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Boże Narodzenie 

 

Jest taki zmierzch 
wśród grudniowych, szarych dni, 

kiedy w noc gwiazdka lśni. 
Wigilii czas każe nam u stołu stać, 

łamać opłatek, razem trwać. 
A kiedy już ta pierwsza z gwiazd 

zaświeci nam spoza chmur, 
dzieje się cud co w każdym z nas 

umie zburzyć jego własny mur.   W oczekiwaniu na 
zbliżające się 

Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 
Żegnamy minione miesiące 

I pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. 
Pragniemy przeżyć 

Niepowtarzalne świąteczne chwile 
W pokoju i wzajemnej bliskości. 

Serdeczne życzenia 
Zdrowia, pogody ducha, 

Spełnienia wszystkich marzeń, 
Zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów 

Życzy KZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

Zabawa Andrzejkowa 
 
W tym roku  w dniu 24 listopada Komisja 
Zakładowa „Solidarność” zorganizowała 
zabawę Andrzejkową w pięknej sali lokalu 
„Tawerna” w Brześciu Kuj. Udaliśmy się 
tam zamówionym autokarem. Przybyłych 
gości przywitał przewodniczący związku 
Robert Wichrowski i wiceprzewodniczący 
Andrzej Pasiński.  

 

Można powiedzieć, że zabawa  udała się 
znakomicie. Świetna muzyka zespołu 
„Respekt”, dobre nastroje, pyszny obiad, 
kawa i ciasto sprawiły, że wszyscy bawili 
się znakomicie. Przy starych przebojach 
nogi same rwały się do tańca. Można jeszcze 
tylko dodać, że  tańczący wykazali się 
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niespożytą siłą, energią i radością. Zabawy, 
radości oraz uśmiechu było wiele i wszyscy 
z utęsknieniem czekają już na następny 
andrzejkowy bal. 

 
 

 
 

Stan wojenny 
 

To już 36 rocznica wprowadzenia stanu 
wojennego w Polsce. O godz. 18.00 w 
Bazylice Katedralnej odbyła  się msza 
Święta, którą koncelebrował pierwszy 
Kapelan Solidarności ks. Prałat Zbigniew 
Szygenda. Obchody zakończyło złożenie 
kwiatów i wiązanek pod tablicą przy dawnej 
Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywa-
telskiej na Placu Kopernika, (obecnie 
Muzeum Diecezjalne) gdzie przesłuchiwano 
i torturowano włocławskich działaczy 
niepodległościowych i członków NSZZ 
Solidarność. 

 

W uroczystościach wzięło udział 7 pocztów 
sztandarowych, w tym nasz z KZ NSZZ „S” 
w ANWILU S.A. (od początku obchodów). 
 

 

 

 
HUMOR 

 
 

Szczęśliwego nowego Roku!  
- Zwariowałeś, w lutym?  
- To już luty? Cholera, jeszcze nigdy nie 
wracałem tak późno z sylwestra... 
 

*** 
 

Na Biegunie Północnym spotykają się dwaj 
Święci Mikołajowie.  
- Dlaczego jesteś taki smutny?  
- Bo w tym roku znów wypadło na mnie, że 
mam roznosić prezenty w Polsce.  
- Przecież Polacy to wspaniali ludzie!  
- Możliwe, ale jak wrócę od nich, to znów przez 
cały rok będę miał kaca! 
 

*** 
Dwaj staruszkowie spędzają wspólne święta. 
Patrząc na gwiazdę betlejemską, jeden z nich 
wspomina:  
- Moja żona kiedy zauważyła spadającą 
gwiazdę, powiedziała: "pomyśl o czymś, a 
twoje życzenie spełni się, kiedy gwiazda 
spadnie".  
- Co było dalej? - pyta drugi.  
- Życzenie się spełniło. Gwiazda spadła na nią! 

 
Redaguje zespół. 

Wydaje: Komisja Zakładowa 
NSZZ Solidarność 

w ANWILU S.A. tel. 32-32 


