer mam nadzieję że pozytywnie was zasko-

czy. Infos zmieni się na dwa różnego rodzaju wydania. Pierwsze z nich to kontynuowany biuletyn,  po zmianie 

„Magazyn Infos czyli bliżej prawdy”. Bardziej obszerne ze stałymi kolumnami (tożsamymi ze stroną internetową), wy-

dawany co 1-2 miesiące. Drugim wydaniem będzie dużo szybszy „Serwis Infos”, który będzie miał od 2 do 4 stron. Wy-

dawany będzie dość nieregularnie i tylko  w momencie pojawienia się ważnych i nie cierpiących zwłoki wiadomości 

oraz bardzo pilnych informacji dla członków NSZZ „Solidarność” .  Miłej lektury. 
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Z 
apadły już decyzje dotyczące wyborów w naszej organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność”. Do wyborów pod-

chodzić będziemy dwutorowo. Pierwszy okres to zbieranie i zgłaszanie kandydatur na delegatów zebrania wy-

borczego.  Kandydatury zbierać będziemy przez cały grudzień, aby w styczniu przejść przez proces wyborów w 

okręgach. Zgodnie z decyzją Komisji Zakładowej powołano aż 13 okręgów wyborczych, z pośród których zostaną wy-

brani delegaci. Na każde rozpoczynające się 4 członków związku w danym okręgu, przypadać może jeden mandat dele-

gata. Oznacza to, że okręg, który posiada od 1 do 4 członków, może wybrać jednego delegata, 5-8 członków wybiera 

maksymalnie dwóch delegatów, 9-12 członków wybiera maksymalnie trzech delegatów, 13-16 wybiera maksymalnie 

czterech delegatów, etc…   

Kandydatury zbieramy na kartach zgłoszeń, które będą dostępne u wszystkich członków Komisji Zakładowej , w pokoju 

związkowym u przewodniczącego oraz w przegródce przy pokoju NSZZ „Solidarność”. Kandydat na delegata musi zo-

stać zgłoszony przez co najmniej jednego członka związku, uzyskując potwierdzenie  na karcie zgłoszeń. Kandydata po-

winien zgłosić członek związku z danego okręgu wyborczego. 

Komisja Zakładowa, która jest odpowiedzialna za wybory w naszym zakładzie, ustaliła  następujące okręgi  wyborcze: 

NR 1– DUR 

NR 2 - Magazyny 

NR 3 - Biura / Laboratoria 

NR 4 - Masy 

NR 5 - OPM Venus 

NR 6 - Ptasie Mleczko 

NR 7 -  Torty / Rarytasy 

NR 8 -  Aasted 

NR 9 -  Praliny 

NR 10 -  Mieszanka 

NR 11 -  Baryłki 

NR 12 -  Wyroby Wschodnie 

NR 13 -  Emeryci / Renciści 

 

Karty ze zgłoszeniami przekazujemy do Komisji Zakładowej, lub wrzucamy do skrzynki umieszczonej przy pokoju 

NSZZ „Solidarność”  do dnia 04.01.2018 roku. 

Komisja Zakładowa nr 311 NSZZ „Solidarność” 
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J estem zobowiązany  w imieniu 

Komisji Zakładowej przekazać 

wam informacje  z ostatnich wyda-

rzeń w których uczestniczył nasz 

związek. Przechodząc do meritum, to 

zacznę tym razem od końca, bo bę-

dzie łatwiej. Mogę  was poinformo-

wać, że ruszyły prace nad Regulami-

nem Zakładowego Funduszu Świad-

czeń Socjalnych. To bardzo pozytyw-

na informacja, która pozwoli na wy-

stępie uporządkować  tą działkę, na 

którą  największy wpływ maja związki 

zawodowe. Na chwilę obecną, regu-

lamin po wniesionych poprawkach, 

trafił do prawników, w celu weryfika-

cji poprawności zapisów. 

D rugą sprawa która w ostatnim 

czasie wydarzyła się w działa-

niu związków zawodowych, jest 

uczestnictwo w procesie wyceny sta-

nowisk. Omawialiśmy pięć wnio-

sków, które awansują stanowiska do 

wyższych grup zaszeregowania. Dwa 

wnioski dotyczą nowych stanowisk z 

działu tortów i ptasiego mleczka. Po-

zostałe trzy wnioski, to awans do-

tychczas istniejących stanowisk na 

wyższe. Zmiany nastąpić mają na 

działach tortów, figurek oraz opm 

venus. Aby  ten proces całkowicie 

zakończyć, potrzebne będzie jeszcze 

jedno spotkanie, w celu formalnego 

zaakceptowania tej zmiany. Kierow-

nicy działów, którzy byli wniosko-

dawcami tych zmian, bardzo dobrze 

umotywowali i przygotowali te kwe-

stie.  Myślę, że przez ten proces po-

winniśmy przejść   bezboleśnie, pod-

czas najbliższego spotkania. 

A by nie było za słodko, przejdę 

do ostatniej, bardzo istotnej 

kwestii. Na prośbę działaczy z NSZZ 

„Solidarność” z Komisji Zakładowej 

oraz Rady Pracowników, dnia 22 li-

stopada, odbyło się spotkanie z pol-

skimi przedstawicielami Zarządu 

Spółki.  Przedstawiciele z NSZZ 

„Solidarność”, reprezentowali prawie 

każdy dział produkcyjny. Zależało 

nam na tym, aby sprawy które  chcie-

liśmy poruszyć, były umotywowane  

przykładami i informacjami z każdej 

komórki organizacyjnej. Było to o tyle 

istotne, że komisja zakładowa oraz 

nasi przedstawiciele w Radzie Pra-

cowników, zebrali ostatnio bardzo 

dużo niepokojących informacji, prze-

kazanych przez pracowników. Dodat-

kowo według spostrzeżeń członków 

NSZZ „Solidarność” nie wszystkie 

ważkie tematy, trafiają do zarządu 

lub dyrekcji, co utrudnia pracę i roz-

wiazywanie problemów. Zamysłem 

było także, wylanie całej żółci  i bez 

ogródek porozmawianie o sprawach 

w których  Solidarność widzi patolo-

gie lub nieprawidłowości. Mam na-

dzieję że nam się to udało i przekaza-

liśmy na tyle istotne informacje, aby 

Zarząd Spółki zwrócił uwagę i rozwią-

zał pewne patologie i zachowania. 

Już na wstępie podkreśliliśmy, że nie 

życzymy sobie, jakichkolwiek insynu-

acji pod adresem osób, biorących 

udział w tym spotkaniu, jak to do tej 

pory było czynione przez przełożo-

nych. Przekazane informacje miały 

pomóc oraz  podkreślić dialog, dlate-

go  Solidarność nie wyszła z oficjal-

nym pismem w tych sprawach. Infor-

macje dotyczyły w szczególności mo-

lestowania psychicznego pracowni-

ków i stresu, który stał się wszecho-

becny w naszym zakładzie. Nie  omi-

nięto przy tym sprawy audytów i bra-

ku pracowników, co  powoduje po-

tknięcia oraz wprowadza nerwową 

atmosferę. Według wszystkich 

uczestników, audyty powinny wspie-

rać i wskazywać nieprawidłowości, a 

stały się starszakiem na zabranie pre-

mii i gonitwą aby „coś” znaleźć. Spra-

wa braku pracowników i ich dostęp-

ności była także związana z APT i 

„gośćmi” z Ukrainy. Poważnym sy-

gnałem z naszej strony jest sprawa 

brak awansu i  niechęci przełożonych 

do  wspierania pracowników z  dłu-

goletnim stażem. Dodatkowo poru-

szyliśmy kwestię, która łączy się z 

tym tematem, czyli brakiem obsady 

stanowisk, mimo istniejących linii czy 

urządzeń. Widoczne jest to szczegól-

nie na wyrobach wschodnich. Ten 

problem powinien być powiązany z 

przeglądem stanowisk w porównaniu 

do posiadanych  i przypisanych do 

nich grup pracowników. Zabrakło 

czasu na omówienie dalszych tema-

tów i spostrzeżeń.  Szczególnie jeżeli 

chodzi o kwestię dyskryminacji ko-

biet.  Jednak ze strony Zarządu padło 

zapewnienie o zorganizowaniu kolej-

nego takiego spotkania w jak naj-

szybszym czasie. Już dawno, potrzeb-

na była rozmowa na tematy, które 

dla zarządzających były zaskocze-

niem. Zdajemy sobie sprawę że nie 

były czymś miłym, ale NSZZ 

„Solidarność” nie zamierza ukrywać 

nieprawidłowości i patologii.  
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P artnerzy społeczni przeciwko rządowym próbom 

wprowadzania błędnych rozwiązań!  

