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Z okazji zbliżających się Świąt 

Bożego Narodzenia, w tym szczególnym czasie 
radości i spokoju, wszystkim Pracownikom naszej 

Firmy, ich Rodzinom i Bliskim, składamy 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz osobistej i 

zawodowej pomyślności. Niech te 
najpiękniejsze w roku Święta upłyną Wam w 

ciepłej rodzinnej atmosferze, w gronie rodziny i 
przyjaciół. Niech będą pogodne, refleksyjne i 
szczęśliwe, a Nowy 2020 Rok niech spełni 

wszystkie pragnienia, zamysły 
i oczekiwania. 

Serdeczne życzenia 
Zdrowia, pogody ducha, 

spełnienia wszystkich marzeń, 
Zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów 

Życzy KZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

 

Zabawa Andrzejkowa 

Zabawa Andrzejkowa tak jak w roku 
poprzednim odbyła się w Tawernie w 
Brześciu Kujawskim. Tradycją stało się, że 
miłych gości powitał przewodniczący 
związku oraz jego zastępca.  

Impreza i orkiestra zaczęła się rozkręcać w 
miarę upływu czasu.  

 

 

Czas tradycyjnie upływał w bardzo miłej 
atmosferze przy suto zastawionych stołach, 
dźwiękach muzyki oraz na wspólnych 
rozmowach. 
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Wybory uzupełniające do Rady 
Pracowników 

 

 
 
 

Miło nam poinformować, że w wyborach 
uzupełniających do Rady Pracowników 
najwięcej głosów uzyskał członek KZ, nasz 
kolega Dariusz Szymański. Gratulujemy!!! 
Jednocześnie życzymy realizacji celów i 
owocnej pracy w tym niełatwym Gremium. 
 

 
 

13 grudnia 
 

To już 38 rocznica wprowadzenia stanu 
wojennego w Polsce. Tradycyjnie w 
uroczystości brał udział poczet sztandarowy 
KZ w ANWILU S.A.  
 

 
 

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 17.00 
od złożenia kwiatów pod bramą Zakładu 
Karnego na ul. Bartnickiej. O godz. 18.00 w 
Bazylice Katedralnej odbyła się msza Święta, 
w intencji ofiar represji w stanie wojennym. 
Obchody zakończyło złożenie kwiatów i 
wiązanek pod tablicą upamiętniającą prze-
śladowanych działaczy niepodległościo-
wych, przy dawnej Komendzie Wojewódz-
kiej Milicji Obywatelskiej na Placu 
Kopernika, (obecnie Muzeum Diecezjalne).  
 

 
 

 
 

HUMOR 
 
Wigilia. Facet gotowy, zwarty i czeka na 1 
gwiazdkę. 
Oczywiście puste miejsce zostawił a tu nagle 
dzwonek. 
- Puk, puk! 
- Kto tam! 
- Strudzony wędrowiec, czy jest miejsce? 
- Jest. 
- A mogę skorzystać? 
- Nie. 
- Czemu? 
- Bo tradycyjnie musi być puste! 
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