
	 	 	 Wigilijny	wieczór	
	 	 	 ma	moc	spełniania	życzeń,	a	więc	…

Niech	przy	wspólnym	stole	pojawią	się	uśmiechnięte	twarze	kochanych	osób,	

a	ciepło	bijące	z	betlejemskiej	stajenki	ogrzeje	Wasze	serca	i	napełni	je	pokojem,

Wraz	ze	śpiewem	kolęd	niech	popłynie	wzajemna	życzliwość	i	nadzieja	na	dobrą	przyszłość,	

a	Boża	Dziecina	niech	błogosławi	Wam	każdego	dnia	Nowego	Roku

Najpiękniejszych	Świąt	Bożego	Narodzenia	
						życzy

							Redakcja

	 Pomódlmy	się	w	Noc	Betlejemską,		
	 w	Noc	Szczęśliwego	Rozwiązania,		
	 by	wszystko	się	nam	rozplątało		
	 węzły,	konflikty,	powikłania…
	 	 	 	 ks.	Jan	Twardowski

Pokój	zamieszka,	kiedy	Pan	przybędzie.	
W	adwentowej	refleksji,	w	skupieniu	przy	konfesjonale,	

w	ciszy	wyczekiwania	na	wigilijną	gwiazdę,	
do	gorącego	i	otwartego	serca	niech	przyjdzie	Pan	

i	umocni	nas	swoim	pokojem,	
byśmy	go	mogli	rozdawać	wszędzie	tam,	
gdzie	panuje	niepokój.

Niech	biały	opłatek,	łamany	w	gronie	najbliższych,	
na	nowo	uświadamia	nam,	
że	najważniejsze	w	życiu	wartości	to	miłość	i	dobro,	
a	te	dać	nam	może	tylko	narodzona	w	żłóbku	

Boża	Dziecina.

Życzę	Wszystkim	radosnego	świętowania	i	nadziei	oraz	wiary	w	lepsze	jutro	
w	nadchodzącym,	2015	roku.

Marian	Król

Przewodniczący	Zarządu	Regionu	Środkowowschodniego
NSZZ	„Solidarność”
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Okres Bożego Narodzenia to 
wyjątkowy czas w ciągu roku, pełen 

szczególnych znaczeń i zwyczajów. Są 
takie, które znamy w całej Polsce, ale jak 
się okazuje, w poszczególnych regionach 
naszego kraju można spotkać obyczaje ty-

powe tylko dla określonej społeczności.
I tak dla przykładu na Kujawach, jeszcze do II woj-

ny światowej, Wigilii towarzyszyły rozmaite zabiegi 
magiczne – zakazy, nakazy i wróżby matrymonialne. 
Gospodarze rzucali kłosami o belki sufitu, aby dowie-
dzieć się, czy przyszłoroczne plony będą obfite. Wy-
chodzili też do sadu by pogrozić 
drzewom, które nie owocowały, 
co miało za- pewnić urodzaj 
w  n a s t ę p n y m roku .  Każdy 
z domowników wyciągał spod 
obrusa źdźbło siana, ten, 
komu przypadło najdłuższe 
m ia ł  p rzeżyć pozostałych. 

P r z y g o t o - wanie do 
wieczerzy także maiły swój 
ustalony porzą- dek. Wszelkie 
prace w gospodarstwie, sprzątanie, strojenie izby 
i otoczenia należało zakończyć przed pojawieniem 
się pierwszej gwiazdy. Wcześniej gospodarz 
przynosił zieloną gałąź z lasu – symbol życia, 
płodności i radości, którą strojono jabłkami, 
orzechami, kolorowymi łańcuchami, opłatka-
mi i wieszano u powały. Tak do końca XIX 
w. ozdabiano domostwa wiejskie na 
Kujawach, ziemi mo gileńskiej i Pa-
łukach. Dopiero na początku XX 
w. zaczęto w tym regionie usta-
wiać choinkę – ustrojone drzewko 
świerkowe lub sosnowe. Nie mogło 
zabraknąć w rogu izby niewymłóco-
nego snopa zboża i siana wraz  
z drobnymi monetami wkładany-
mi pod obrus.

Podarki w wieczór wigilijny na 
Kujawach zachodnich, podobnie 
jak w Wielkopolsce i na Pomo-
rzu, przynosił Gwiazdor. Była 
nim zamaskowana postać w kożu-
chu z włosem na zewnątrz, przepa-
sana rzemieniem, linką lub słomia-
nym powrósłem, z czapką baranią 
na głowie, z „dyscypliną” za pasem 

i workiem prezentów 
na plecach. Dziś 
Gwiazdor ma inną 
postać – przycho-
dzi w stroju św. 
Mikołaja i przynosi 
znacznie bogatsze podarki.

Natomiast w dzień św. Szczepana, który jest pa-
tronem drugiego dnia świąt, powszechne było świę-
cenie w kościele owsa, którym obsypywano z chóru 
uczestników nabożeństwa. Stanowiło to pamiątkę 
ukamienowania pierwszego męczennika.

Z kolei na Pogórzu powszechne było wierze-
nie, że jeśli w czasie wigilii opłatek, znajdujący 
się na stole lub na sianie, przykleił się do posta-
wionej na nim misy z potrawą, wróżyło to dobry 
urodzaj na roślinę, z której potrawę zrobiono. 
Prowadzono w tym czasie również wróżby miło-
sne. Przed wieczerzą lub po niej dziewczęta li-
czyły przyniesione do palenia w piecu porąbane 
drwa. Parzysta ich liczba przepowiadała rychłe 
zamążpójście. Panny wychodziły również przed 
dom i nasłuchiwały kierunku odgłosów szcze-
kania psów. Podrzucały zboże ku tragarzom. 
Zaczepione o belki źdzbła mówiły o liczbie po-

tencjalnych zalotników. Po wigilii ustawiano 
też buty jeden za drugim od stołu w kierun-
ku drzwi. Czyj but pierwszy przekroczył próg, 

ten w następnym roku miał wyjść z tego 
domu, co wróżyło małżeństwo lub śmierć.  

Zabiegi magiczne dokonywane  
w Wigilię Bożego Narodzenia za-

pewnić miały gospodarzom i go-
spodarstwu pomyślność. W tym 
dniu robiono powrósła, którymi 

w dniu św. Szczepana okręcano 
drzewka owocowe. Niektórzy go-

spodarze dokonywali tego zabie-
gu już w dniu Wigilii. Przed wigilią 
gospodarz lub gospodyni owijali 
drzewka owocowe słomą psze-
niczną lub owsianą i obwiązywali 
je powrósłem. Siano ze stołu wi-

gilijnego, razem z resztkami z obia-
du, wraz z opłatkiem białym lub ko-
lorowym zanoszono po wieczerzy 

bydłu, „aby się dobrze chowało”.  
Pierwszy dzień świąt spędzali 
wszyscy na ogół w gronie ro-

Mikołaj czy Gwiazdor? 
Choinka czy podłaźniczka? 

- czyli co kraj, to obyczaj...
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dzinnym. Dopiero w drugim dniu wza-
jemnie się odwiedzali. Dla uszano-
wania pierwszego dnia Boże-
go Narodzenia powszechnie 
przestrzegano, by w tym 
dniu nie palić światła i nie 
gotować. W drugi dzień 
świąt, „na Szczepana”, cho-
dzono po znajomych i skła-
dano wzajemne, świąteczne 
życzenia. Kawalerowie od-
wiedzali wtedy domy panien 
na wydaniu, sprawdzając czy 
izba po świętach uprzątnięta, czy 
śmieci zostały już wymiecione.  
A dziewczęta, żeby nie zasłużyć na przy-
ganę czy kpiny, już bardzo wcześnie rano przy-
stępowały do sprzątania izby. Śmieci wysypywały 
przed dom, rozrzucając je na kształt kół i dokonu-
jąc przy okazji wróżb matrymonialnych. Patrzyły 
mianowicie, jaki ptak do nich przyleci. Wrona wró-
żyła zamożnego męża, sroka średniaka, a wróbel 

biednego. 
Ciekawe jest to, że na Mazurach 

do 1945 roku nie urządzano trady-
cyjnej kolacji wigilijnej, nie dzielono 

się też opłatkiem. Kolacja była 
tylko nieco obfitsza niż zwykle. 
Tradycyjną potrawę – groch 
– sprowadzającą urodzaj, 
spożywano w pierwszy dzień 
Świąt. W dzień wigilii Bożego 

Narodzenia chodził zespół 
obrzędowy zwany „sługi  
z szemlem”.

W przeddzień wigilii Bo-
żego Narodzenia gospodynie 

przygotowywały dla domowników 
czystą pościel i bieliznę, aby 
nawet strojem i czystością 
ciała wszyscy mogli 
uszanować to 
wielkie Święto. 
Mag lowa ły 
też bia-
ły lniany 
obrus do 

przykrycia 
wigilijnego stołu, 

robiły porządki.
Snop zboża, nazywany „dzia-

dem”, przynoszony był do domu  
i stawiany w kącie, albo nawet kilka 
snopów w kilku kątach po to, aby  
w przyszłym roku był urodzaj. 
Zwyczaj ten znany był zarówno wśród 
Mazurów, jak i osadników powojennych.