5 reprezentatywnych organizacji partnerów społecznych 

przyjęło 21 listopada 2017 r. wspólne negatywne stano-

wisko w sprawie zgłoszonego niespodziewanie rządowe-

go projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpie-

czeń społecznych oraz innych ustaw (druk sejmowy 1974) 

dotyczącego zniesienia górnego limitu składek na ubez-

pieczenie emerytalne i rentowe.  

NSZZ Solidarność i Forum Związków Zawodowych oraz po 

stronie pracodawców: Konfederacja Lewiatan, Pracodaw-

cy RP i Business Centre Club, wskazują, że doszło do rażą-

cego naruszenia zasad opiniowania projektów ustaw oraz 

działania Rady Dialogu Społecznego. Zdaniem partnerów 

społecznych zniesienie ograniczenia podstawy wymiaru 

spowoduje, że w perspektywie długofalowej narośnie 

poważny społeczny problem wynikający z rozwarstwienia 

wysokości świadczeń emerytalnych.  

Partnerzy społeczni mają także poważne zastrzeżenia do 

prawidłowości oceny skutków regulacji towarzyszącej 

projektowi. Projekt rządowy potęguje sytuację, w której 

koszty funkcjonowania sytemu ubezpieczeń społecznych 

obciążają w nieproporcjonalny sposób pracowników w 

stosunku do innych osób obecnych na rynku pracy. 

      

– Dla NSZZ Solidarność ten projekt jest bulwersujący nie 

tylko ze względu na tryb jego procedowania, który w na-

szej ocenie ma charakter niekonstytucyjny, ale także ze 

względu na fakt, iż stanowi on potwierdzenie tezy, ze 

rząd odrzuca wnioski strony związkowej dotyczące rów-

nego obciążenia pozapłacowymi kosztami pracy pracow-

ników i innych kategorii osób takich jak osoby samoza-

trudnione czy zleceniobiorcy – komentuje Barbara Surdy-

kowska z Biura Eksperckiego NSZZ Solidarność. – Rząd 

lekceważy nasze postulaty dotyczące wprowadzenia peł-

nej kumulacji tytułów ubezpieczeniowych, pełnego 

„ozusowania” umów zleceń, czy modyfikacji zasad odpro-

wadzania składki przez osoby prowadzące działalność 

gospodarczą – dodaje ekspertka.  

Rada Nadzorcza ZUS negatywnie zaopiniowała projekt . 

 

W  Biedronkach łamane są prawa pracownicze i 

związkowe 

Praca w nadgodzinach bez wynagrodzenia i brak możli-

wości skorzystania z przysługującej pracownikom przerwy 

– to tylko część nieprawidłowości wykrytych przez inspek-

torów pracy podczas kontroli przeprowadzonej w skle-

pach sieci Biedronka.  Pracownicy sieci są przemęczeni, 

bo mają zbyt wiele obowiązków do wykonania. Piotr Ad-

amczak, przewodniczący Solidarności w sklepach Bie-

dronki podkreśla, że ludzi jest za mało we wszystkich cen-

trach dystrybucyjnych oraz w sklepach. Zdarzyła się taka 

sytuacja, że w jednym ze sklepów na zmianie był tylko 

kierownik i jeden pracownik. Podkreśla, że pracownicy 

nie mogą równocześnie obsługiwać klientów, układać 

produkty na półkach i przyjmować towaru. Dochodzi do 

sytuacji, że nawet nie są w stanie skorzystać z przysługu-

jącej im 15-minutowej przerwy w pracy.  

 

S pór w Mokate. W grudniu pikieta przed zakładem 

w Ustroniu  

Szykanowanie za działalność związkową i brak woli dialo-

gu zarzucają swojemu pracodawcy związkowcy Solidarno-

ści z Mokate w Ustroniu. Skierowali doniesienia do proku-

ratury o wymuszanie rezygnacji z członkostwa, a w ostat-

nim czasie weszli w spór zbiorowy, m.in. o podwyżki wy-

nagrodzeń. 15 grudnia planują pikietę protestacyjną 

przed siedzibą zakładu. Solidarność w Mokate powstała 

pół roku temu. W firmie (W Ustroniu i Żorach) pracuje ok. 

700 pracowników, z czego 120 należy do Solidarności. 

Relacje Związku z pracodawcą od samego początku nie są 

dobre.  
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1 3 grudnia 1981 r. Wojskowa 

Rada Ocalenia Narodowego, 

na czele z gen. Wojciechem 

Jaruzelskim, wprowadziła w Polsce 

stan wojenny. Tego dnia złamano 

nadzieje milionów Polaków i na wiele 

lat odsunięto szansę na demokratycz-

ne przemiany. Stan wojenny przy-

niósł tysiącom osób i ich rodzinom 

wielkie cierpienie – izolację w obo-

zach internowania, uwięzienie, po-

zbawienie pracy, inne represje, zaś 

dziesiątki niewinnych straciły życie. 

Już 12 grudnia wieczorem w ramach 

akcji krypt. „Jodła” rozpoczęła się 

akcja internowań osób postrzega-

nych przez władze jako potencjalne 

zagrożenie dla ustroju. Zatrzymań, 

wedle wcześniej przygotowanych list, 

dokonywali funkcjonariusze Milicji 

Obywatelskiej oraz Służby Bezpie-

czeństwa. Wśród zatrzymanych zna-

leźli się nie tylko członkowie 

„Solidarności”. W czasie stanu wojen-

nego internowano ponad 10 tys. 

osób, w tym niektóre więcej niż raz. 

14 grudnia W wielu zakładach pracy 

rozpoczęły się strajki okupacyjne oraz 

akcje protestacyjne. Według oficjal-

nych informacji MSW w grudniu 

1981 roku strajki i protesty zorgani-

zowano, wedle niepełnych danych, 

w 199 zakładach pracy w kraju. Re-

gionalne Komitety Strajko-

we powstały w Gdańsku, Wrocławiu, 

Białymstoku i Świdniku. W stolicy 

tylko w największych zakładach prze-

mysłowych odnotowano słabe strajki 

i protesty. Zakończyły się one do no-

cy z 15/16 grudnia. Znaczący wpływ 

na taki rezultat miały także drakoń-

skie przepisy stanu wojennego.   

D 
ecyzją Gdańska i naszego 

Regionu Mazowsze było, 

że zakłady przemysłu spo-

żywczego nie muszą uczestniczyć w 

strajkach. Natomiast we wszystkich 

pogotowiach strajkowych uczestni-

czyliśmy. Czyli zakład był przygotowa-

ny do strajku i oflagowany. Została 

spisana umowa z dyrekcją odnośnie 

ujęć energetycznych (gaz, energia 

elektryczna, ścieki), obstawa bram 

wjazdowych. Przygotowane były dy-

żury, dyrekcja też musiała mieć dyżu-

ry. Byliśmy już umówieni z Dyrekto-

rem Karbowniczkiem, że będziemy 

długo w fabryce, ale na samą noc 

pójdziemy do domu, czyli nie było to 

tak ściśle pilnowane jak w innych za-

kładach. Pamiętam rozmowę z Dy-

rektorem Karbowniczkiem, który py-

ta mnie się czy mam przygotowany 

śpiwór. Mówię, że nie, może wezmę 

koce. Ja będę miał śpiwór odpowiada 

mi Karbowniczek. Ale, po co Panie 

Sławku mamy nocować w zakładzie? 

Mamy ludzi na portierni, czynne są 

telefony, mamy kierowców i samo-

chody w razie czego to się szybko 

porozumiemy. Ja wtedy zadzwoniłem 

do Wujca, który był najbliżej z naszą 

Komisją i doszliśmy do porozumienia, 

że skoro nasz zakład jest w większo-

ści kobiecy i żywnościowy to możemy 

przyjąć taką drogę pogotowia straj-

kowego. Ja miałem wtedy prawie 60 

lat na karku, a reszta Komisji Zakłado-

wej to młodzież, a w nich to się wte-

dy aż krew gotowała. Oni zawsze do 

mnie mówili Panie Przewodniczący, 

ale my chcemy strajkować, dowalmy 

komuchom. Pamiętam, że wśród tych 

pogotowi strajkowych, jeden strajk 

jednak zorganizowaliśmy. Kiedy przy-

stępowaliśmy do strajku, to była de-

cyzja, że produkcja na dany dzień 

musi być wykonana. Największy kło-

pot wystąpił na dziale chałwy. Do 

chałwy potrzeba było nagotować cały 

kocioł masy karmelowej. Albo gotuje-

my albo nie, po wielu dyskusjach 

chałwiarze wykonali cały plan i przy-

stąpili do strajku razem z innymi. 

Tak jak wspominałem wcześniej, ja 

byłem w takim wieku, że trudno mi 

 

PSEUDONIM „MUR” 

Uczestnik powstania warszawskiego 

jako żołnierz AK w szeregach Batalionu 

„Kiliński”. Dowódca 168 plutonu w 

stopniu podporucznika, uczestnik zdo-

bycia budynku PAST-y, za co został 

odznaczony Krzyżem Walecznych.  

