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NSZZ SOLIDARNOŚĆ    Gdybyśmy mieli mie-

rzyć nasz patriotyzm 

obecnością na Mszy Świę-

tej w dniu Święta Niepod-

ległości, pewnie należało-

by być zadowolonym. 

Jednak patriotyzm to nie 

tylko uczestnictwo w ob-

chodach w dniu 11 listo-

pada, ale patriotą trzeba 

być cały rok. Patriota to 

ten który bierze udział w 

wyborach. Patriota to ten, 

który uczestniczy w życiu 

lokalnej społeczności. Pa-

triota to ten, który będąc 

pracodawcą godnie wyna-

gradza swoich pracowni-

ków i dba o dobre warun-

ki pracy. Patriota to ten, 

który zna historię swojego 

państwa także tą najnow-

szą. Patriota to także ki-

bic, który dopin-

guje swoją lo-

kalną drużynę. 

Jakże często o 

tym zapomina-

my. 

Na wybory nie 

chodzimy, ale 

wszystko i 

wszystkich kry-

tykujemy.  Nie 

interesujemy się 

naszą małą oj-

czyzną. Będąc 

pracodawcą my-

ślimy tylko o 

własnych za-

chciankach nie 

zważając na potrzeby 

swoich pracowników. Hi-

storii naszej Ojczyzny nie 

znamy, albo wykorzystu-

jemy ja tylko koniunktu-

ralnie. Jakże często kibi-

ców nazywamy kibolami 

niesłusznie ich oceniając, 

a tak po prawdzie wiele 

od nich moglibyśmy się 

nauczyć. 

W lokalnych uroczysto-

ściach brał udział sztandar 

Niezależnego Samorząd-

nego Związku Zawodowe-

go SOLIDARNOŚĆ. Spo-

tkaliśmy sie na uroczystej 

Mszy Świętej w kościele 

pod wezwaniem Św. Fili-

pa Neri w Bytowie. Mszy 

przewodniczył ks. Krzysz-

tof Szary proboszcz z pa-

rafii Św. Filipa Neri w 

obecności proboszczów z 

sąsiednich parafii. Oko-

licznościowy referat wy-

głosiła dr Małgorzata Ryś 

Dziwi brak przedstawicie-

li lokalnych mediów na 

uroczystościach rocznicy 

niepodległości. Relacja z 

takiego wydarzenia to tak-

że przejaw patriotyzmu. 

Tymczasem niektóre lo-

kalne media nie wspo-

mniały o tym wydarzeniu 

ani słowem inne ograni-

czyły się do zacytowania 

moich osobistych refleksji 

wykorzystując także moje 

zdjęcia. A szkoda bo cho-

ciażby referat dr Małgo-

rzaty Ryś  był bardzo cie-

kawy i uważam, że wart 

rozpowszechnienia. 
Marian Rudnik 

Na wesoło 

Rosjanie kupują od 

Japończyków piłę spa-

linową do drzew. Jest 

na niej napisane: ścina 

do 45 drzew. Rosjanie 

zatrudnili najlepszego 

drwala, ale on ściął 

tylko 25 drzew. Ro-

sjanie dzwonią więc do 

Japończyków z rekla-

macją i mówią: 

- Na pile jest napisa-

ne, że ścina ona do 

45 drzew, a nasz 

drwal ściął tylko 25! 

Japończycy przyje-

chali do Rosji, odpa-

lają piłę, a Rosjanie 

na to: 

- Ty Wania! Patrzaj! 

Ona warczy?!  
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W POLMORowcu Nr 90 z dnia 

25.08.2015 ukazał się przedru-

kowany z  Internetu tekst 

„Bajka a może nie…” Poniżej 

drukujemy list który  wpłynął 

na nasz adres mailowy.  