Natomiast w Regionie Latowic-
kim mówiono o Wigilii: „jaki jest ten 

dzień, taka będzie wróżba na cały 
nadchodzący rok.” Należało za-
tem wstać bardzo wcześnie, aby 
przez cały rok nie zasypiać. 
Dzieciom przykazywano, aby 
były grzeczne, słuchały ro-
dziców i uczyły się – najlepiej 

same z własnej woli sięgały po 
książkę. Miało to zapewnić, że 
przez cały rok nie będą spra-

wiały kłopotów i będą pilnie się 
uczyć. Powtarzano im przy tym 

stare przysłowie: „We Wiliją dzieci biją, 
za piec wsadzą, jeść nie dadzą”. Nie wolno 

było w tym dniu nic pożyczać, ponieważ nie będzie 
przez cały rok w gospodarstwie tego, co się poży-
czyło.

Zwracano także uwagę na pogodę. 
Jeśli rankiem drzewa obsypane były 
obficie szronem, wróżyło 
to wielki urodzaj w nadcho-
dzącym roku, jeśli przez cały 
dzień świeciło słońce – wróżo-
no, że pogoda będzie sprzyjać 
wszelkim pracom gospodar-
czym w polu.

Już od Bożego Naro-
dzenia (liczono od północy) nie 
wolno było szyć, prząść na kółku, mo-
tać przędzy, kleić, wiązać, tkać, cerować, a na-
wet zapinać agrafek. Mężczyźni nie mogli rąbać 
drew na opał, zaś kobiety – przesiewać mąki  
i zboża – szczególnie po zmroku! Mówiono, że nie 

wolno w tych dniach szyć, aby nie zatarasować 
drogi trzem królom, by nie zbłądzili w drodze do 
szopki, by mogli oddać hołd małemu Jezuskowi. 
Wolno było natomiast tylko drzeć pierze i sku-

bać wełnę. Nie wolno było ciąć nożem 
czy nożyczkami, a nawet dotykać czy 

przenosić ostrych przedmiotów, gdyż 
jak mówiono „by nie zaszkodzić 
błądzącym po domu duszom zmar-

łych”. Niezachowanie tych odwiecz-
nych nakazów nie wróżyło nic dobrego 
i miało ściągać nieszczęścia i choroby 

na cały dom, wszystkich domowników i całe 
gospodarstwo. Jeśli ktoś coś kleił czy wbi-
jał gwoździe mówiono, że potem zwierzęta 

gospodarskie będą zapadać na choroby, że  
w gospodarstwie nie będzie się wiodło.

Wiele z tych obyczajów przetrwało do dziś, inne 
są już zapomniane, ale nie ma wątpliwości, że czas 
Bożego Narodzenia to magiczna chwila w ciągu 
roku i trzeba się nią cieszyć.

oprac. Agnieszka Kosierb
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Wieczerza wigilijna
Słowo „wigilia” pochodzi od łacińskiego słowa „vigi-

liare” i oznacza nocne czuwanie. W kościele katolickim 
określa się tak dni poprzedzające ważniejsze święta. Naj-
bardziej jednak słowo to kojarzymy z dniem przed Bo-
żym Narodzeniem. Wigilia przyjęła się w Polsce w XVIII  
wieku. Wieczerza wigilijna jest najbardziej uroczystym  
i wzruszającym wieczorem roku, czasem przebacze-
nia, miłości i zadumy. Wigilię rozpoczynamy wraz  
z ukazaniem się pierwszej gwiazdki. Jest ona sym-
bolem gwiazdy, prowadzącej pasterzy do Betlejem.  
Po modlitwie wszyscy dzielą się opłatkiem i składają 
sobie życzenia, po czym zasiadają do wieczerzy. Przy 
wigilijnym stole, według dawnej polskiej tradycji, po-
winno się zostawić wolne miejsce dla niespodziewa-
nych gości.

W Polsce wieczerza wigilina składa się z dwu-
nastu postnych dań. Dawniej do przygotowania po-
traw używano płodów pól, lasów, sadów i stawów 
– to miało uchronić w przyszłości od klęsk głodu.  
Najpopularniejsze potrawy wigilijne w dawnych czasach 
to: zupa migdałowa, karp na szaro, szczupak z szafra-
nem, groch z kapustą, kluski z makiem i miodem, kutia.  
W niektórych rejonach Polski wierzono też, że aby nie 
zaznać głodu w przyszłości, nie należy zjadać potraw 
wigilijnych do końca. Pozostawione po wieczerzy reszt-
ki potraw zbierano starannie i zanoszono zwierzętom.  
Wszystkim daniom wigilijnym przypisywano symbo-
liczne znaczenie, np. chleb oznaczał dobrobyt i począ-
tek nowego życia, ryba przypominała o chrzcie, zmar-
twychwstaniu oraz nieśmiertelności, groch miał chronić 
przed chorobami, mak był symbolem płodności, jabł-
ko zapobiegało bólom gardła, a orzech bólom zębów. 
Dzisiaj podaje się zupę grzybową, barszcz z uszkami, 
kapustę z grzybami, karpia, śledzie, struclę z makiem, 
kompot z suszonych owoców. Tradycja mówi, że każ-
dej potrawy trzeba koniecznie spróbować, bo to zapewni 
szczęście na cały rok.

Tradycja dzielenia się 
opłatkiem

Dzielenie się opłatkiem to dla 
nas, Polaków, jedna z naj-
ważniejszych tradycji 
świąt Bożego Narodzenia. 
Obyczaj ten w Polsce jest 
znany od początków XIX 
wieku. Opłatek to rodzaj cia-
sta przaśnego, wypiekanego  
z mąki pszennej i wody. W daw-
nych czasach wypiekano kolorowe 

opłatki, którymi gospodarz dzielił się ze zwierzęta-
mi w noc wigilijną. Miało to zapewnić zwierzętom 
„dobre chowanie” i chronić je od chorób i uroków. 
W pierwszej połowie XIX wieku pojawiły się, zna-
ne tylko w Polsce, ozdoby wykonane z opłatka. 
Zawieszano je pod sufitem, nad wigilijnym sto-
łem. Miały one nie tylko chronić ludzi i ich do-
bytek od wszelkiego zła, lecz również zapew-
nić szczęście i dobrobyt w nadchodzącym roku. 
Dzisiaj dzieląc się opłatkiem ofiarujemy drugiej oso-
bie naszą wdzięczność i przebaczenie.

Śpiewanie kolęd
W dawnych czasach kolęda była pieśnią ludową 

związaną z obrzędami Nowego Roku i z obycza-
jem składania życzeń pomyślności w gospodarstwie  
i w domu, za co należały się podarki. Później miej-
sce tych pieśni zajęły inne, związane tematycznie  
z Bożym Narodzeniem. Przywędrowały one do Polski 
z franciszkanami i śpiewane były w języku łacińskim. 
Najstarsze polskie kolędy pochodzą z XV wieku. 
Należą do nich między innymi: W żłobie leży – Pio-
tra Skargi, Bóg się rodzi – Franciszka Karpińskiego. 
Dziś tradycją jest śpiewanie kolęd przy choince, po 
uroczystej wieczerzy wigilijnej. Słowo kolęda ma 
jeszcze inne znaczenia: – chodzenie po kolędzie, ko-
lędowanie – zwyczaj obchodzenia domów przez ko-
lędników ze śpiewaniem kolęd i pastorałek z przed-
stawieniami o narodzeniu Pańskim, - duszpasterskie 
odwiedziny księży u parafian po świętach Bożego Na-
rodzenia.

Strojenie choinki
Choinka to najczęściej dzisiaj spotykana, 

choć historycznie najmłodsza, ozdoba do-
mów w czasie świąt Bożego Narodzenia. 

Zwyczaj ten jest pochodzenia niemieckie-
go, a w Polsce przyjął się w XVIII wieku. 
Choinkę ubiera się w dniu poświęconym 

pierwszym rodzicom – Adamowi i Ewie. Na-
wiązuje ona do rajskiego drzewa i do drzewa życia. 

Światełka na drzewku przypominają przyjście na świat 
Jezusa, ozdoby – dary łaski Bożej, łańcuch symbolizuje 
węża-kusiciela, jabłka – grzech.

Tradycje i symbole 
Bożego Narodzenia
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Biały obrus
Biel obrusa wigilijnego stołu przypomina nieskazi-

telność ołtarza, czystość intencji i dobrą wolę zasiadają-
cych przy stole.

Prezenty
Zwyczaj wręczania prezentów pomaga nam rozumieć 

Jezusa jako dar Boga Ojca, przypomina o pierwszych pa-
sterskich darach, a także o wzajemnym obdarowywaniu 
się pierwszych chrześcijan.

Siano
Pod biały obrus na wigilijnym stole kładziemy garstkę 

siana. Symbolizuje ono żłóbek, w którym leżało Dzieciątko. 