Po wojnie główny technologa zakła-

dów przemysłu  cukierniczego 22 Lipca 

d. E. Wedel. Był współzałożycielem i 

pierwszym Przewodniczącym KZ NSZZ 

"Solidarność" w Wedlu, funkcję spra-

wował do momentu wprowadzenia 

stanu wojennego.  
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było porozumieć się z młodzieżą, która aż kipiała i garnęła 

się do wszystkich protestów, które pojawiły się w Polsce. 

Pamiętam, że w budynku mieszkalnym nr 26 mieszkała 

rodzina Kacaków. Byli to starzy pracownicy Wedla, którzy 

byli członkami PPS-u. W momencie, kiedy ogłoszono po-

łączenie PPR i PPS jako PZPR, powstał wśród załogi Wedla 

podział i dylemat, czy zapisać się do PZPR czy nie, ale 

większość z PPS nie zapisała się wtedy do nowo powstałej 

partii. W tej całej fali strajkowej siedzą emeryci przed bu-

dynkiem mieszkalnym nr 26 w kucki, a ja rano podążam 

do pracy. Panie inżynierze tylko nie róbcie strajków woła-

ją do mnie, bo my się na strajki nie 

zgadzamy. Ja zacząłem tłuma-

czyć im, że nad nami jest 

Gdańsk, jest Mazowsze, a 

nie ministerstwo lub 

zjednoczenie. Jak oni 

powiedzą strajk to bę-

dziemy strajkować. I tak 

z nimi dyskutuję przed 

wejściem do pracy. Ale 

dlaczego wspomniałem tą 

rodzinę, bo w pewnym mo-

mencie z tej rzeszy emerytów padły 

słowa, – Ale Kacakowie na to się nie zgadzają. To było w 

tej sytuacji bardzo zabawne zdarzenie, które mi utkwiło 

w pamięci. Brakuje w moim życiorysie internowania i do-

tąd nie wiem, dlaczego? Wtedy istniała taka struktura 

działalności Solidarności, że wszyscy działacze z Grocho-

wa tworzyli coś w rodzaju koła terenowego i nagle okazu-

je się, że SB aresztuje po kolei wszystkich Przewodniczą-

cych. Dochodzą do mnie informacje o uwięzieniu na Bia-

łołęce moich kolegów z zakładów Praskich, a do mnie 

nawet nie zapukali. Pamiętam jak przed samym ogłosze-

niem stanu wojennego, przyjechał z niespodziewaną wi-

zytą do Wedla Generał Jaruzelski ze swoją świtą. Istniał 

wtedy w Polsce tak zwany handel wymienny. To znaczy 

my jako zakład mieliśmy słodycze, inni buty, alkohol itp. 

Dyrekcja razem ze związkami zawodowymi załatwiała za 

dobra produkowane u nas, rzeczy niedostępne dla nas. 

Problem pojawiał się wtedy, gdy Dyrekcja załatwiała coś, 

ale nie dla wszystkich, tylko dla wybranych. 

Wtedy my jako Solidarność mocno protestowaliśmy prze-

ciwko takiemu załatwianiu sprawy. W końcu listopada 

wjeżdża na teren zakładu wojskowa nysa z Jaruzelskim i 

jego świtą. Miedzy innymi znajduje się w niej ówczesny 

Prezydent Warszawy Majewski. Zbieram szybko Zarząd 

Komisji Solidarność, czyli Ja, Sypniewski, Gulbicki, Kamiń-

ski i zastanawiamy się, co robić. Wizyta Jaruzelskiego jest 

niezapowiedziana i nas nikt nie poinformował o jego 

obecności. On nie jest naszym gościem, ale domyślamy 

się, że będą chcieli abyśmy byli obecni podczas tej wizyty. 

Zapada decyzja, że nie uczestniczy-

my w tej imprezie. W pewnym 

momencie przysyła Dyrek-

tor Karbowniczek umyśl-

nego z poleceniem abym 

dołączył do gościa. Po-

prosiłem o poczekanie 

na odpowiedź i jeszcze 

raz zaczęliśmy się zasta-

nawiać, co z tym fantem 

zrobić. Jak Karbowniczek 

sobie życzy, to niech Pan idzie, 

zapada decyzja Komisji Zakładowej. 

Dołączam do świty Jaruzelskiego na czekoladzie twardej i 

zwiedzam z nim zakład do końca. Po zakończeniu zebrano 

nas w sali pamięci za gabinetem Dyrektora. Myślę sobie, 

jeżeli mnie dopuszczą do głosu to ja poruszę sprawę tego 

handlu wymiennego. Siedzę i słucham, jako przedstawi-

ciel Solidarności jestem dla nich mało interesujący. Pró-

buję zgłosić się do pytania, ale jestem ignorowany. Ale 

Jaruzelski katem oka zauważył, że próbowałem zadać py-

tanie i mówi, że teraz chciałby zabrać głos szef Solidarno-

ści i proszę go dopuścić do dyskusji. Poruszyłem wtedy 

sprawę tego handlu wymiennego i niesprawiedliwości 

społecznej, bo co maja na przykład wymieniać pracowni-

cy ZUS, pieczątki, papiery.          

Jak wspominałem nie wiem do dzisiaj, dlaczego nigdy nie 

byłem internowany, czy aresztowany? Może zadecydo-

wało o tym to, że uczestniczyłem w tej wizycie Jaruzel-

skiego, jako Przewodniczący Solidarności. 

Pamiętam jak przed samym 

ogłoszeniem stanu wojennego, 

przyjechał z niespodziewaną 

wizytą do Wedla Generał 

Jaruzelski ze swoją świtą.  
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R ozmowę z Panem Sławomirem przeprowadziłem w 

2010 roku. Nie sadziłem wówczas, że będzie to 

ostatnie spotkanie z Nim i że dokończenie historii we-

dlowskiej solidarności, zakończę na tym etapie. Podczas 

rozmowy dało się wyczuć wielki zawód i stracone nadzie-

je, jakie  były związane z ówczesnym wybuchem społecz-

nym. Dużo spraw zostało przerwanych poprzez wprowa-

dzenie stanu wojennego. Nie udało Mi się dokończyć 

wspomnień o stanie wojennym i dalszym okresie. Pew-

nym jest że w związku z prowadzoną działalnością, Pan 

Sławomir musiał opuścić nasz zakład. Ale rozmowy o tym 

okresie chciałbym kontynuować z innymi działaczami 

tamtego okresu. Nie ma już wśród nas Sławomira Wy-

czańskiego, Józefa Forysia, Andrzeja Kamińskiego czy 

Marka Wytrykowskiego. Ale pośród założycieli naszej or-

ganizacji jeszcze paru zostało, którzy będą w stanie konty-

nuować wątek który rozpocząłem z Panem Sławomirem. 

Udało mi się skontaktować z Henrykiem Sypniewskim i 

Waldemarem Wyżykowskim. Patrząc i podsumowując 

tamten okres, to Generał Jaruzelski do rozprawy z opozy-

cją, wysłał blisko 100 tys. żołnierzy i milicjantów. Gdy 

Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego wprowadzała w 

Polsce stan wojenny, nie sądziła, że rozprawa z opozycją 

pójdzie władzy jak z płatka. W ramach akcji "Jodła" zatrzy-

mano i umieszczono w odosobnieniu osoby "groźne dla 

bezpieczeństwa państwa".  Z 12 na 13 grudnia zamilkły 

telefony. Do 451 obiektów, wkroczyły oddziały, sformo-

wane z 700 funkcjonariuszy MO i SB, 3 tys. WOP, oraz 

1200 żołnierzy oddelegowanych z jednostek wojskowych. 

ORMO-wców i emerytów z resortu MSW, zgrupowano w 

oddziały samoobrony oraz rozdano ostrą broń. Do akcji 

wkroczyło również ponad 8 tys. komisarzy wojskowych, 

którzy mieli w zakładach wprowadzać nowe porządki.  