Wnikliwy obserwator zauważył, że 

jest fragment "bajki a może nie..." 

który został pominięty, a brzmi on 

tak: 

  Mrowisko rozwijało się całkiem 

nieźle, było w nim coraz więcej 

mrówek, których warunki były lep-

sze aniżeli w wielu innych mrowi-

skach. Potwierdzały to w szczegól-

ności mrówki, które przybyły z in-

nych mrowisk.  Jak to niestety by-

wa, w mrowisku przebywała mrów-

ka, które robiła wszystko, żeby nie 

tylko uniknąć pracy ale 

i  uprzykrzyć życie lwu. Z czasem 

mrówka ta zmieniła się w prusaka. 

 Prusak na każdym kroku, z wielką 

pasją kryty-

kował każde 

posunięcie 

lwa, często 

nieprawdzi-

wymi wypo-

wiedziami 

siał zamęt i 

wzbudzał 

emocje. A 

wiedział do-

skonale, że 

właśnie ne-

gatywne 

emocje i wbi-

janie szpilek 

lwu utrzy-

mają go na 

górze utwo-

rzonego w 

przeszłości 

bractwa. 

Współpraca 

z lwem mo-

gła być przecież niemile widziana. 

Wiedział, że tylko walka, nawet ta 

wbrew interesom mrowiska utrzy-

ma go na upragnionym stanowi-

sku.  

Celem nadrzędnym prusaka nie 

było jednak dobro innych mrówek, 

a dobro własne, bo każda mrówka 

w bractwie prusaka dawała jedną 

całą jednostkę nic nierobienia. A 

prusak nic nie cenił sobie tak jak 

właśnie nic nierobienie. Stąd nawet 

najmłodsze mrówki, jak tylko poja-

wiały się w mrowisku były werbo-

wane przez prusaka.  

Wbrew opiniom prusaka, mrowisko 

lwa dawało mrówkom lepsze wa-

runki aniżeli większość innych 

mrowisk. Ale prusak nie mógł o 

tym wiedzieć, bo nigdy nie był w 

innym mrowisku.  

Nikt nie wie, czy to z niechęci do 

pracy, czy niechęci innych lwów do 

prusaków. 

oczywiście postać występująca w 

tym fragmencie jest ewidentnie 

czysto przypadkowa, jakiekolwiek 

podobieństwo, domniemania, a na-

wet choćby próba podejrzliwości 

jest grzechem ciężkim :)  

 

W odpowiedzi. 

 

Panie Konstanty, bardzo  dziękuje 
za list. Odzew na zamieszczoną baj-
kę upewnia mnie ,że warto pisać a 
jeżeli wzbudza to odzew to tym bar-

dziej. Nawet jeżeli jest to krytyczne.  
Cóż muszę się przyznać celowo po-
minąłem ten fragment, który zechciał 
Pan mi podesłać i udostępnić. Bije 
się w pierś, zrobiłem to celowo my-
śląc naiwnie, że nie zostanę zdema-
skowany. Tak "prusak" to ja i zawar-
te uwagi są jak najbardziej trafne. 
Jak mniemam "lew" nadal nie jest 
znanym. Wszak   postać występują-
ca w bajce jest ewidentnie czysto 
przypadkowa, jakiekolwiek podo-
bieństwo, domniemania, a nawet 
choćby próba podejrzliwości jest. ... 
Muszę jednak przyznać nieskrom-
nie, że zauważyłem w lokalnej pra-
sie ogłoszenie dotyczące naboru 
nowych mrówek. To dobrze. Szcze-
gólnie jeżeli w międzyczasie zwolniło 
się kilkanaście mrówek, których wa-
runki pracy były lepsze aniżeli w wie-
lu innych mrowiskach. Co ja mówię 
zwolniło przecież same odeszły. 
Panie Konstanty ukrywanie się pod 