Dawniej ustawiano także w kątach izby snopy zboża. 
Miało to zapewnić urodzaj i dobrobyt.

Świąteczne kolory: 
czerwony i zielony

Czerwień i zieleń symbolizują Adwent i Boże Na-
rodzenie. Zielony jest kolorem nadziei oraz wierności,  
a czerwony symbolizuje krew Chrystusa, przelaną dla 
odkupienia świata. Dlatego te kolory mają duże znacze-
nie w ozdobach bożonarodzeniowych.

oprac. Agnieszka Kosierb

Włochy są krajem katolickim, 
a święto Bożego Narodzenia jest 
jednym z największych świąt re-
ligijnych w tym kraju. Tradycja 
nakazuje, żeby spędzać je w gro-
nie rodziny. Są to święta, w cza-
sie których rodzina się jednoczy, 
szczególnie przy stole. 

Już od początku grudnia 
place i ulice całych Włoch są 
oświetlone i udekorowane, 
tworząc magię nadchodzących 
świąt, zewsząd rozbrzmiewa 
muzyka, organizowane są kon-
certy na placach, w kościołach, 
a także różnego rodzaju przed-
stawienia, wszystkie o tematyce 
świątecznej. 

Jednym z największych i naj-
ważniejszych symboli, ściśle 
związanych ze Świętami Bożego 
Narodzenia, jest choinka (Albero 
di Natale). We Włoszech, nieco 
inaczej niż w Polsce, choinkę 
ubiera się już  8 grudnia, a rozbie-
ra 6 stycznia (czyli od Niepoka-
lanego Poczęcia NMP do Trzech 
Króli).

Co roku w miejscowości Gub-
bio można podziwiać największą 
choinkę we Włoszech. Choinka 
ta jest jedyna w swoim rodzaju, 
ponieważ tworzy ją całe mia-
steczko, usytuowane na górze, 
ubrane w światełka.

A pod choinką tradycyjnie nie 
może zabraknąć prezentów. We 
Włoszech istnieje zwyczaj wrę-
czania sobie koszyków wiklino-
wych z upominkami, a znajdują 
się w nich towary luksusowe, np. 
najlepsze wina, oliwa z oliwek lub 
ocet balsamiczny, najlepsze wę-
dliny i sery, jak również cytrusy, 
bakalie, słodycze czy kawa.

Świętowanie Bożego Naro-
dzenia rozpoczyna się w wieczór 
wigilijny (Vigilia), podczas uro-
czystej kolacji, w której uczestni-
czy cała rodzina. Dobór dań na 
wigilijnym stole zależy od regio-
nu Włoch. Jednak wszędzie są to 
dania postne, rybne oraz owoce 
morza i oczywiście, jak to we Wło-

szech, 
p o -
ł ą c z o n e  
z makaro-
nami pod 
różnymi po-
staciami.  Nie 
serwuje się jednak pizzy, jak moż-
na by przypuszczać. Dania nie są 
wymyślne, ale za to smakowite. 
Kolacja trwa bardzo długo, a po 
posiłku gra się w karty lub tombo-
lę albo od razu przechodzi do wy-
miany prezentów. W niektórych 
rejonach bywa tak, że otwieranie 
otrzymanych prezentów następu-
je dopiero po pasterce, na którą, 
podobnie jak w Polsce, udają się 
wszyscy o północy. 

Natomiast w samym Rzymie 
mieszkańcy wigilijny wieczór 
chętnie spędzają na Placu Świę-
tego Piotra, gdzie wieczorem od-
słaniana jest tradycyjna, ogrom-
na szopka.

Włosi najbardziej uroczyście 
obchodzą dzień Bożego Naro-
dzenia (Natale), a świąteczny 
obiad, do którego zasiadają cały-
mi rodzinami, trwa najczęściej do 
wieczora. Najważniejszy posiłek 
tego dnia składa się z wielu po-
traw, które zależą przede wszyst-
kim od regionu Włoch. Podczas 
gdy na północy w świątecznym 
menu są faszerowane mięsem, 
szynką, warzywami i serem tor-
tellini, czyli pierożki w rosole, na 
południu popularna jest lasagna, 

  Boże Narodzenie po włosku… 
Często zastanawiamy się, jak tak bliskie nam święta, jak Boże 

Narodzenie, są obchodzone w innych krajach. Dziś przyjrzymy 
się bliżej tradycjom i zwyczajom świątecznym rodem z południa.

Dokończenie na str. 6
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a danie główne stanowi wielka 
sztuka pieczonego mięsa. Może 
to być wieprzowina, jagnięcina 
czy też kura lub kogut z pieczony-
mi ziemniakami oraz warzywami. 
Podczas świąt nie może zabrak-
nąć słodyczy, które uwielbiają 
nie tylko dzieci. Na stole pojawia 
się wiele deserów, między inny-
mi Torrone (nadziewane migda-
łami, jak również czekoladą lub 
orzechami), a także odpowiednik 
polskiego piernika – Panspezia-
to (ciasto z miodem i bakaliami). 
Jednak najbardziej popularnym 
ciastem jest Panettone (babka 
drożdżowa z bakaliami, owo-
cami kandyzowanymi czasem 
posypana migdałami i cukrem 
pudrem) i Pandoro (przypomi-
nające smakiem polską babkę 
piaskową, często z dodatkiem 
czekolady lub likieru). Przed 
świętami we Włoszech sprzeda-
je się kilkadziesiąt milionów tych 
świątecznych ciast. Opakowane 
są w kolorowe, nierzadko bogato 
zdobione pudła. To również typo-
wy prezent, jaki dostają Włosi od 
swych pracodawców przed Bo-
żym Narodzeniem.

Najbardziej charakterystycz-
nym aspektem świąt Bożego Na-
rodzenia we Włoszech są bez-
sprzecznie szopki.  To właśnie we 
Włoszech, w miejscowości Grec-
cio, w regionie Lazio, z inicjatywy 
św. Franciszka z Asyżu w 1223 
roku, powstała pierwsza żywa 
szopka, która dała początek tej 
bożonarodzeniowej tradycji. Stąd 
rozeszła się na cały świat... 

Presepe, bo taką nazwę nosi 
szopka, to niekiedy efekt cało-
rocznej pracy artystów rzeźbiarzy  
i określa się ją mianem Arte del 
Presepe. Niesamowite sceny z 
życia codziennego, wbudowa-
ne w skały, drzewa... tu pomy-
słowość ludzka nie ma granic. 
Składają się z postaci wykony-
wanych z drewna, kamienia, gip-
su lub terrakoty. Szopki budowa-
ne są nie tylko w kościołach, ale 

Dokończenie ze str. 5

także na klatkach schodowych, 
osiedlach, w szkołach, szpita-
lach i innych instytucjach, przede 
wszystkim zaś stoją one pra-
wie w każdym włoskim domu. 
Trzy najsłynniejsze działające we 
Włoszech ośrodki specjalizują-
ce się w sztuce szopkarskiej to 
Lecce w Apulii (południe), Sycylia 
oraz przede wszystkim Neapol. 
Głównym centrum neapolitańskiej 
szkoły szopek jest ulica San Gre-
gorio Armeno, którą uważa się za 
kolebkę mistrzów tego rzemiosła.

Dla dzieci święta trwają 
aż do 6 stycznia, czyli l’Epifa-
nia (święto Trzech Króli). W noc 
poprzedzającą Trzech Króli wło-
skie dzieci oczekują na prezenty 
od czarownicy o imieniu Befa-
na. Jest to właściwie staruszka 
o długim zakrzywionym nosie, 
dobrotliwym uśmiechu, przyla-
tująca na miotle z workiem pre-
zentów (jej imię prawdopodobnie 
pochodzi od aktu objawienia, 
czyli epifanii). Dobrym dzieciom 
zostawia w skarpecie cukierki 
i czekoladki, a tym niegrzecz-
nym węgielek. Kawałek węgla 
to odpowiednik naszej rózgi. 
Mimo, że tradycja św. Mikoła-
ja (Babbo Natale) ma włoskie ko-
rzenie – był to biskup, którego re-
likwie zostały  przywiezione przez 
Włochów w 1087 do Bari (reg. 
Apullia na południu Włoch),  to 
zwyczaj dawania 6 grudnia pre-
zentów we Włoszech nie jest 
praktykowany. Czas „urzędowa-
nia” Babbo Natale  został sztucz-
nie naciągnięty do wigilii, kiedy to 
rozdaje się dzieciom głównie sło-
dycze oraz wymarzone zabawki.

oprac. Agnieszka Kosierb

  Boże Narodzenie po włosku…  Czy wiecie, że ...

