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Święta  BN 2020r 

 

W tym dniu radosnym, 

oczekiwanym, 

gdzie gasną spory, goją się 

rany 

życzę wam zdrowia, życzę 

miłości, 

niech mały Jezus w sercach 

zagości, 

szczerości duszy, zapachu 

ciasta, 

przyjaźni, która jak miłość 

wzrasta, 

kochanej twarzy, co rano 

budzi, 

i wokół pełno życzliwych 

ludzi. 

       

PACZKI  2020 
dla członków   

NSZZ Solidarność 
 

Tym razem w formie 
gotówkowej…. 

100zł- dla pracownika   
50 zł- dla emeryta 

 

 
 

 
 

Pomimo wszystkich trudnych chwil - choćby związanych z pandemią 

- Życzę wszystkim zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, 

radości i kliku chwil wytchnienia od wszelakich zmartwień, 

aby przy wigilijnym i świątecznym stole nikogo nie zabrakło a puste krzesło 

przypominało jedynie o zagubionych wędrowcach. 

„Szampańskiej" zabawy Noworocznej  

oby nowy 2021 rok był lepszy od obecnego! 

 

Przewodniczący  KZ  NSZZ Solidarność  UWM  Olsztyn 

Maciej Neugebauer 
 

 

„WIADOMOŚCI  SOLIDARNOŚCI” 

NR      15/12/2020 
 

Święta   Bożego  Narodzenia   

…..to  nasz skrawek wolności….. 
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Historia   Bożego  Narodzenia 

 
 

1. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis 

ludności w całym państwie.  

2 Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz.  

3 Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.  

4 Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, 

zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z 

poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. 

 5. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.  

6 Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż 

nie było dla nich miejsca w gospodzie.  

7 W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą.  

8Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo 

się przestraszyli.  

9 Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie 

udziałem całego narodu:  dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest 

Mesjasz, Pan.  

10 A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w 

żłobie. 

 11 I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga 

słowami:  

12 Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania.  

 

  Modlitwa przy stole  wigilijnym: 
…..Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc, kiedy wspominamy pamiątkę Wcielenia 
Twojego Syna dla naszego zbawienia, zajaśniała blaskiem Twej światłości. Spraw, abyśmy, 
opromienieni tym blaskiem, z otwartym sercem przyjęli Jezusa jako naszego Odkupiciela. 
Pobłogosław nas i te opłatki, którymi się podzielimy na znak miłości i przebaczenia. Naucz 
nas, Panie Boże, dzielić się chlebem, miłością i życzliwością ze wszystkimi ludźmi, a zwłaszcza 
z tymi, wśród których żyjemy. Obdarz miłością, zgodą i jednością naszą rodzinę. Wlej nadzieję 
w serca ubogich, samotnych, osieroconych i przeżywających jakiekolwiek cierpienia. W 
dzisiejszą noc Bożego Narodzenia naszą modlitwą ogarniamy też chrześcijan mieszkających 
w innych zakątkach Świata. ….. 
……….Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, dziękujemy 
za miłość do wszystkich ludzi, za ten wieczór wigilijny i dary, które spożywaliśmy. Tobie 
chwała na wieki. 
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ZAPISY   DO 

ZWIĄZKU NSZZ 

SOLIDARNOŚĆ 

 

- pomoc prawna 

- wsparcie psychologiczne 

 - poczucie bezpieczeństwa   

-  praca w zespole 

-  wspólne inicjatywy w 

zakresie poprawy 

warunków płacy i pracy   

- większa siła przebicia w 

negocjacjach z pracodawcą   

 

Czekamy na ciebie 

 

TU ZNAJDZIESZ SWÓJ 

SKRAWEK 

WOLNOŚCI!!!!!! 

 

 

PODEJMOWANE  

DZIAŁANIA  I UDZIAŁ  

W  PRACACH  KOMISJI 

NSZZ  SOLIDARNOŚĆ  

 

1. Prace  w  Komisji  ds.  

oceny  pracowników 

 

2.Prace  w  Komisji   

ds.  regulaminu 

wynagrodzeń  

 

3.Prace  w  Komisji  ds.  

statutowych   

 

4.Obrona  pracowników  

zagrożonych  zwolnieniem 

(umowy  na  czas  

określony) 

 

5.Prace  w zespole  ds.  

PPK  dla  pracowników  

UWM 

 

 

 

 

  
Siła, honor,  braterstwo 

NSZZ  Solidarność 

 

Podwyżki   wynagrodzeń na UWM 

Od stycznia 2021r (z wyrównaniem od października 2020r) wchodzi w życie nowy 
system wynagrodzeń uwzględniający podwyżki średnio 6% na pracownika.   

 

Związki Zawodowe działające na UWM podpisały z Rektorem porozumienie w 

sprawie podwyżek płacy zasadniczej na rok 2021. Ogólne zasady podwyżki. 