Przecież komuniści cały czas spodziewali się zbrojnego 

oporu. Propaganda karmiła Polaków wiadomościami o 

składach broni w siedzibach Solidarności i szkoleniach z 

zakresu walk ulicznych. Partia była bardzo zawiedzona 

faktem, że liczący blisko 10 mln związek, dał się tak łatwo 

spacyfikować. Pamiętamy przecież, że kraj odizolowano 

od świata. Jak za czasów okupacyjnych wprowadzono 

godzinę milicyjną. Jednak dla komunistów kłopoty zaczęły 

się, gdy ZOMO otworzyło ogień do strajkujących w kopal-

ni Manifest Lipcowy oraz kopalni Wujek, gdzie zginęło 

dziewięciu górników. Świat uzyskał informacje o tych zda-

rzeniach, jak i o najdłuższym proteście który miał miejsce 

w kopalni Piast. Prawie tysiąc górników zabarykadowało 

się na dole, aż do 18 grudnia. Po pierwszym szoku już 16 

grudnia wyszła na ulice Gdańska manifestacja w której 

wzięło udział blisko 100 tys. ludzi. Brutalne starcia z ZO-

MO-wcami trwały tam aż do następnego dnia. Milicja po-

strzeliła kilka osób w konsekwencji poniesionych ran, jed-

na z nich zmarła. Jednak komuniści nie przewidzieli, że 

demonstracje, będą stałym obrazkiem polskich ulic. Od-

bywały się zwykle 13. dnia każdego miesiąca oraz w świę-

ta narodowe. Stosunkowo szybko powstały podziemne 

struktury Solidarności. Ogólnopolski Komitet Oporu ukon-

stytuował się 13 grudnia 1982 roku. Istniał do kwietnia, 

kiedy powstała Tymczasowa Komisja Koordynująca, spra-

wująca nadzór nad działalnością regionalnych struktur 

zdelegalizowanej Solidarności. W pierwszych oświadcze-

niach TKK zażądała zwolnienia wszystkich internowanych. 

Podziemna prasa po 13 grudnia stała się wręcz fenome-

nem na skalę światową. Do 1989 r. istniało w Polsce bli-

sko 5 tys. niezależnych wydawnictw reprezentujących 

różne opcje i kierunki polityczne. Polacy wyrażali niechęć 

do władzy poprzez uczestnictwo w manifestacjach, w 

mszach za ojczyznę i czytaniem bibuły. Istniały także bar-

dziej radykalne grupy o zdecydowanie antykomunistycz-

nym charakterze. Największa to Solidarność Walcząca, 

której przewodził Kornel Morawiecki. SW prowadziła tak-



  

www.solidarnosc311.pl                                                                                                                                             infos@solidarnosc311.pl 

że działania wywiadowcze przeciw Służbie Bezpieczeń-

stwa, wspomagała antykomunistyczne grupy w Związku 

Radzieckim, a także jako jedyna podziemna organizacja w 

Polsce, nadawała co tydzień własną audycję radiową. In-

ną organizacją eksternistyczną była powstała jesienią 

1984 warszawska Federacja Młodzieży Walczącej. FMW 

działała w środowisku akademickim, a akcje organizowała 

często wraz z legendarnymi Grupami Oporu Solidarni 

Teodora Klincewicza. GOS wsławiły się regularnymi akcja-

mi ulotkowymi, plakatowymi i nagłaśniającymi. Dość po-

wiedzieć, że GOS przeprowadzała akcje zasmradzania 

substancjami chemicznymi instytucji publicznych (m.in. 

Teatru Syrena) oraz mieszkań "kolaborantów". Przyczyni-

ła się do niszczenia samochodów podejrzanych o donosi-

cielstwo. GOS zajmowała się też ochronę manifestacji, 

gromadząc butelki z benzyną, materiały pirotechniczne, 

kolce do przebijania opon samochodowych, a nawet, jak 

podaje niesprawdzona do dziś wieść, broń. Największy 

rozgłos GOS zyskały instalowaniem tzw. gaduł, czyli urzą-

dzeń nagłaśniających. To właśnie za pomocą gaduł trzy-

krotnie emitowano audycję na teren aresztu śledczego 

Warszawa-Mokotów. Większość specjalistów na ogół jest 

zgodna, że polskie podziemie nie miało charakteru eks-

tremistycznego. Jednak niektórzy zarzucają członkom 

GOS chęć uprawiania terroru. Utworzona przez sejm kon-

traktowy w 1989 r. Komisja Nadzwyczajna do Zbadania 

działalności MSW stwierdziła, że po 13 grudnia w niewy-

jaśnionych okolicznościach zginęło 122 działaczy opozycji. 

W latach 1981-1982 komuniści przetrzymywali w obo-

zach internowania 9736 działaczy podziemia, w tym 133 

kobiet. Dochodziło do aktów psychicznego i fizycznego 

znęcania się nad aresztowanymi. Najgłośniejszym mor-

dem lat 80 było zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki, 

którego dokonali oficerowie MSW jesienią 1894 W wy-

dawnictwach podziemnych tamtego czasu próżno szukać 

jednak haseł odwetowych. 

S olidarność walcząca, to  szereg legend, które do 

dziś krążą między uczestnikami ówczesnych wyda-

rzeń. W ich opowieściach roi się od akcji, które radowały 

serce każdego antykomunisty. Tajemnicza grupa Zadyma 

'87 z Wybrzeża, miała nawoływać do rozbrajania żołnie-

rzy, funkcjonariuszy milicji i ZOMO w myśl zasady 

"uderzaj pierwszy". Podobno grupa Robotnicza Solidar-

ność z Nowej Huty na wypadek powstania, gromadziła 

koktajle Mołotowa i zaostrzone łomy. Konspiratorzy z 

Warszawy, mieli zrobić  podkop pod willę Jaruzelskiego w 

celu jej wysadzenia.  Bombiarze z Lubina mieli atakować 

ładunkami wybuchowymi mieszkania ORMO-wców i 

członków tamtejszego PZPR. Przy Lubińskiej grupie bom-

biarzy warto się na chwilę zatrzymać. Według świadectw 

chodzi o kilka  grup w większości związanych z podziemną 

Solidarnością z KGHM, które w 1982 r. przeprowadzały 

akcje protestacyjne przeciw komunistom, używając ła-

dunków wybuchowych. Dnia 17 września 1982 r. eksplo-

dował m.in. ładunek w pobliżu stołówki ZOMO w Lubinie. 

Potem ładunki wybuchały pod drzwiami konfidentów SB. 

Świadczyłoby to, że w tych legendach tkwi jednak ziarno 

prawdy. Czym jednak może skończyć się działanie zbyt 

gorących głów, niech świadczy najgłośniejsze zabójstwo 

stanu wojennego.  Dnia 18 lutego 1982 r. młodociani 

członkowie efemerycznych Sił Zbrojnych Polski Podziem-

nej, zabili sierżanta MO Zdzisław Karos, który nie dał się 

rozbroić napastnikom. Pointa tej tragicznej historii jest 

wielce pouczająca i bardzo dużo mówi o ówczesnych na-

strojach. Opiekunem samozwańczych bojowców był 

ksiądz Sylwester Zych, który został oskarżony o "próbę 

obalenia siłą ustroju PRL i przynależność do organizacji 

zbrojnej". Po pokazowym procesie skazany został na 

sześć lat. Z więzienia wyszedł w 1986 r., a trzy lata później 

znaleziono go martwego w Krynicy Morskiej, prawdopo-

dobnie zamordowanego przez katów z SB. Opowieść w 

sam raz dla tych, którym opozycja po 13 grudnia wydaje 

się po latach zbyt miękka i przewidywalna.  
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B 
o to co nas podnieca, to się nazywa kasa …. śpie-
wała królowa polskiej estrady Maryla Rodowicz.  
Ten cytat nie znalazł się przypadkowo. Kasa, kasa 

i jeszcze raz kasa, a poza tym chyba już niewiele.  Patrząc 
na braki pracowników i problemy z obsadą linii, trafiłem 
przez przypadek na ogłoszenie jednego z dyskontów, któ-
re wyglądało jak powieleniem naszego ogłoszenia, doty-
czącego zatrudnienia pracowników produkcji. A może to 
nasze było powieleniem tamtego, niestety tego nie je-
stem w stanie sprawdzić.  Jednak rzucały się w oczy dosyć  
istotne różnice. Dużo wyższa stawka i pełen etat . Niby 
drobnostka, a przy proponowanych takich samych benefi-
tach to chyba bardzo dużo. Benefitach, bo tak to nazywa-
ją pracodawcy, a my nazywamy to zobowiązaniami usta-
wowymi oraz pozapłacowym dodat-
kiem do wynagrodzenia. Bo cóż ta-
kiego pojawia się dodatkowo dla pra-
cownika. Paczki na święta i dzień 
dziecka, to nic innego jak pieniądze z 
Funduszu Socjalnego, którym praco-
dawca jedynie administruje.  To sa-
mo dotyczy wczasów pod grusza 
oraz karty multisport. I tak  wystar-
czy ruch związków zawodowych, 
podczas opracowywania prelimina-
rza, aby te dopłaty prysły jak bańka 
mydlana. Dopłaty do posiłków to nic 
innego jak dawny zapis z ZUZP który 
został poszerzony na wszystkich pra-
cowników. Bo jak ja to nazywam, 
komuś żal d..ę ścisnął, że robole ma-
ja coś dodatkowo więcej. Zresztą to samo dotyczyło jubi-
leuszy, które co prawda obciążały finansowo firmę, ale 
były rozwiązaniem zapisanym w ZUZP i nie dotyczyły 
wszystkich zatrudnionych. Nie dotyczyły wszystkich, bo 
swego czasu, to pracodawca  robił zabiegi, aby pewne 
grupy pracowników wykluczyć z Układu Zbiorowego Pra-
cy. Z benefitów (jak to nazywa pracodawca) pozostają tak 
naprawdę prywatna opieka medyczna oraz dodatkowe 
ubezpieczenie. Ale tak naprawdę, te rozwiązania oferuje 
już 90% firm, które walczą o rynek pracownika. Ale bene-
fitami i super okazjami jesteśmy atakowani zewsząd. Za-
praszamy, kup dwa misie, kotek za darmo. Coraz częściej  
jest to nachalny atak, na kupujących, petentów oraz pra-
cowników.  Zaczynamy gubić się w tym świadku, co prze-
kłada się  na nasza frustracje i zachowanie w życiu co-