Podczas II wojny światowej 
Amerykanie musieli wcześniej 
wysyłać prezenty dla swoich 
żołnierzy w Europie, aby dotarły 
na czas. Handlarze szybko za-
częli przypominać społeczeń-
stwu o wczesnych zakupach  
i przesyłkach, i tak narodził się 
przedłużony sezon zakupów 
świątecznych.

jejswiat.pl
***

Pięć miesięcy od wybuchu I 
Wojny Światowej na zachodnim 
froncie doszło do niespotykane-
go wcześniej zjawiska. W Wigi-
lię Bożego Narodzenia żołnierze 
zawiesili walkę i śpiewali kolędy. 
Gdy 25 grudnia niemieccy żoł-
nierze wyszli z okopów i zaczęli 
zbliżać się do aliantów krzycząc 
po angielsku „Wesołych Świąt”, ci 
pomyśleli że to fortel. Na szczę-
ście obawy okazały się bezpod-
stawne. Dziesiątki brytyjskich 
żołnierzy opuściło pozycje obron-
ne i powitało Niemców życzenia-
mi i uściskami dłoni. Niektórzy 
nawet wymieniali się z wrogami 
papierosami, co symbolizowało 
tradycję wręczania świątecznych 
podarków. Wydarzenie to zostało 
później nazwane Bożonarodze-
niowym Rozejmem 1914 roku. 
Było też jednym z ostatnich przy-
kładów rycerskości w czasach 
wojny.

tvn24.pl
***

Pierwsze choinkowe bombki, 
zwane w Małopolsce bańkami, 
pojawiły się w Polsce dopiero 
w XIX w. Były wykonywane ze 
szkła dmuchanego i początkowo 
imitowały owoce i orzechy, ale  
z czasem wzornictwo wzbogaca-
ło się o bombki w kształcie przed-
miotów codziennego użytku, np. 
bucików, parasolek, instrumen-
tów muzycznych czy też postaci 
zwierzątek i pajaców.

zimowyskarbiec.blox.pl



Str. 7 Biuletyn Informacyjny Nr 21-22 (873-874),  Boże Narodzenie 2014 

Karol, 26 lat, dziennikarz: 
według mnie najważniejszym 
zadaniem związków zawodo-
wych jest walka o przestrzega-
nie praw pracowników. Ponadto 
związki mogą zajmować się or-
ganizacją inicjatyw społecznych 
i kulturalnych, służących jego 
członkom i najbliższemu oto-
czeniu. Czułbym, że związki za-
wodowe reprezentują moje inte-
resy, gdyby kładły większy na-
cisk na walkę z zagranicznymi 
korporacjami, które otwierając 
swoje placówki na terenie Pol-
ski, przyczyniają się do likwida-
cji polskiej przedsiębiorczości. 
Często stosują przy tym metody 
uwłaczające godności polskich 
pracowników, sprowadzając ich 
do roli neokolonialnej, taniej siły 
roboczej. Należy w tym wzglę-
dzie lobbować na rzecz sto-
sownych zmian w polskim pra-
wie. Jako pozytyw dostrzegam 
odwoływanie się niektórych 
związków zawodowych (np. 
NSZZ „Solidarność”) do tradycji 
historycznych konstytuujących 
wspólnotę narodową.

Piotr, 30 lat, fryzjer: zada-
niem związków zawodowych 
jest stanie na straży praw pra-
cowniczych. Reprezentują one 
ludzi w konflikcie z pracodawcą, 
starają się o bezpieczniejsze 
miejsca pracy oraz lepsze wy-
nagrodzenia. Rozważając człon-
kostwo w związku zawodowym, 
liczyłbym przede wszystkim na 
pomoc prawną w zakresie ko-
deksu pracy, zawierania umów  
i ich analizy. Oczekiwałbym rów-

nież pomocy w wymuszaniu na 
pracodawcy uczciwych zasad 
współpracy.

Monika, 25 lat, pracownik 
w branży odszkodowań: moim 
zdaniem główną rolą związków 
zawodowych jest dbanie o inte-
resy pracowników, godne wyna-
grodzenie i prawo do wypoczyn-
ku. Rozważałabym członkostwo 
w związku, gdyby organizacje 
związkowe były bardziej efek-
tywne w swoim działaniu, np. 
częściej organizowały akcje pro-
testacyjne, pikiety. Według mnie 
pozytywne skutki przynoszą tylko 
takie radykalne formy nacisku 
na urzędników państwowych lub 
przedsiębiorców, którzy łamią 
prawo pracy.

Jacek, 31 lat, pracownik 
banku: najważniejszym zada-
niem związków zawodowych 
jest ochrona pracowników przed 
nękaniem przez pracodawcę, 
zapewnienie im bezpieczeń-
stwa i stabilności zatrudnienia. 
Tego oczekiwałbym od związku, 
gdybym mógł do niego należeć. 
Niestety, w prywatnych bankach 
związki zawodowe są zwalcza-

ne, a wyzysk pracowników jest 
tam ogromny. Ludzi traktuje się 
jak maszynki do zarabiania pie-
niędzy i w ogóle się o nich nie 
dba. 

Karolina, 19 lat, uczennica 
technikum: jeszcze nie pracuję, 
więc nie zastanawiałam się zbyt-
nio, czym powinien zajmować się 
związek zawodowy. Myślę, że za-
pisałabym się do niego w momen-
cie, gdy moje prawa pracy byłyby 
jawnie łamane. Wtedy oczekiwa-
łabym pomocy prawnej. Obecnie 
podoba mi się, że ,,Solidarność” 
działa w przestrzeni społecznej. 
Promuje polską kulturę i historię. 
Jeśli w przyszłości zapisywała-
bym się do związku, to myślę, że 
właśnie dzięki tym inicjatywom 
wybrałabym ,,Solidarność”, a nie 
inny związek. 

Kasia, 24 lata, pracownik 
galerii handlowej: dla mnie 
najważniejszym zadaniem 
związku zawodowego jest  re-
prezentowanie potrzeb pracow-
nika przed pracodawcą. Pracu-
jąc na umowie śmieciowej nie 
mogę być członkiem związku, 
ponieważ pracodawca na pew-
no zwolniłby mnie. Mam świa-
domość, że na moje miejsce 
czeka wiele innych osób. Czu-
łabym, że związek reprezentuje 
moje interesy, gdyby naciskał 
na pracodawcę, aby ten trakto-
wał ludzi z szacunkiem. Takie-
go zachowania bardzo brakuje 
wśród właścicieli sieci handlo-
wych. Zależałoby mi też, aby 
walczył o ograniczenie pracy  
w weekendy, a szczególnie  
w niedziele. Przyznam jednak, 
że nie wierzę, aby związek za-
wodowy mógł pomóc w tych 
kwestiach, dopóki ludzie sami 
nie zaczną upominać się o swoje 
prawa. Nie wiem jednak czy do 
tego dojdzie przy obecnym bez-
robociu. I tu koło się zamyka. 

Wysłuchała: Monika Smolak

Związek zawodowy okiem młodego pokolenia 
Podczas szkoleń związkowych często poruszana jest kwestia 

,,odmłodzenia” związku. Kilkakrotnie podawano przykład z kra-
jów Skandynawii, w których związkowcy odwiedzali młodych lu-
dzi i pytali o oczekiwania w stosunku do związku zawodowego. 
Idąc tym tropem spróbowałam spojrzeć na związek zawodowy 
oczami moich rówieśników. W tym celu przeprowadziłam krót-
ką sondę. Zapytałam młodych ludzi o zadania, jakie według nich 
spełniają związki zawodowe oraz o ich oczekiwania względem 
związku. Efekty przedstawiam poniżej. 
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Krajowa Sekcja Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność”, 
kontynuując działania protesta-
cyjne przeciwko zamrożeniu płac 
dla nauczycieli i pracowników 
oświaty, zorganizowała 9 grudnia 
br. nietypową w formie, akcję pro-
testacyjną. 

gom, którzy zaangażowali się 
w przygotowanie tego wyjazdu  
i wzięli w nim udział.

Staraliśmy się, aby nasza 
akcja protestacyjna miała cieka-
wy przebieg. Dlatego w Lublinie 
powstał pomysł przedstawienia 
protestacyjnego. Nadaliśmy mu 

tytuł: „Godna Pra-
ca – Godna Płaca, 
czyli Siłaczka-Bie-
daczka, tragedia 
wcale nieantycz-
na”. Tekst przy-
gotowała Renata 
Łęczyńska, stroje 
i rekwizyty wy-
konała Ela Dyś,  
w rolę aktorów 
wcielili się nasi 
koleżanki i kole-
dzy. O współpra-

cę poprosiliśmy także trzy oso-
by z „Solidarności” oświatowej  
z Ostrowca Świętokrzyskiego. 