1. Dla nauczycieli akademickich średnio 288 zł- wynagrodzenia zasadniczego.  

W gestii kierownika jednostki jest rozdysponowanie podwyżki przy zachowaniu 

zasady: pracownik będący nauczycielem akademickim nie może dostać mniej niż 

190 zł. 

2.Dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi średnio-225 zł- 

wynagrodzenia zasadniczego. W gestii kierownika jednostki jest rozdysponowanie 

podwyżki przy zachowaniu zasad: 

-  pracownik nie będący nauczycielem akademickim nie może dostać mniej niż 150 zł.  

- pracownik posiadający min. 20-letni staż pracy na UWM nie może dostać mniejszej 

podwyżki    niż 170 zł.    
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Dwóch chłopców spędza 

noc przed wigilią u 

dziadków. Przed 

pójściem spać, klękają 

przed łóżkami i modlą 

się, a jeden z nich ile sił 

w płucach woła głośno: 

- Modlę się o nowy 

rowerek, modlę się o 

nowe żołnierzyki, modlę 

się o nowy odtwarzacz 

dvd... 

Starszy brat pochylił się i 

szturchnął go mówiąc: 

- Dlaczego tak 

krzyczysz? Bóg nie jest 

głuchy. 

Na to chłopiec: 

- Nie, ale babcia jest. 

 
- Mąż  woła  żonę  

Kochanie, chodź  i zobacz 

co jest pod choinką!  

Podekscytowana żona 

przybiega schyla się, 

szuka, rozgląda się  za 

prezentem, ale nic nie 

znajduje, w końcu pyta 

męża:  

- No co tam dla mnie 

masz?  

Na to mąż wstaje, schyla 

się, pokazuje palcem pod 

choinkę  i mówi:  

- Patrz ile tam jest 

kurzu......... 

 

Jak blondynka 

zabija karpia na 

wigilię?  

Topi go.!!!! 

 

Dodatkowe „wczasy” pod gruszą 

 dla pracowników UWM 

Związki Zawodowe podpisały porozumienie w sprawie wypłaty w grudniu 2020r 

dodatkowych środków finansowych (gotówki) dla uprawnionych pracowników 

UWM    w ramach świadczeń socjalnych- dodatkowego wypoczynku. 

 

Zasady przyznania świadczeń socjalnych wynikają z dochodowości poszczególnych 

grup pracowniczych. I tak dla pracowników z danej grupy dochodowej wypłacone 

zostanie: 

Grupa  dochodowa   A- 1300 zł 

Grupa  dochodowa   B- 900 zł 

Grupa  dochodowa   C- 500 zł 

Grupa  dochodowa   D- 300 zł 

                           Grupa  dochodowa    E- 0 zł 

 

 

https://kawaly.tja.pl/dowcip,kochanie-chodz-zobacz-co
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kochanie-chodz-zobacz-co
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kochanie-chodz-zobacz-co
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kochanie-chodz-zobacz-co
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kochanie-chodz-zobacz-co
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kochanie-chodz-zobacz-co
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kochanie-chodz-zobacz-co
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kochanie-chodz-zobacz-co
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kochanie-chodz-zobacz-co
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kochanie-chodz-zobacz-co
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kochanie-chodz-zobacz-co
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kochanie-chodz-zobacz-co
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kochanie-chodz-zobacz-co
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kochanie-chodz-zobacz-co
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kochanie-chodz-zobacz-co
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kochanie-chodz-zobacz-co
https://kawaly.tja.pl/dowcip,jak-blondynka-zabija-karpia-na-wigilie
https://kawaly.tja.pl/dowcip,jak-blondynka-zabija-karpia-na-wigilie
https://kawaly.tja.pl/dowcip,jak-blondynka-zabija-karpia-na-wigilie
https://kawaly.tja.pl/dowcip,jak-blondynka-zabija-karpia-na-wigilie
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WCZASY  2021….. 
 

  Bon wypoczynkowy 200zł   

dla członków 

„Solidarności” do 31 lipca 

2021. 

 

Z bonem zapłacicie Państwo 

o 200 zł mniej za wszystkie 

usługi świadczone w 

obiektach  NSZZ  

Solidarność a w 

szczególności wyżywienie, 

noclegi oraz strefę relaksu. 

Bon można wykorzystać do 

31 lipca 2021  

 

 Jak dostać bon na 

wypoczynek? 

Bon należny jest każdemu, 

kto jest członkiem Związku 

NSZZ „Solidarność”. Bon 

powinniście Państwo 

otrzymać w organizacji 

Związku, w której jesteście 

Państwo zarejestrowani.  

 

Gdzie można wykorzystać 

bon? 