dziennym. Czy zatem ten sposób życia przekłada się także 
na naszą pracę i to co w danym momencie oferuje nam 
pracodawca. Jego rozrzutność wobec różnego rodzaju 
działań wizerunkowych i reklamowych nie do końca prze-
kłada się na działania skierowane ku polepszeniu bytu 
pracowników danej firmy. Czym próbuje nas zachęcić  
jeszcze bardziej i zmotywować do wytwarzania dobra, 
które później przełoży się na wynagrodzenia i zyski firmy. 
Wobec innych firm i zakładów nasza propozycja wygląda 
blado i standardowo. Oczywiście jest to też wina  związ-
ków zawodowych, które w pewnym momencie zbyt ase-
kuracyjnie działały. Wynikało to z troski o sytuację zakła-
du i bezpieczeństwo zatrudnienia. Nie ukrywajmy, że tra-
cąc uwagę i zaangażowanie,  przełożyło się to na utratę 

pewnych zobowiązań. Ale czy tylko wina 
spada na związki zawodowe. Powiem nie 
i czynię to ze pełną odpowiedzialnością. 
Zaczynając o zaangażowania, to większo-
ści nie zależało na ich utrzymaniu, bo nie 
byli biorcami tych zapisów. Przecież pra-
cownicy, liderzy oraz szereg specjalistów  
byli  w Zakładowym Układzie Zbiorowym 
Pracy, który pewne benefity i  ponad 
systemowe rozwiązania miał zapisany w 
swojej  treści. Jednak wszyscy rozmienili-
śmy się na drobne, znając słabą kondycję 
firmy w tamtym okresie. Każdy popełnia 
błędy, a błędem było obrona wartości 
firmy, co  przełożyło się na zmniejszenie 
wartości pracowników, którzy długo pra-
cowali w tym zakładzie. To nie wybiela-

nie się z odpowiedzialności, to krzyk związkowców, którzy  
w pewnym momencie poczuli się oszukani. Z idei obrony 
zakładu, jako naszego miejsca pracy, trafiliśmy w skraj-
ność i szukamy sposobu aby skutecznie bronić długolet-
nich pracowników, którzy stali się  zbędnym balastem. 
Oszustwem jest wpajanie że największą wartością firmy 
są pracownicy. To wytarty slogan, aby zmobilizować do  
wysiłku i  większego zaangażowania. Bo chodzi o to 
że….bogatemu to i byk się ocieli.  A my musimy zadowolić 
się tym co za ciężką  pracę otrzymamy. I nie są to żadne 
benefity, jak ktoś stara się nam wpoić. Dlatego śmiem 
twierdzić ze żaden program lojalnościowy w naszym za-
kładzie nie istnieje. Aby to zmienić należałoby powrócić 
do korzeni, do idei które zawsze były ważne w tej firmie, 
od samego początku jej założenia i istnienia.      

 

- Ma Pan wyjątkowo duże 

oczekiwania finansowe, jak 

na kogoś, kto nie ma 

żadnego doświadczenia  w 

naszej branży. 

- Tak? To pewnie dlatego, że 

będę musiał włożyć dużo 

pracy i wysiłku w to, żeby 

zrozumieć czym miałbym się 

zajmować. 
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Kazanie ks. Jerzego Popiełuszki wygłoszone w Krakowie-

Mistrzejowicach, w czasie Mszy św. za Ojczyznę, w 

czwartek, 30 sierpnia 1984 r., o godz. 19.00. Tekst z na-

grania filmowego NTV. 

P 
rzyznam, że jeszcze w życiu nie miałem takiej 

tremy. Kiedy w czasach kleryckich z seminarzy-

stami z Krakowa byliśmy w wojsku, mówiliśmy, 

że my, w Warszawie, jesteśmy ważniejsi, bo mamy pry-

masa. Ale teraz, kiedy Kraków ma papieża! To, o czym 

chcę mówić − właściwie mam napisane − zawsze piszę, 

żeby mi ktoś potem nie wmawiał słów, których nie wypo-

wiedziałem. Dlatego niech to nikogo nie dziwi, że będę 

spoglądać na kartkę. To, co napisałem, to już przemyśla-

łem. Moi drodzy, śmierć Jezusa Chrystusa na Krzyżu 

wbrew założeniom tych, którzy na śmierć Go skazali, nie 

była klęską, ale zwycięstwem. Krew Chrystusa przelana na 

Krzyżu stała się źródłem zbawienia, otworzyła ludzkości 

powrót do domu Ojca w Króle-

stwie Niebieskim, królestwie 

prawdy, miłości, sprawiedliwo-

ści i pokoju. Obowiązek budo-

wania królestwa na takich wła-

śnie zasadach Jezus Chrystus 

nałożył na wszystkich, którzy 

zawarli z Nim przymierze poprzez sakrament Chrztu św. 

Naród polski, od ponad tysiąca lat, zjednoczony z Chrystu-

sem i z Jego nauką, zawsze był wierny Bogu, Kościołowi i 

Ojczyźnie. Hasło „Bóg i Ojczyzna” było nierozdzielnym 

elementem dziejów naszego narodu. Polski lud zawsze 

potrafił łączyć ofiarę życia z ofiarą Chrystusa, aby dzięki 

temu zjednoczeniu nic nie zginęło, ale by wszystko stawa-

ło się ożywczą substancją dla przyszłych pokoleń. Wielkie 

były cierpienia polskiego narodu i wiele krwi przelano w 

jego dziejach, zwłaszcza w czasie ostatnich dwustu lat, w 

czasie zaborów, różnych powstań i zrywów narodowych. 

Wielkie były cierpienia narodu polskiego w czasie II wojny 

światowej, szczególnie w Powstaniu Warszawskim. Wiel-

ką ofiarę cierpienia, a także i krwi, złożył nasz naród i po II 

wojnie światowej. Ofiarę tym większą i tym boleśniejszą, 

że dokonywała się ona rękami braci, których ta sama zie-

mia, Matka-Polska, wykarmiła. Nie chcemy dzisiaj tych 

spraw rozpatrywać szczegółowo, bo przecież nie o to cho-

dzi. Poza tym wielu z was te problemy po II wojnie świato-

wej zna dużo lepiej ode mnie i trzeba sobie to mocno 

uświadomić szczególnie dzisiaj, że na cierpieniach najlep-

szych synów Polski Podziemnej i Armii Krajowej, na uwię-

zieniu świętej pamięci ks. kardynała Stefana Wyszyńskie-

go, na cierpieniach robotników Wielkopolski w roku 1956, 

na bolesnym doświadczeniu młodzieży zroku 1968, na 

tragicznym grudniu roku 1970, na haniebnych wyrokach 

na robotników z Ursusa i z Radomia z roku 1976, wyrósł 

kolejny zryw ludzi zjednoczonych we wspólnej trosce 

oDom Ojczysty w roku 1980. Wyrosła „Solidarność”, 

„Solidarność”, która wykazała, że naród zjednoczony z 

Bogiem i braćmi zdolny jest wielu rzeczy dokonać. Zjedno-

czony z Bogiem i z braćmi, bo wiemy, że „Solidarność” 

rodziła się na kolanach. Z różań-

cem w ręku, z pieśniami patrio-

tycznymi i religijnymi na ustach 

wyrosła „Solidarność”, która 

bardziej niż o chleb powszedni 

wołała o prawdę, o sprawiedli-

wość, o godność człowieka i godność pracy ludzkiej. Przyj-

rzyjmy się nieco szczegółowiej tym wołaniom. Bardziej niż 

o chleb powszedni „Solidarność wołała” o godność czło-

wieka. Trzeba dzisiaj bardzo dużo mówić o wysokiej god-

ności człowieka, aby zrozumieć, że człowiek przerasta 

wszystko, co może istnieć na świecie prócz Boga. Człowiek 

przerasta mądrość całego świata. Zachować godność czło-

wieka − to pozostać wewnętrznie człowiekiem wolnym, 

nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia. Pozostać 

sobą, żyć w prawdzie − to jakieś minimum, aby nie zatrzeć 

w sobie obrazu dziecka Bożego. Zmarły Prymas Tysiąclecia 

mówił, że kariera każdego człowieka na ziemi zaczyna się 

w pieluszce, choćby dzisiaj nosił mundur ambasadora czy 

generała, i w pieluszce, choć nieco może większej, skoń-

czy się wraz z jego odejściem. I dlatego nie wystarczy uro-

na ustach wyrosła „Solidarność”, która 

bardziej niż o chleb powszedni wołała o 

prawdę, o sprawiedliwość, o godność 

człowieka i godność pracy ludzkiej.  
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dzić się człowiekiem − trzeba jeszcze być człowiekiem. 