Koleżanki i koledzy z prezy-
dium KSOiW, stosując ciekawe 
formy wizualizacyjne, pokazali 
warunki pracy pol-
skich nauczycie-
li i pracowników 
oświaty. Zwróci-
li uwagę przede 
wszystkim na czas 
pracy. Ciągle na-
uczycielom zarzu-
ca się, że pracują 
bardzo krótko. Ba-
danie o charak-
terze naukowym, 
przeprowadzone 
przez Instytut Badań Edukacyj-
nych, pokazuje, że czas pracy ty-
powego nauczyciela, w typowym 
tygodniu, sięga 46 godzin 40 mi-
nut. Mamy ogromną pretensję, 
jako środowisko oświatowe, do 
kolejnych ministrów edukacji na-

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność”

Biedaczka-Siłaczka, 
czyli trudny los polskiego nauczyciela

rodowej, że w żaden sposób na 
to nie zareagowali. Ten rzeczy-
wisty czas pracy nauczycieli stoi  
w ogromniej sprzeczności z fak-
tem, iż w Karcie Nauczyciela 
mamy obowiązujący zapis, że 
czas pracy nauczycieli nie może 
przekroczyć 40 godzin. Dowie-
dzieliśmy się także, po raz ko-
lejny, że bardzo źle wyglądają 
wynagrodzenia nauczycieli i pra-
cowników oświaty na tle innych 
grup zawodowych w Polsce oraz 
na tle naszych koleżanek i kole-
gów w Europie. 

Mamy świadomość, że nasza 
obecność w Warszawie, przed 
kancelarią Prezesa Rady Mi-
nistrów, zapewne nie rozwiąże 
problemu zamrożenia płac. Tym 
bardziej, że z delegacją związ-
kowców nie spotkała się pani pre-
mier, nie spotkał się nikt z wice-
premierów. Petycje złożyliśmy na 
ręce sekretarza stanu w Minister-
stwie Edukacji Narodowej, Tade-
usza Sławeckiego. To pokazuje, 
że musimy się jeszcze bardziej 

Przed kancelarią Prezesa 
Rady Ministrów odbyło się nad-
zwyczajne zebranie Rady Krajo-
wej Sekcja Oświaty i Wychowa-
nia NSZZ „Solidarność”, posze-
rzone o przedstawicieli środowi-
ska oświatowego z całej Polski. 
Liczebność uczestników zasko-
czyła nawet nas, organizatorów. 
Do Warszawy bowiem przyjecha-
ło blisko 2 tys. nauczycieli i pra-
cowników oświaty z całego kra-
ju. Jak się dowiedzieliśmy, rząd 
przestraszył się naszej obecności  
i wtorkowe posiedzenie zakoń-
czyło się tuż przed rozpoczęciem 
naszej akcji protestacyjnej. 

Z Regionu Środkowowschod-
niego NSZZ „Solidarność” do 
Warszawy pojechało blisko 200 
przedstawicieli naszego środo-
wiska. To cieszy. Pokazuje, że 
jesteśmy zmobilizowani i zmo-
tywowani do walki o swoje pra-
wa. Bardzo serdecznie dziękuję 
wszystkim koleżankom i kole-

zmotywować, że musimy zacho-
wać jedność środowiska oświato-
wego i wtedy zapewne uda nam 
się osiągnąć zamierzony cel.

Teresa Misiuk, 
przewodnicząca RSOiW

zdj. Tomasz Paluch
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Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność”

Związek	zawodowy	jest	dobrowolną	i	samorządną	organizacją	ludzi	pracy,	powołaną	do	
reprezentowania	i	obrony	ich	praw,	interesów	zawodowych	i	socjalnych.

KSOiW	NSZZ	„Solidarność”	realizuje	to	zadanie	w	różnych	formach	i	na	różnych	płasz-
czyznach.	Szanujemy	prawo	pracowników	do	swobodnego	wstępowania	do	związku	zawo-
dowego	–	wszak	Solidarność	wyrosła	na	gruncie	walki	o	wolność,	 rozumianej	 także	 jako	
prawo	do	pluralizmu	związkowego.	Dlatego	cieszy	nas	fakt,	że	szeregi	Związku	się	rozrastają.	
Mamy	przed	sobą	trudne	zadanie	–	obronę	statusu	zawodowego,	poprawę	warunków	pracy	
i	wynagrodzeń.	Sukces	możemy	odnieść	tylko	poprzez	solidarną	postawę	całego	środowiska.

9	grudnia	br.	w	Warszawie	przed	Kancelarią	Premiera	Rady	Ministrów	blisko	2	tysiące	
naszych	Koleżanek	i	Kolegów	z	całej	Polski	przyjechało,	aby	w	naszym	wspólnym	imieniu	
zaprotestować	przeciwko	dalszemu	 zamrożeniu	płac	nauczycieli	 i	 pracowników	 sfery	bu-
dżetowej.	To	kolejny	krok	w	ramach	akcji	protestacyjnej,	podjętej	w	 interesie	wszystkich	
pracowników,	niezależnie	 od	przekonań	politycznych	 i	przynależności	 związkowej.	Razem	
możemy	więcej!

Szkoda,	że	nie	rozumie	tego	kierownictwo	ZNP,	które,	nie	pierwszy	raz,	brak	własnej	ak-
tywności	chce	przykryć	krytykowaniem	działań	KSOiW	NSZZ	„Solidarność”.	To	oczywiście	
znacznie	łatwiejsze!	Pytanie	tylko	–	po	co	i	dlaczego?

Teresa Misiuk, zastępca przewodniczącego KSOiW NSZZ „S”

Koleżanki i Koledzy!
Nauczyciele i Pracownicy Oświaty!

Szanowni Państwo!
Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy,
Pracownicy szkół i placówek oświatowych

W radosnym oczekiwaniu na wigilijną gwiazdę 
– zwiastuna dobrej nowiny, proszę Państwa o przyjęcie serdecznych życzeń, 

aby Święta Bożego Narodzenia były czasem wypełnionym 
pokojem, radością i rodzinnym ciepłem, 

dającym odpoczynek od codziennych trosk i obowiązków. 
Niech odrodzą w nas autentyczną Wiarę, Nadzieję i Miłość. 

W nadchodzącym Nowym Roku 2015 nieustająco życzę dobrego zdrowia, 
pomyślności w życiu osobistym i niesłabnącej wiary w sens 

oraz wartość naszej pracy, wykonywanej dla wspólnego dobra. 
W imieniu własnym oraz 

Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Lublinie

Teresa Misiuk

„To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu wieków
pod dachem tkliwej kolędy
Bóg rodzi się w człowieku”.
   Emilia Waśniowska
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Polski ogród w rosyjskich sidłach 

Zwolnienie grupowe ma objąć 
około 160 osób, co daje w przybli-
żeniu 50% stanu osobowego załogi.  
Z informacji przekazanej przez za-
rząd holdingu wynika, że przyczyną 
podjęcia przez władze spółki de-
cyzji o przeprowadzeniu zwolnień, 
w ramach procedury zwolnień grupo-
wych, jest spadek zamówień na mro-
żone warzywa i owoce przygotowy-
wane na rynek rosyjski. Tym samym 
władze spółki nie kryły, że planowa-
ne przez nich zwolnienia grupowe 
to bezpośrednie następstwo embarga 
nałożonego przez władze rosyjskie. 
Niestety, istnieje również realna 
groźba, że jeżeli obecna sytuacja nie 
ulegnie poprawie, może dojść do cał-
kowitej likwidacji zakładu w Rykach.

Polski Ogród Sp. z o.o. jest więc 
pierwszą polską firmą z branży spo-
żywczej, którą w tak bezpośredni 
sposób dotknął międzynarodowy 

kryzys polityczny na wschodzie Eu-
ropy. Wszystkie związki zawodowe 
działające w firmie, korzystając ze 
swoich uprawnień, będą starały się 
wynegocjować jak najlepsze warunki 
dla odchodzących pracowników. Nie-
stety, będzie to bardzo trudne, gdyż 
właścicielem firmy jest zagranicz-
ny fundusz inwestycyjny. Kolejnym 
bardzo istotnym problemem jest to, 
że pracownicy spółki Polski Ogród,  
w dużej części z powodu wieku i dość 
specjalistycznych kwalifikacji, mogą 
mieć problem z odnalezieniem się na 
lokalnym rynku pracy, na którym nie 
ma zakładu o podobnym profilu dzia-
łalności. Pomimo wszystko załoga  
i działające wspólnie związki zawo-

dowe mają nadzieję, że ich zaanga-
żowanie przyniesie pozytywny efekt  
w postaci wstrzymania zwolnień lub 
też przeprowadzenia ich w taki sposób, 
by wywierały one jak najmniej nega-
tywne skutki. Strona społeczna uważa 
jednak, iż taki scenariusz jest możliwy 
jedynie przy aktywnym wsparciu poli-
tyków szczebla krajowego i lokalnego. 
Dlatego związki zawodowe zwróciły 
się do starosty ryckiego i burmistrza 
Ryk o zorganizowanie, do 15 grudnia 
2014 r., spotkania z ministrami: rol-
nictwa, gospodarki, skarbu państwa 
oraz lokalnymi parlamentarzystami 
i marszałkiem województwa. Celem 
tego spotkania ma być wypracowanie 
rozwiązań systemowych, mających 
uchronić pracowników spółki Polski 
Ogród przed grożącymi im zwolnie-
niami.

Pracownicy są rozgoryczeni fak-
tem, że chociaż dobrze pracują, to 
muszą zapłacić utratą swoich miejsc 
pracy za konflikt, którego nie wy-
wołali i w żaden sposób w nim nie 
uczestniczą. 