fałszywym nazwi-
skiem świadczy o 
niekoniecznie czy-
stych intencjach. 
Pod pseudonimami 
ukrywały się za-
zwyczaj wybitne 
osobistości. Pod 
fałszywym nazwi-
skiem ukrywają się 
ludzie, którzy wolą 
ukryć swoje praw-
dziwe intencje. To 
najczęściej donosi-
ciele i tchórze.  
Konstanty, Cyryl, 
Błażej czy jak się 
tam pan naprawdę 
nazywa, jeżel i 
tekst skopiowany z 
Internetu wzbudził 
takie emocje to 
znaczy, że mą-
drzejsi od de mnie 
zauważyli, że coś, 

nie do końca jest tak piękne jak się 
próbuje czasami nam wmówić, a to 
że potrafił pan to utożsamić z naszą 
firmą utwierdza mnie, że w każdej 
bajce jest trochę prawdy. Także tej 
wydrukowanej w Polmorowcu.     

Marian Rudnik 

Jeszcze o bajce. 
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Jerzego Popiełuszki. W poczcie 

sztandarowym uczestniczyli Ję-

drzej Sobol jako sztandarowy 

oraz Krzysztof Barabasz i Zbi-

gniew Zieliński jako przybocz-

ni. 

 

SŁUPSK  
 

 Po południu sztandar nasz 

uczestniczył we Mszy Świętej z 

okazji 31 rocznicy męczeńskiej 

śmierci bł. ks. Jerzego Popie-

łuszki. Uroczystości pod patro-

natem Zarządu Regionu Słup-

skiego  NSZZ Solidarność od-

były się w kościele p/w Naj-

świętszego Serca Jezusowego w 

Słupsku. W poczcie sztandaro-

wym uczestniczyli Jędrzej So-

bol jako sztandarowy oraz Zbi-

gniew Zieliński i Krzysztof Ba-

rabasz jako przyboczni. Dla na-

szego pocztu była to już druga 

ceremonia w dniu dzisiejszym. 

Tym większe należą się słowa 

uznania.  

          Po mszy wzięliśmy udział 

w ceremonii składania kwiatów 

pod pomnikiem bł. ks. Jerzego 

Popiełuszki znajdującym się 

przy kościele. Z naszej strony 

kwiaty złożyli Marian Rudnik i 

Jerzy Barzowski. Przewodniczą-

cy Regionu Słupskiego kol. Sta-

nisław Szukała przedstawił zebra-

nej publiczności nasz sztandar, 

który brał w Słupskiej uroczysto-

ści pierwszy raz. Zebraliśmy po-

chlebne opinie co do wyglądu 

naszego sztandaru, ale także co 

do prezentowania się sztandaro-

wych w jednolitych kurtkach. 

Marian Rudnik 

BYTÓW 
        
Sztandar nasz brał udział w uro-

czystościach 31 rocz. męczeń-

skiej śmierci bł. ks. Jerzego Po-

piełuszki. Msza Święta odbyła 

się 18. 10. 2015 roku o godzinie 

9³⁰ w kościele Św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej w Bytowie. 

Sprawy organizacyjne wzięła na 

siebie Komisja Zakładowa 

NSZZ Solidarność POLMOR. 

Mszę koncelebrował ks. Maciej 

Piwiński, który mówiąc o bł. ks. 

Jerzym wskazywał na potrzebę 

trwania w solidarności i dalszej 

potrzebie istnienia związku za-

wodowego Solidarność. Wspo-

mniał także o naszym sztanda-

rze, który uświetnił tę uroczy-

stość. Kolejny raz wsparli nas 

harcerze z ZHP szczep 

"Strumień" wystawiając wartę 

honorową przy portrecie bł. ks. 

31. rocznica męczeńskiej śmierci 

bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
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Komisja Zakładowa  

SOLIDARNOŚĆ 

77-100 Bytów 

ul. Lęborska 24 

Tel.: 59 822 30 84 

                

E-mail: 

solidarnoscpolmor@op.pl 
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NSZZ SOLIDARNOŚĆ 

http://www.solidarnosc.or

g.http://www.solidarno

sc.org.pl/slupsk/index2

.php 

. 
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