Zachować godność − to być sobą w każdej sytuacji życio-

wej, to stać przy prawdzie, choćby miała ona nas wiele 

kosztować. Bo prawda w czynach czy prawda wypowia-

dana w słowach, kosztuje. Tylko za plewy się nie płaci, ale 

za pszeniczne ziarno często trzeba drogo zapłacić. Prawdy 

nigdy człowiekowi nie wolno zdradzić. Mówił już kiedyś 

poeta Novalis (wł. właściwie Georg Phiipp Friedrich Frei-

herr von Hardenberg), że „człowiek opiera się na praw-

dzie i jeżeli zdradza prawdę, zdradza siebie. Kłamstwo 

poniża ludzką godność i zawsze było cechą niewolników, 

było cechą ludzi małych”. A Ojciec św. w lutym ubiegłego 

roku wołał: „Nie jesteś niewolnikiem. Nie wolno ci być 

niewolnikiem. Jesteś synem”. Zachować godność to żyć w 

zgodzie z sumieniem. To budować i kształtować w sobie 

sumienie prawe. To dbać o sumienie narodowe, bo wie-

my, że gdy sumienie zawodziło, dochodziło do wielkich 

nieszczęść w naszej historii. Jednak, gdy sumienie naro-

dowe zaczynało się budzić, oży-

wiać się poczuciem odpowie-

dzialności za dom ojczysty, wte-

dy następowało odrodzenie na-

rodów. Tak było w czasie zry-

wów powstańczych, tak było i w 

czasie zrywu „Solidarności”. 

Obudziło się sumienie milionów 

ludzi zatroskanych o dobro domu ojczystego. Zachować 

godność  człowieka to żyć bez zakłamania. Mówił przed 

laty Prymas Tysiąclecia, że iluż to w Polce jest takich ludzi, 

którzy udawali ateistów z obawy i z lęku czy z trwogi. To 

jest ciężkie okaleczenie psychiki ludzkiej, która później 

wydaje złe owoce, rzutuje na przyszłość. „Solidarność” 

umożliwiła zrzucenie maski obłudy i pod tym względem, 

mówiąc o godności człowieka, gwoli sprawiedliwości, kie-

ruję chociaż jedno zdanie do tych, którzy pełnią nie 

wdzięczne zawody. Zachowaj godność, bo jesteś aż czło-

wiekiem, bo w każdym człowieku jest ślad Boga, bez 

względu na to, jaki byś zawód wykonywał − jesteś aż czło-

wiekiem! Zawód ma być dla człowieka, a nie człowiek dla 

zawodu. Pełna prawda wymaga, aby człowiek nie był dl 

systemu, ale system dla człowieka. „Solidarność” bardziej 

niż o chleb powszedni wołała o godność pracy ludzkiej, o 

prawo do takich warunków pracy, by ludzkie siły za szyb-

ko nie słabły, by człowiek nie był przedwcześnie wynisz-

czony. Nie jest rzeczą bowiem najważniejszą, aby w krót-

kim czasie zrobić wiele, ale żeby przez długi czas dobrze 

pracować. Nie można człowieka czynić narzędziem pro-

dukcji i niewolnikiem jego własnych wytworów, bo to 

obdziera go z jego prawdziwej wartości. „Solidarność” 

bardziej niż o chleb powszedni wołała o sprawiedliwość. 

Źródłem sprawiedliwości jest sam Bóg, a człowiek spra-

wiedliwy to ten, który kieruje się prawdą imiłością, bo im 

więcej w człowieku jest prawdy i miłości, tym więcej jest i 

sprawiedliwości. Gdzie brak jest miłości, dobra, prawdy, 

to na ich miejsce wchodzi nienawiść, kłamstwo i prze-

moc. Stąd tak boleśnie odczuwana i widoczna jest nie-

sprawiedliwość w krajach, gdzie władanie opiera się nie 

na służbie i miłości, ale na prze-

mocy i zniewoleniu. Sprawiedli-

wość czynić i o sprawiedliwość 

wołać mają obowiązek wszyscy 

bez wyjątku, bo już przed wiekami 

powiedział znany filozof, że złe to 

czasy, gdy sprawiedliwość nabiera 

wody w usta. Sprawiedliwość na-

kazuje nam więc dzisiaj, w czwartą rocznicę narodzenia 

się „Solidarności”, uświadomić sobie to wielkie dzieło, 

jakiego dokonała ona w przebudowie świadomości Pola-

ków, nie pomijając jednocześnie i tego, co czasami było w 

niej niedojrzałe, ale co wynikało z braku do świadczenia, 

a nie ze złej woli. Te słowa wypowiedział Ojciec Święty o 

„Solidarności” – mówił o wielkim wysiłku, jakiego doko-

nali ludzie pracy w mojej Ojczyźnie, ażeby zabezpieczyć 

prawdziwą godność człowieka pracy, stąd też sprawiedli-

wość nakazuje domagać się, aby ludzie pracy mogli zrze-

szać się w odpowiadające im związki zawodowe, aby mło-

dzież miała prawo tworzyć organizacje odpowiadające jej 

aspiracjom i światopoglądowi, aby na wyższych uczel-

„człowiek opiera się na prawdzie i je-

żeli zdradza prawdę, zdradza siebie. 

Kłamstwo poniża ludzką godność i 

zawsze było cechą niewolników, było 

cechą ludzi małych” 
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niach szanowano wolę większości przy wyborze rektorów. 