Sławomir Kamiński, 
przewodniczący ZO Puławy 

NSZZ „Solidarność” 

Związki zawodowe, działające w firmie Polski Ogród Sp. z o.o. 
oddział w Rykach, spotkały się 28 listopada br. z zarządem Spół-
ki Hortex Holding S.A. Wręczono im zawiadomienie o zamiarze 
przeprowadzenia zwolnienia grupowego.

Jak podkreślają związkowcy  
z NSZZ „Solidarność”, rozmowy  
z zarządem nie należały do łatwych. 
Jednak dobra wola obu stron po-
zwoliła, w drodze kompromisu, na 
wypracowanie porozumienia. Dzię-
ki temu już od stycznia 2015 roku 
wszyscy zatrudnieni w świdnickim 
zakładzie otrzymają po 150 zł więcej 
do płacy zasadniczej. Kolejna pod-
wyżka zaplanowana została na lipiec 
2015 r. Następne będą odpowiednio 
w styczniu i lipcu 2016 i 2017 r.

Ponadto w podpisanym doku-
mencie znalazły się zapisy dotyczą-
ce pakietu socjalnego, a konkretnie 

wysokości odpraw w przypadku 
zwolnienia. I tak pracownicy mogą 
liczyć na odprawy w wysokości 3-, 
6- i 12-miesięcznej pensji, w zależ-
ności od stażu pracy.

Na dodatkowe pieniądze pracow-
nicy mogą też liczyć w systemie pre-
miowania, co w rezultacie daje ok. 
20% wzrost dochodów w AgustaWe-
stland. 

Mamy nadzieję, że porozumienie 
w Świdniku będzie dobrym przy-
kładem dla innych zakładów pracy 
i wkrótce będziemy mogli napisać  
o kolejnych podwyżkach.

Agnieszka Kosierb

Skuteczny związek – pieniądze dla 
pracowników!

Zakończyły się negocjacje płacowe w WSK Świdnik. Pracow-
nicy AgustaWestland mogą być zadowoleni, gdyż podpisane po-
rozumienie gwarantuje im wzrost płacy zasadniczej o ponad 800 
zł w ciągu trzech najbliższych lat.
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23  listopada 2015 zakończyła się  akcja „Polacy – 
Rodakom”, organizowana dla Polaków  mieszkających  
za wschodnią  granicą, znajdujących się w trudnej  sy-
tuacji. 

Lubelszczyzna włączyła się w tę inicjatywę 15 lat 
temu. Od tamtej pory mieszkańcy naszego województwa 
zbierają i przygotowują paczki świąteczno-noworoczne 
dla polskich dzieci na Białorusi i Ukrainie.

Od 3 listopada  do siedziby Oddziału Regionu  Środ-
kowowschodniego NSZZ „Solidarność” w  Lubartowie,  
przy ul. Legionów 63, można było przynosić dary rze-
czowe i produkty spożywcze o długim okresie przecho-
wywania tj. słodycze, kakao, konserwy, makaron, cukier, 
kasza, ryż, książki z polską literaturą piękną, książki dla 
dzieci oraz zabawki.

Zebrano 409,30 kg darów (187,30 kg żywności, 38,60 
kg słodyczy, 148,60 kg książek i 34,80 kg zabawek i ma-
skotek). Dary zostały  przekazane do magazynu w Lubli-
nie, gdzie przygotowane będą paczki. 

Pierwsze transporty ze świąteczną pomocą liczyły 
nieco ponad 200 paczek. W kolejnych latach liczba ta 
była coraz większa. Zbiórki darów prowadzono w Lu-
bartowie, Łukowie i  Lublinie, ale też m.in. w Krakowie, 
Cieszynie, Szczecinie, Gdańsku, Warszawie.

W ubiegłorocznej  akcji „Polacy-Rodakom” przygo-
towano 1700 paczek. Każda była oznaczona biało-czer-
wonym paskiem i znaczkiem akcji. Akcji patronował 
Stanisław Gogacz, senator RP.

Lubartów przyłączył się także do ogólnopolskiej 
inicjatywy obywatelskiej, jaką jest akcja „Pomóż dzie-
ciom przetrwać zimę”. W listopadzie, dzięki ofiarności 
mieszkańców miasta i okolic oraz dużemu zaangażowa-
niu wolontariuszy, Oddział NSZZ „Solidarność” zebrał 
rekordową liczbę darów – 2.881 kg.

Akcja, organizowana od 1992 r., ma na celu zbiórkę 
produktów spożywczych, zabawek i odzieży dla rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 

Zebrane dary będą rozdysponowane przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie.

Serdecznie dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, 
którzy w jakikolwiek sposób uczestniczyli w tych akcjach. 
Dziękuję za przyniesione dary i za okazaną pomoc. Dzię-
ki Wam możemy wesprzeć potrzebujących.

Józef Małyska, Pełnomocnik Sztabu Akcji

Lubartów zasypany darami!
Od kilku lat Oddział Regionu Środkowowschdniego NSZZ „Solidarność” w Lubartowie włącza 

się w akcje zbierania darów dla potrzebujących.

W grudniowy wieczór, przy stole pełnym koloro-
wych serwetek, pędzli i farb, zebrały się panie 
z Regionalnej Sekcji Kobiet NSZZ „Soli-
darność”. Spotkanie miało na celu wpro-
wadzenie chętnych w arkana zdobienia 
metodą decoupage.

Prowadząca warsztaty, p. Liliana, 
swoimi cennymi uwagami przyczyniła 
do powstania prawdziwych arcydzieł. 
Kobiety zdecydowały, że z okazji zbliżają-
cych się świąt Bożego Narodzenia będą 
robiły bombki. Ile radości było przy ma-
lowaniu, wycinaniu, naklejaniu i lakiero-
waniu tego nie da się opisać słowami. 
Niejedna z pań zapewne przypomnia-
ła sobie szkolne czasy, gdy palce były 
lepkie od kleju czy pomazane farbami po 
lekcji plastyki. Przy wykonywaniu ozdób 
ograniczeniem była jedynie wyobraźnia. Na 

jednej bombce aniołki ubierają choinkę, na innej 
widać radość na twarzach dzieci rozpakowu-

jących prezenty, jeszcze na innej kogucik 
tańczy z kurką. Wszystkie są kolorowe, 
błyszczące i niepowtarzalne. Jedno jest 
pewne – nigdzie na świecie nie ma takiej 
drugiej bombki.

Panie przerzucały się pomysłami, co 
jeszcze można ozdobić tą techniką. Z roz-

mowy można wnioskować, że w niejednym 
domu pojawią się niedługo pięknie zdo-
bione butelki, świeczniki czy drewniane 
szkatułki.

Kobiety zgodnie stwierdziły, że wy-
konywanie ozdób metodą decoupage 
jest wciągające, można więc stwier-

dzić z całą pewnością, że spotkanie 
było pierwszym z cyklu.

Renata Lesicka

Decoupage i coś jeszcze...
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Fundacja Niepodległości i In-
stytut Europeistyki KUL zorga-
nizowały 21 listopada br.  konfe-
rencję pod powyższym tytułem. 
Poprowadził ją dr Piotr Gawrysz-
czak, wiceprezes Fundacji Nie-
podległości. 

W programie wystąpili: 
• prof. Mieczysław Ryba (KUL) 

„Sytuacja społeczno-polityczna 
w Polsce po stanie wojennym”; 

• prof. Mirosław Piotrowski 
„Kontrowersje wokół sprawy 
zabójstwa ks. Jerzego Popie-
łuszki”; ks. dr Antoni Poniński, 
Włocławek „Impresje z procesu 
toruńskiego”; 

• red. Piotr Litka, Kraków „Me-
chanizmy prowokacji SB (na 
przykładzie dwóch prowokacji); 

• red. Wojciech Sumliński, War-
szawa „Społeczne reperkusje 
śledztwa w sprawie zabójstwa 
ks. Jerzego Popiełuszki”; 

• dr Piotr Gawryszczak „Otwar-
te śledztwo, nowe dokumenty, 
dostępne informacje”.

Ponadto w konferencji wzięli 
udział prokurator Andrzej Witkow-
ski oraz brat ks. Jerzego - Stanisław 
Popiełuszko wraz z małżonką.

Z wielkim żalem uczestnicy 
konferencji przyjęli informację  
o nieobecności ks. Stanisława Mał-
kowskiego i prof. Wojciecha Polaka  
z UMK w Toruniu. 

Prof. Mieczysław Ryba przed-
stawił Polskę po wprowadzeniu stanu 
wojennego. Było to niezwykle ważne 
ze względu na obecność na sali mło-
dych ludzi, niepamiętających tych 
czasów. Okres ten był walką reżimu 
PRL z „Solidarnością”, która zeszła 
do podziemia i z Kościołem (woj-
na religijna). Polski ruch robotniczy 
NSZZ „S” cechował się religijno-
kościelnym charakterem, w przeci-
wieństwie do ruchów robotniczych 
na „zachodzie”, które występowały 
pod sztandarami z sierpem i młotem. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego 
i krwawym stłumieniu strajków  
w 1982 roku wzrosły ceny i nastąpiły 

braki na rynku (kartki). Następowa-
ło bankructwo PZPR. W Polsce ze 
wzmożoną siłą zaczęły rządzić służby 
(MO, ZOMO, SB, WSW …), dla któ-
rych zabić księdza to małe zadanie.