Sprawiedliwość nakazuje, aby ciesząc się z powrotu na-

szych sióstr i braci z więzień na mocy amnestii, upominać 

się o uwolnienie wszystkich bez wyjątku, wszystkich, któ-

rzy działali z pobudek politycznych, na czele z Bogdanem 

Lisem i z ks. Sylwestrem Zychem, wbrew temu (bardzo 

prosiliśmy, żeby nie przerywać, kochani, ja czuję bicie wa-

szego serca, to jest chyba najlepsza odpowiedź, to są naj-

lepsze brawa), wbrew temu, co często się zarzuca, zresztą 

i co się znalazło również i w akcie oskarżenia. To, co mó-

wili, jest gloryfikacją „Solidarności” i jej przywódców. Jest 

to dawanie świadectwa prawdzie i wypełnianie wymogów 

sprawiedliwości. Przecież „Solidarność” zrodziła się jako 

zryw patriotyczny narodu, a nie jako związek zawodowy o 

tej nazwie. Porozumienie było zawierane w sierpniu 1980 

roku nie ze związkiem zawodowym, ale z ruchem narodo-

wym „Solidarność”. Jako związek zawodowy 

„Solidarność”, została ukształtowana parę miesięcy póź-

niej. Od czasu rozwiązania „Solidarności” jako związku 

zawodowego stała się ona znowu ideą w narodzie, a wal-

ka z ideą jest z góry skazana na niepowodzenie. Tej idei 

nic nie zdoła pokonać, bo jest ona mocno zakorzeniona w 

sercach milionów, bo zapłacono za nią wielką cenę. Zapła-

cono za nią cenę krwi, łez, cenę ukrywania się, poniewier-

ki i więzienia. Dlatego nikomu nie wolno słowem 

„Solidarność” poniewierać i zamykać go rzekomo w nie-

chlubnej przeszłości, poniewierać tym słowem, o którym z 

szacunkiem mówi cały świat, o którym Ojciec św. powie-

dział, że jest chlubnym słowem i które zostało nagrodzone 

najwyższym światowym odznaczeniem − Pokojową Na-

grodą Nobla. Nadzieje z sierpnia 1980 roku żyją, a my ma-

my moralny obowiązek pielęgnować je w sobie i z odwagą 

umacniać w naszych braciach. Trzeba wyzbyć się leku, 

który paraliżuje i zniewala umysł i ludzkie serce. Powta-

rzam zdanie, które bardzo często wypowiadam: że bać się 

trzeba tylko zdrady Chrystusa za parę srebrników i jało-

wego spokoju. Powtarzam: bać się trzeba tylko zdrady 

Chrystusa za parę srebrników i jałowego spokoju. Warto 

to zdanie sobie zapamiętać. Mamy obowiązek dawania 

świadectwa prawdzie o sierpniu 1980 roku tak, jak to 

świadectwo dawali przez prawie trzy lata przywódcy 

związku zawodowego „Solidarność”. Mamy obowiązek 

domagać się, by nadzieje narodu zaczęły się wreszcie rea-

lizować. Trzeba więc w końcu zasiąść do stołu i w szcze-

rym dialogu, mając na uwadze dobro Ojczyzny, szukać 

właściwego rozwiązania wszelkich problemów. Trzeba 

zasiąść do stołu z autentycznymi przedstawicielami naro-

du, z tymi, którym naród zaufał i tego zaufania nie cofnął, 

a nie stwarzać fikcji rozmów ze sztucznie powołanymi do 

istnienia organizacjami. Pisali w swoim czasie biskupi, że 

stronami ugody społecznej jest władza rządząca i wiary-

godni przedstawiciele grup społecznych, w tym mająca 

szeroką aprobatę społeczną „Solidarność”. Trzeba do koń-

ca usunąć bariery przeszkadzające dialogowi narodu z 

władzą. Trzeba naprawić krzywdy, zwłaszcza moralne, 

wyrządzone tym, którzy na swój sposób bezinteresownie 

ukochali Ojczyznę. Trzeba umożliwić bezwarunkowy po-

wrót do normalnego życia wszystkim ukrywającym się, bo 

oni już złożyli na ołtarzu Ojczyzny wysoką ofiarę ponie-

wierki. Wiemy dobrze, że naród polski nie nosi w sobie 

nienawiści i dlatego zdolny jest wiele przebaczyć, ale tylko 

za cenę powrotu do prawdy, bo prawda i tylko prawda 

jest podstawowym warunkiem zaufania. Aby pielęgnować 

w sobie i braciach ideę, która była i jest nadzieją na lepsze 

jutro, potrzebne jest męstwo, potrzebna jest cnota mę-

stwa, powtarzam cnota męstwa, która jest przezwycięże-

niem ludzkiej słabości, zwłaszcza lęku i strachu. Mówił 

Ojciec święty, że prawdziwie roztropnym i sprawiedliwym 

może być tylko człowiek mężny. Zakończmy może nasze 

dzisiejsze rozważanie słowami Ojca świętego: „Niech ser-

ce Matki sprawi, byśmy nie zaprzestali wysiłku o prawdę i 

sprawiedliwość, o wolność i godność naszego życia. 

Trwajmy na drodze prawdy, sprawiedliwości i wolności. 

Trwajmy na drodze budowania solidarności serc i umy-

słów”. Niech nam w tym trwaniu dopomoże Pan Wszech-

mogący i Ta, która jest naszą Matką i Królową. Amen. 
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D 
ługo szukałem nazwy dla 

tej kolumny. Można było 

prozaicznie nazwać ją, co 

wiesz o swojej okolicy, czy o Warsza-

wie. Nic prostszego, a jednak sprawi-

ło to trochę kłopotu. Patrząc na zbli-

żające się wielkimi krokami wybory 

samorządowe, a co za tym idzie prze-

krój społeczny Warszawy,  wydało mi 

się bardziej zasadnym, użycie zabaw-

niejszego tytułu, aby zasymilować się 

z tą grupą pracowników. W maju 

2013 roku zespół muzyczny Big Cyc 

nagrał piosenkę „Słoiki” opowiadają-

cej o tej grupie społecznej.  

 Najechali na Warszawę niczym hor-

da Czyngis Chana. Na furmankach, w 

dobrych autach ciągną od samego 

rana, Zakręcone w szklanych słojach 

mają całe swoje życie: Bigos, grzyby, 

kompot z jabłek- I tak podbić chcą 

stolicę, ……..  

Słoik w tytule nie przypadkiem zaczy-

na się od wielkiej litery. Będzie 

to bowiem tekst dla ludzi i o ludziach 

z naszego zakładu pracujących 

w Warszawie.   Samo pojęcie istniało 

już w 2004 roku. W 2011 roku po-

wstała na Facebooku strona 

„Warszawskie słoiki”, żartująca sobie 

z zachowania przyjezdnych. Na stro-

nie internauci zamieszczali zdjęcia 

przywiezionych do miasta posiłków  

Znany prozaik i dramatopisarz 

Edward Redliński w swojej powieści 

„Krfotok” używał  dla nich  określenia  

„warszawiacy z oranego”.  My jednak 

używać będziemy nazwy , która jest 

dużo bardziej sympatyczniejsza.  Na-

zwa, która pochodzi podobno od te-

go, że Słoiki przywożą z domu zapas 

gotowego jedzenia na cały tydzień 

właśnie w słoikach. Kolumna nie jest 

też formą obrazy dla tych pracowni-

ków, nie mam takiego zamiaru, 

wręcz przeciwnie. 

 

G 
dy nadchodzi  poniedział-

kowy poranek, w wielu ok-

nach już przed wzejściem 

słońca, świeci się światło. Kto jeździ 

do Warszawy pracować z dawnych 

wojewódzkich miast i okolicznych 

wsi? Wielu, bardzo wielu. Najczęściej 

jeżdżą całymi ekipami samochodami 

ale nie rzadko można ich spotkać tak-

że w autobusach, czy pociągach. Ci 

jeżdżą do pracy na szóstą, albo na 

siódmą. Większość z nich nie narzeka 

na korki, bo gdy na drogach dojazdo-

wych do stolicy zaczyna się zagęsz-

czać ruch, oni już pracują. Najczęściej 

nie znają Warszawy, mimo że w niej  

spędzają bardzo dużo czasu i próbują 

się asymilować. Ot taka sobie sypial-

nia lub miejsce pracy. Można  spo-

tkać się z przyjaciółmi, ale na tym 

życie towarzyskie  się kończy. Ja jed-

nak proponuję poznać okolicę i  za-

głębić się w historię najbliższej okoli-

cy w której się pracuje lub na krótki 

czas pomieszkuje. Więc do dzieła, i 

na początek  proponuję Kamionek.  

N a terenie dzisiejszego Kamion-

ka XI-XII w. istniała osada Ka-

mion (Kamień), skąd wzięła się jego 

obecna nazwa. Osada rozciągała się  

na obszarze pomiędzy dzisiejszą ul. 

Ząbkowską i Podskarbińską. Współ-

czesny Kamionek zajmuje obszar od 

wiaduktu nad ul. Zamoyskiego, 

wzdłuż linii kolejowej do ul. Podskar-

bińskiej, dalej do zbiegu z ul. Gro-

chowską, zachodnią stroną ul. Mię-

dzyborskiej do al. Waszyngtona, 

wzdłuż Bulwaru Stanisława Augusta 

do ul. Międzynarodowej, dalej na 

północ wzdłuż ogrodzenia Parku im. 

I. Paderewskiego (Parku Skaryszew-

skiego) i północnego brzegu Jeziorka 

Kamionkowskiego. 

W  1289 roku między biskupów 

płockich rozdzielone zostały 

majątki na prawym brzegu Wisły. Od 

tamtego momentu Kamion, Grochów 

i Gocław stały się własnością bisku-

pów płockich. W tym samym okresie 

powstała przeprawa przez Wisłę łą-

cząca Kamion (czyli osadę u zbiegu 

Targowej, Zielenieckiej i Zamoyskie-

go, gdzie istniał drewniany kościół 

parafialny) z Solcem. W 1450 roku 

powstała wieś Skaryszew a Kamion i 

Grochów znalazły się w jego dobrach. 

W 1641 roku Skaryszew otrzymał 

prawa miejskie i stał się jednym z 

licznym miasteczek okalających Stare 

i Nowe Miasto, czyli Warszawę.  Kilka 

lat później, w 1648 roku, powstała 

Praga, która również otrzymała pra-

wa miejskie. 
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I stotną datą w historii Kamionka 

był rok 1573, gdy na okolicznych 

polach odbył się sejm elekcyjny. To 

we wsi Kamion ustanowiono pacta 

conventa, czyli osobiste zobowiąza-

nia króla wobec szlachty, i wybrano 

pierwszego króla elekcyjnego – Hen-

ryka Walezego. Podpisano przyjęty 

tekst Artykułów Henrykowskich 

(Articuli Henrici). Elekcję poprzedził 

sejm konwokacyjny w styczniu 1573, 

na którym podpisano tzw. konfede-

rację warszawską. Jest to dokument, 

który w 2003 roku został wpisany na 

listę „Pamięć Świata” UNESCO i tym 

samym znalazł miejsce wśród naj-

ważniejszych dokumentów w dzie-

jach ludzkości.  Pole elekcyjne znaj-

dowało się w okolicy ulic Grochow-

skiej i Terespolskiej. Każdorazowo 

obwarowywano je rowem. W 1733 

roku było także polem elekcyjnym 

króla Augusta III. W okresie zaborów, 

doszło do rzezi Pragi, dokonanej 

przez wojska rosyjskiego generała 

Aleksandra Suworowa w listopadzie 

1794 roku, w wyniku której zginęła 

większość mieszkańców Kamiona i 

Pragi. Doszło także do słynnej bitwy 

o Olszynkę Grochowską, która miała 

miejsce podczas powstania listopa-

dowego. Skaryszew wraz z Pragą zo-

stały włączone do Warszawy w 1791 

roku, kiedy podczas Sejmu Wielkiego 

uchwalono zjednoczenie miasteczek 

warszawskich, tzw. jurydyk, w jedno 

miasto Warszawę – siedzibę króla i 

stolicę.  

W  miejscu gdzie kiedyś stał 

kościół – zniszczony w 1656 i 

rozebrany w połowie XVII, znajduje 

się obecnie kościół pod wezwaniem 

Matki Boskiej Zwycięskiej 

(wzniesiony w latach 1929-1931) we-

dług projektu Konstantego Jakimowi-

cza. Kościół graniczy z zakładami E. 

Wedel.  W 1992 r. został konkatedrą, 

czyi drugim pod względem ważności 

kościołem rzymskokatolickim na Pra-

dze. Obok kościoła znajduje się naj-

starsza zachowana nekropolia w 

Warszawie i jedna z najstarszych w 

Polsce - Cmentarz Kamionkowski, 

funkcjonujący od XIII wieku a za-

mknięty w 1887 w związku z otwar-

ciem Cmentarza Bródnowskiego. Jest 

to zarazem jedyny zachowany cmen-

tarz przykościelny w Warszawie. 

Znajdują się tam m.in. symboliczne 

groby obrońców Warszawy z 1794: 

generała i poety Jakuba Jasińskiego 

oraz Tadeusza Korsaka.  

Miejscem historycznym Kamionka są 

Rogatki Grochowskie. Wybudowane 

w latach 1816—1818. W jednej urzę-

dował dozorca policyjny, a w drugiej 

poborca opłat za przejazd przez ro-

gatkę, czyli za wjazd do miasta. Pod-

czas poszerzania ulicy Grochowskiej 

w latach 1961 i 2001 rogatki zostały 

rozsunięte. 

P ark Skaryszewski, czyli Park im. 

Ignacego Paderewskiego Po-

wstał w 1905 roku jako park krajo-

brazowy. Jest tu 280 odmian drzew i 

krzewów, które mają oddawać bo-

gactwo polskiej flory. Zdobią go także 

rzeźby – m.in. „Tancerka” Stanisława 

Jackowskiego oraz „Kąpiąca się” Olgi 

Niewskiej. W 1944 roku w pierwszym 

dniu powstania warszawskiego w 

Parku Skaryszewskim były prowadzo-

ne walki. W sierpniu 1944r. na teren 

parku spadł samolot z brytyjskimi 

lotnikami.  

Ciekawostką Kamionka jest budynek 

przy ul. Mińskiej 25.  Mieszkała tu 

Aleksandra, druga żona Józefa Piłsud-

skiego. Po przybyciu do Warszawy, w 

listopadzie 1918 roku Józef Piłsudski 

przebywał między innymi w tym bu-

dynku.  

Na ulicy Skaryszewskiej w lutym 1940 

utworzono obóz przejściowy dla war-

szawiaków aresztowanych w licznych 

łapankach. Obóz utworzono w gma-

chu szkoły , skąd wywożono Polaków 

na roboty przymusowe do Niemiec. 

To stosunkowo mało znany epizod 

historii okupacyjnej Warszawy.  
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W poprzedniej 

części , zaspany 

Pan Plotek, spie-

szy się do  pracy. 

Wypija gorącą 

kawę.  

CIĄG DALSZY NASTĄPI 
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Po nagrodę z poprzedniej krzyżówki zapraszamy :  Janusza Kudelskiego z DUR 
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D 
ania wigilijne to chyba to, na co oprócz szczególnej atmosfery Świąt, każ-

dy z nas czeka przez cały rok. I mimo ze nikt nam nie broni wykonywać je 

w innych porach roku, to najlepiej smakują właśnie w ten dzień. Aroma-

tyczna zupa grzybowa, pyszny śledź i wilgotny makowiec... te dania wigilijne smaku-

ją nam szczególnie w ten jeden wieczór. Świąteczna atmosfera, kiedy w gronie ro-

dzinnym spożywamy wigilijną kolację, szczególnie wpływa na podawane potrawy. I choć w każdym domu dania wigilij-

ne różnią się od siebie, według obyczaju na stole powinno pojawić się ich dwanaście.   

 

 

 

 

Bliny gryczane to tradycyjne, świąteczne danie na Ukrainie. Wszystkie 

suche składniki wymieszać w misce. Wlać mleko, dodać żółtko i mle-

ko, wyrabiać łyżką i odstawić do wyrośnięcia w ciepłe miejsce na oko-

ło godzinę. Na patelni teflonowej lekko posmarowanej olejem smażyć 

małe okrągłe placuszki na złoty kolor z obu stron. Na talerzu rozsypać 

rukolę, ułożyć bliny, nałożyć serek i łososia. Całość posypać koper-

kiem i skropić sokiem z cytryny  

 

 

 

Cebulę obrać, pokroić na plasterki. Na patelni wymieszać miód z so-

kiem z pomarańczy, dodać przyprawy, rodzynki i drobno pokruszone 

pierniczki. Gotować mieszając 3-4 minuty. Pod koniec gotowania do-

dać cebulę i zamieszać, przestudzić. Śledzie pokroić na mniejsze ka-

wałeczki, wymieszać z przestudzonym sosem . Zostawić w chłodnym 

miejscu na kilka godzin. Spróbować i ewentualnie dosolić. Prawdziwie 

świąteczna wersja wigilijnego śledzia. Najlepiej smakuje „następnego 

dnia” kiedy smaki się przegryzą, więc o przygotowaniu trzeba pomy-

śleć dzień przed wigilią.  

 

 

Mak sparzyć i dwukrotnie przepuścić przez maszynkę. Jabłka obrać i 

zetrzeć na tarce o dużych otworach. Orzechy posiekać. Rodzynki zalać 

wrzątkiem, ostawić na 5 minut, osączyć. Oddzielić żółtka od białek. 

Utrzeć masło na puch, ucierać nadal dodając cukier i żółtka. Dodać 

mak, jabłka, kaszę mannę, proszek do pieczenia, sól i bakalie. Wymie-

szać. Białka ubić na sztywna pianę. Dodać do masy. Delikatnie ale do-

kładnie wymieszać. Nagrzać piekarnik do 180 C. Prostokątną blachę 

wyłożyć papierem. Wlać ciasto do blachy. Wstawić do piekarnika i 

piec ok. 60 minut. Sprawdzić patyczkiem. Upieczone ciasto można 

polać polewą czekoladową lub posypać cukrem pudrem.  

Łosoś wędzony 2 op. Roztopione masło 50g 

Serek śmietankowy 

kremowy 

Mleko ciepłe 1 szkl. 

Koperek Drożdże instant 4 g 

Cytryna Sól pół łyżeczki 

Sałata Rucola Cukier pół łyżeczki 

Mąka pszenna 50g 1 żółtko 

Mąka gryczana 125g  

Śledź matias 500g Kardamon 5 ziaren 

Pierniki bez polewy 

3szt. 

Ziele angielskie 10 szt. 

Cebula cukrowa  2duże Liść laurowy 5 szt. 

Rodzynki 150g Miód płynny 2 łyżki 

Goździki 10szt. Sok pomarańczowy 1/2 

szklanki 

Cynamon 1łyżeczka sól 

Pieprz biały mielony 1ł.  

Mak 300g Masło 150g 

Jabłka pieczone 

(reneta, antonówka 

boiken) 400g 

Proszek do pieczenia 1 

łyżeczka 

Cukier 300g Orzechy włoskie 1 garść 

Jajka 6 szt. Rodzynki 1 garść 

Kasza manna 6 łyżek Sól      szczypta  
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Świąt białych, pachnących choinką,  

Skrzypiących śniegiem pod butami,  

Spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,  

Pełnych niespodziewanych prezentów.  

Świąt dających radość i odpoczynek,  

Oraz nadzieję na Nowy Rok,  

Żeby był jeszcze lepszy niż ten, który właśnie przemija 
                                                                                                                       Życzy  

Komisja Zakładowa nr 311 NSZZ „Solidarność” 

 

 

 

Niech czas Świąt Bożego Narodzenia będzie pełen atmosfery radości,  

Wytchnienia i zatrzymania od codziennego pędu.  

Życzymy, by Święty Mikołaj przyniósł Wam i nam wszystkim  

Najpiękniejszy prezent - dużo miłości!  

Życzy 

                                                                                                     Biuletyn InfoS 

 