Prof. Mirosław Piotrowski 
stwierdził, że informacje o okoliczno-
ściach śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, 
przedstawiane na procesie toruńskim, 
są kontrowersyjne i nieprawdziwe. 
Jednym z pierwszych zadań po 1989 
roku było wyjaśnienie tej największej 
zbrodni. Już w 1990 roku wszczęto 
śledztwo prowadzone przez proku-
ratora z Lublina, Andrzeja Witkow-
skiego. Jego ustalenia różniły się od 
podawanych wcześniej informacji  
z przebiegu porwania i zamordowania 
ks. Jerzego w dniach 19-30 paździer-
nika 1984 roku. Gdy śledztwo zbliżało 
się ku końcowi i prokurator Witkow-
ski przygotowywał się do ujawnienia 
szczegółów i postawienia oskarżeń 
– w grudniu 1991 roku – sprawę mu 
odebrano i utajniono. Śledztwo zo-
stało wznowione w 2002 roku, po 
powstaniu Instytutu Pamięci Narodo-
wej. W październiku 2005 roku pro-
kurator Witkowski wraz z redaktorem 
W. Sumlińskim rozmawiali na temat 
prawdziwych okoliczności śmierci ks. 
J. Popiełuszki z Prymasem Polski, kar-
dynałem Józefem Glempem. Po kilku-
godzinnej rozmowie kardynał obiecał 
poprzeć walkę o prawdę. Niestety, 
stało się inaczej. W 2006 roku zabrano 
prokuratorowi Witkowskiemu prowa-
dzenie sprawy i przekazano ją do Kato-
wic. W 2007 roku Jarosław Kaczyński 
obiecał przywrócić śledztwo prokura-
torowi Witkowskiemu, ale nie zdążył, 
gdyż rządy przejęła koalicja PO+PSL. 
Prezes IPN Janusz Kurtyka również 
chciał przywrócić prowadzenie spra-
wy prokuratorowi Witkowskiemu, 
ale obawiał się, że po ujawnieniu 
nieznanych okoliczności zamordowa-
nia księdza Jerzego Popiełuszki, nie 
odnajdzie prawdziwych sprawców  
i w ten sposób śledztwo trafi w próż-
nię. Potem była katastrofa smoleńska, 
a wcześniej prowokacje wobec redak-
tora W. Sumlińskiego, którego ABW 

aresztowało w maju 2008 roku pod za-
rzutem ujawnienia Aneksu do Raportu 
Komisji Weryfikacyjnej WSI Spółce 
Agora. Skonfiskowano mu ponad pół-
tora tysiąca stron dokumentów, których 
mu nigdy nie oddano. Doprowadzono 
go do załamania psychicznego i próby 
samobójczej. Wyszedł z tego. Nagonkę 
tę opisał w książkach „Z mocy bezpra-
wia” i „Z mocy nadziei”.

Ks. dr Antoni Poniński, niezwy-
kle skrupulatny badacz okoliczności 
zamordowania ks. Jerzego Popiełusz-
ki, podał kilka szczegółów, które pod-
ważają dotychczasową wersję przebie-
gu tej haniebnej operacji SB i MSW. 
Między innymi badanie treści żołądka 
śp. ks. Jerzego, trop psa śledczego, 
obecność kierowcy „malucha” i inne 
wskazują na to, że uprowadzonego 
19 października ks. Jerzego oprawcy 
przekazali innym i że śmierć nastąpiła 
kilka dni później. Ksiądz Poniński za-
stanawiał się też nad niezwykłą zacię-
tością SB w stosunku do Księdza. Jed-
nym z powodów mogły być okolicz-
ności pogrzebu Grzegorza Przemyka. 
SB chciało wykorzystać zamieszki, 
które miały nastąpić podczas pogrzebu 
do ostrego ataku na uczestników. Na 
prośbę ks. Jerzego Popiełuszki po-
grzeb przebiegał w niezwykłym spo-
koju i grobowej ciszy tak, że „ptak na 
gałęzi się nie ruszał”. Zniweczyło to 
zupełnie plany SB. Podkreślił też nie-
zwykłą świętość życia ks. Jerzego.

Red. Piotr Litka z Krakowa 
przedstawił mechanizmy prowokacji 
Służby Bezpieczeństwa w stosunku 
do księdza Andrzeja Bardeckiego  
i księdza Jerzego. W 1983 r. SB pró-
bowała zdyskredytować przeszłość 
Karola Wojtyły, papieża Jana Pawła 
II, przez podrzucenie księdzu An-
drzejowi Bardeckiemu, przyjacielo-
wi papieża, spreparowanych pamięt-
ników Ireny Kinaszewskiej, kole-
żanki Karola Wojtyły. „Pamiętniki” 
były pisane w biurze SB pod dyktan-
do Piotrowskiego przez sekretarkę 
Beatę M. Następnie zorganizowano 
akcję podrzucenia rękopisu („otwar-
cie” drzwi przez „fachowca” z SB). 

„O prawdzie w życiu publicznym. 
Bł. ks. Jerzy Popiełuszko – w 30 rocznicę zbrodni”
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Akcja spaliła na panewce, gdyż pija-
ny Piotrowski uderzył samochodem 
w latarnię i został zdekonspirowany 
przez milicję. Ks. Bardecki sprepa-
rowane „pamiętniki” spalił.

Drugą prowokacją SB było pod-
rzucenie do mieszkania ks. Jerzego 
Popiełuszki broni i „bibuły”. Ten sam 
„fachowiec” SB co w Krakowie otwo-
rzył drzwi, a inni podrzucili „trefne” 
materiały (broń, laski dynamitu, bi-
bułę), które zostały wykryte podczas 
przeprowadzonej natychmiast rewizji. 
„Przy okazji” założono podsłuchy. Ks. 
Jerzego aresztowano i poddano uciąż-
liwym przesłuchaniom.

Niezwykle przejmujące było 
wystąpienie redaktora Wojciecha 
Sumlińskiego. Obnażył on postać 
kierowcy ks. Jerzego, Waldemara 
Chrostowskiego, który był tajnym 
współpracownikiem SB. Jego wy-

skoczenie z pędzącego auta, nadpi-
łowane ząbki w kajdankach, a także 
pocięta żyletką marynarka, ujawnio-
ne dopiero po 1989 r., stawiają go  
w gronie wspólników zbrodni. Także 
olbrzymie odszkodowanie, uzyska-
ne przez mecenasa Wende dla Chro-
stowskiego, po procesie w Toruniu, 
potwierdza jego współpracę z SB.

Red. Sumliński poinformował  
o podsłuchiwaniu rodzin skazanych 
w procesie toruńskim, przez 6 lat 
od zamordowania księdza Jerzego. 
Może to świadczyć o obawach mo-
codawców uprowadzenia co do do-
trzymania „umowy” o tajności oko-
liczności śmierci.

Więcej szczegółów o okoliczno-
ściach zamordowania ks. Jerzego Po-
piełuszki można znaleźć w książce red.  
Sumlińskiego zatytułowanej „LOBO-
TOMIA 3.0. - Trzydzieści lat holocau-

stu prawdy o Jego śmierci”. Promocja 
tej książki i spotkanie z autorem od-
było się wieczorem w klubie KIK. W 
spotkaniu uczestniczył prokurator An-
drzej Witkowski, który na liczne pyta-
nia unikał odpowiedzi, motywując to 
tajnością i dobrem śledztwa.

Dr Piotr Gawryszczak, pod-
sumowując konferencję, skierował 
uwagę słuchaczy na szereg nowych 
dokumentów i informacji o zbrodni 
sprzed 30 lat. Podkreślił rolę spo-
łecznego nacisku na przywrócenie  
i dokończenie śledztwa, domagał się 
PRAWDY W ŻYCIU PUBLICZ-
NYM, taki był tytuł konferencji. 

Po wystąpieniach odbyły się pa-
nele dyskusyjne: ”Czy prawda jest  
w nas?” i „Czy wolność jest w nas?”. 
Ale o tym w następnym numerze 
Biuletynu.

Józef Kaczor  

W książce Wojciech Sumliński 
stawia tezę, że jako społeczeństwo zo-
staliśmy poddani zbiorowej lobotomii. 
Lobotomię w medycynie przeprowa-
dzano poprzez wbijanie szpikulca do 
lodu przez oczodół pacjenta (wprowa-
dzając go pod gałkę oczną) i obracanie 
go jak mieszadełka do koktajli we-
wnątrz mózgu. Wiele osób umierało 
na stole operacyjnym lub pozostawia-
no je z nieodwracalnymi uszkodzenia-
mi: dziecinnych, potulnych, bezmyśl-
nych, tracących poczucie tożsamości, 
apatycznych i bezwolnych. Jednym 
ze skutków ubocznych lobotomii jest 
utrata przez pacjenta poczucia „cią-
głości własnego ja, świadomości, że 
jest tą samą osobą, którą był wczoraj 
i będzie jutro”.

Diagnoza społeczna Sumlińskiego 
jest bardzo drastyczna i działa jak kubeł 
lodowatej wody, ale autor przedstawia 
na nią dowody. Spora część książki za-
wiera kopie dokumentów na poparcie 
tezy, że o śmierci księdza Jerzego nie 

wiemy nic – a ściślej – wiemy tyle, 
ile chce nam przekazać służba bezpie-
czeństwa PRL. Pisarz jasno wskazuje 
inspiratorów morderstwa Popiełuszki 
- są nimi Jaruzelski i Kiszczak, a ska-
zani w Procesie Toruńskim to nawet 
nie aktorzy, a marionetki, które wyko-
rzystano w przedstawieniu. Marionetki 
te, jak twierdzi autor, po symbolicznym 
odsiedzeniu wyroku przeplatanego 
przepustkami i amnestiami, stały się, 
w niejasnych okolicznościach, bardzo 
majętnymi osobami.

Kto i jak robi nam lobotomię? 
Można powiedzieć, że szeroko rozu-
miane grupy wpływu, wywodzące się 
z dawnych służb. Jak to robią? W naj-
prostszy z możliwych sposobów – te-
lewizja oraz skłócanie środowisk da-
jących nadzieję na zmiany. Czy jest to 
skuteczne? Popatrzmy wokół siebie!!

Mnie najbardziej wstrząsnęła 
opowieść o arcybiskupie Paetzu – jak 
wszyscy pamiętają to ksiądz uwikła-
ny w związki homoseksualne. Jego 

sprawa została ujawniona, a czło-
wiek ten został zniszczony. Wszyscy,  
w tym ja, uważałem (nadal uważam), 
że słusznie. Dziś, gdy dowiedziałem 
się, że gdyby nadal (po 1989 roku) 
wykonywał polecenia oficerów taj-
nych służb (którzy szantażowali go 
jego przeszłością), to mógłby liczyć 
nie tylko na bezkarność, ale nawet 
na awanse, a on się zbuntował i po-
wiedział, że nie będzie tego robił.  
Z jednej strony to człowiek strasz-
nie uwikłany, który skrzywdził wiele 
osób, z drugiej zaś strony człowiek, 
który potrafił podnieść się z upadku 
i przywraca nadzieję w to, że zawsze 
jest szansa na odnalezienie w sobie 
człowieczeństwa.

Każde spotkanie z Wojciechem 
Sumlińskim jest niezwykle ciekawe 
i wnosi wiele wiedzy o mechani-
zmach otaczającego nas życia spo-
łecznego. Dlatego cieszy zapowiedź, 
że pisarz przyjedzie do Puław po raz 
kolejny już w przyszłym roku. Jak 
zapowiedział, będzie promował swo-
ją kolejną książkę, która ukaże się  
w lutym lub marcu 2015 r. Jej tytuł 
to „Prezydent”, a będzie traktowała 
o panu Bronisławie Komorowskim.

Sławomir Kamiński

„Lobotomia 3.0” – Wojciech Sumliński 
„Lobotomia 3.0” to najnowsza książka Wojciecha Sumlińskie-

go. Opowiada o tym dlaczego i jak zamordowano księdza Popie-
łuszkę. Pisarz gościł w Puławach na zaproszenie Oddziału Zarzą-
du Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” z okazji 
peregrynacji relikwii księdza Jerzego.
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Peregrynacja relikwi bł. ks. Jerzego Popiełuszki 

11.11.2014 – Kazimierz Dolny
kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomie-
ja Apostoła

16.11.2014 – Lublin
kościół pw. św. Brata Alberta

23.11.2014 – Puławy
kościół pw. św. Brata 
Alberta

30.11.2014 – Dęblin
kościół pw. św. Piusa V Papieża
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Peregrynacja relikwi bł. ks. Jerzego Popiełuszki 

BIŁGORAJ
30.11.2014
kościół pw. św. Jerzego

1.12.2014
kościół 
pw. Trójcy Świętej 
i Wniebowzięcia NMP

2.12.2014
kościół 

pw. św. Jana Pawła II

4.12.2014
kościół pw. św. Marii Magdaleny
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Z  KOMISJI   KRAJOWEJ

Proponowane przez resort pracy zmiany w Ko-
deksie pracy to wynik złożonej przez Związek skar-
gi do Komisji Europejskiej dotyczącej nadmierne-
go wykorzystywania terminowych umów o pracę  
w Polsce.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
pozytywnie oceniło kierunek proponowanych zmian, 
które mają ograniczyć nadmierne wykorzystywanie 
terminowych umów o pracę. Jednak maksymal-
ny okres zatrudnienia na podstawie takiej umowy, 
wynoszący 33 miesiące, jest zbyt długi, ponieważ 
łącznie z okresem umowy o pracę na okres próbny, 
czas zatrudnienia pracownika na podstawie umów 
terminowych, wynosiłby 3 lata. Taki okres nie powi-
nien przekraczać 24 miesięcy, łącznie z okresem 
zatrudnienia na okres próbny.  

Na pozytywną ocenę zasługuje, postulowany przez 
„Solidarność”, łączny limit liczby umów o pracę na czas 
określony.

Związek ocenia negatywnie wprowadzenie 
otwartego katalogu umów o pracę na czas określo-
ny, do których nie będzie miała zastosowania ani 
zasada maksymalnego łącznego czasu zatrudnie-
nia na czas określony, ani zasada maksymalnego 
limitu odnowień. Na dodatek zmiana ta może stać  
w sprzeczności z unijną dyrektywą dotyczącą za-
trudnienia na czas określony, która wymaga zasto-

sowania skutecznych metod ograniczania zatrud-
nienia terminowego w praktyce. 

W nowych przepisach dopuszcza się wypowia-
danie umów na czas określony. NSZZ „Solidarność” 
zwraca uwagę, że  istotą umowy terminowej jest jej 
realizacja przez cały okres, który strony wspólnie 
ustaliły. Tym samym odejście od modelu obecnie obo-
wiązującego, w świetle którego wypowiadanie umowy 
na czas określony jest wyjątkiem (oczywiście praktyka 
realizacji tej zasady pozostawia wiele do życzenia), 
budzi poważne wątpliwości. 

Prezydium KK przypomina również, że Komisja 
Europejska, w odpowiedzi na Skargę „Solidarności” 
wskazuje, że prawodawstwo polskie niesłusznie wy-
klucza przyuczanie do zawodu lub stosunki pracy za-
warte w ramach szczególnego publicznego lub wspie-
ranego przez władze publiczne programu szkolenia, 
integracji lub przekwalifikowania zawodowego z za-
kresu ochrony przed zawieraniem nadmiernej liczby 
następujących po sobie umów na czas określony.

Wątpliwości Związku budzi również propozycja 
jednostronnego decydowania przez pracodawcę 
o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadcze-
nia pracy. Pracownik powinien mieć prawo wyra-
żenia zgody. Takie stanowisko prezentowane jest  
w orzecznictwie i piśmiennictwie.

www.solidarnosc.org.pl

Kierunek zmian jest słuszny – prezydium oceniło projekt ustawy 

Emerytury częściowe miały być wsparciem dla osób 
bez pracy i chronić ludzi bez środków do życia, stały się 
jednak dodatkiem do pensji dla pracowników najlepiej 
zarabiających, informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Emerytura częściowa została wprowadzona 
razem z ustawą wydłużającą wiek emerytalny (11 
maja 2012 r.). W zamyśle miała być ona pomoc-
na przy ochronie osób bezrobotnych, nie mających 
środków do życia. W praktyce wygląda to jednak 
inaczej, bowiem świadczenie jest wypłacane w wy-
sokości 50 proc. przyszłego świadczenia, które jest 
ustalane na podstawie kapitału zgromadzonego na 
koncie emerytalnym. Jednocześnie wprowadzono 
zasadę, że każda wypłacona złotówka zmniejszy 
kwotę środków zgromadzonych w ZUS.

– W przypadku osób z długim stażem ubezpie-
czeniowym, które zgromadziły na swoim koncie 
milion złotych, wypłacenie nawet kilkudziesięciu 
tysięcy złotych nie będzie mieć wpływu na wyso-
kość przyszłej emerytury w wieku powszechnym 
– wyjaśnia w rozmowie z gazetą Andrzej Strębski, 
ekspert ubezpieczeniowy. – Tym bardziej, że osoby 
pobierające emerytury częściowe mogą korzystać 
ze specjalnych przywilejów.

Zapis stwarza pole do nadużyć i korzysta z tego 
coraz więcej zamożnych Polaków.  By otrzymać 
świadczenie nie muszą się oni zwalniać z pracy. To 
dlatego przeciętna wysokość emerytury częściowej 
w październiku wyniosła aż 1804,75 zł.

tygodniksolidarnosc.com

Emerytury częściowe – dodatek dla najlepiej zarabiających