 Ośrodek Ziemowit w 

Jarnołtówku 

www.osrodekziemowit.pl 

Ośrodek Savoy i Żbik w 

Spale www.savoy.com.pl 

Ośrodek Hyrny w 

Zakopanem www.hyrny.pl 

Willa Sienkiewiczówka w 

Zakopanem 

www.willasienkiewiczowka

.pl 

PPK   dla pracowników  UWM  od  01.2021 

Pracownicze Plany Kapitałowe to prywatny i dobrowolny system 

długoterminowego oszczędzania. 

 

Od stycznia 2021 będzie można zapisać się  do   Pracowniczych  Planów  

Kapitałowych.  Instytucją  finansową  która  wygrała  przetarg  w  kwestii  

zarządzania  PPK  na  UWM została:   

PKO BP  Towarzystwo Funduszy  Inwestycyjnych.       

Kto i ile wpłaca  do  PPK? 

Oszczędności w PPK tworzone są wspólnie przez trzy strony: pracowników, 

pracodawców oraz państwo.  

 

 

 

Przykład  wyliczenia  osoba  w  wieku  50  lat, chce  odkładać pieniądze  do  67  

roku  życia (okres składkowy  17  lat).Średnie  pobory 4500 zł/ brutto. 

1. Osoba  w  wieku  50  lat, rozpoczyna  odkładanie  na  koncie  PPK ( 2% swojego  

wynagrodzenia + 1,5   pracodawca+ 240 zł rocznie  państwo). W  wieku  60  lat  może  

wybrać  jednorazowo  kwotę  w  wysokości  25%  zebranych  na  koncie  PPK  środków  tj. 

15 000 zł. Pozostałe  75%  może  rozłożyć  na  10 kolejnych  lat i   pobierać miesięcznie  

dodatkową  emeryturę w  wysokości  420 zł/ miesięcznie/ 10  lat.  

Przykład  wyliczenia  osoba  w  wieku  40  lat, chce  odkładać pieniądze  do  67  roku  

życia (okres składkowy  27  lat). Średnie  pobory 4500 zł/ brutto. 

2. Osoba  w  wieku  40  lat, rozpoczyna  odkładanie  na  koncie  PPK ( 2% swojego  

wynagrodzenia + 1,5   pracodawca+ 240 zł rocznie  państwo). W  wieku  60  lat  może  

wybrać  jednorazowo  kwotę  w  wysokości  25%  zebranych  na  koncie  PPK  środków  tj. 

22 000 zł. Pozostałe  75%  może  rozłożyć  na  10 kolejnych  lat i   pobierać miesięcznie  

dodatkową  emeryturę w  wysokości  550 zł/ miesięcznie/ 10  lat.  

 

Wpłata pracodawcy 
1,5% wynagrodzenia brutto 

+ dobrowolnie do 2,5% 
 

Wpłata pracownika 
2% wynagrodzenia brutto 

+ dobrowolnie do 2% 
 

Wpłata państwa 
250 zł na powitanie 

+ 240 zł co roku 
 

http://www.osrodekziemowit.pl/
http://www.savoy.com.pl/
http://www.hyrny.pl/
http://www.willasienkiewiczowka.pl/
http://www.willasienkiewiczowka.pl/
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Pomnik  zabitych  górników  
z  kopalni Wujek. 

 
 

 
 

Protesty  i strajki  trwały  
przez  cały  czas  trwania  

stanu  wojennego 
 
 

 
 

 
Skutki  stanu  

wojennego…kartki  na  
żywność  

 
 

 
 

 
 

 

Kartka  z  Historii 

 
Stan wojenny w Polsce w latach 1981–1983 – stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 

1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją 

PRL. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. 

AKCJA  JODŁA 

Akcja została przeprowadzona na początku stanu wojennego i polegała na aresztowaniach i 

internowaniu działaczy opozycji, uznanych przez władze za groźnych dla bezpieczeństwa 

państwa. W akcji Jodła wzięło udział ok. 10 tys. funkcjonariuszy bezpieki, którzy 

wdzierali się do mieszkań i zabierali z nich wytypowanych ludzi bez podania przyczyny. 

W reakcji na wprowadzenie stanu wojennego NSZZ „Solidarność” organizowało protesty. 

Strajkowały m.in.: Stocznia Gdańska, Huta im. Lenina w Krakowie, Fabryka Samochodów 

w Lublinie, Stocznia im. Waryńskiego w Szczecinie, Huta Katowice. 

.  

16 grudnia 1918 – Pacyfikacja Kopalni „Wujek”. 

https://bliskopolski.pl/leksykon/akcja-jodla/
https://bliskopolski.pl/leksykon/stan-wojenny/
https://bliskopolski.pl/leksykon/dzialacz/
https://bliskopolski.pl/leksykon/opozycja/
https://bliskopolski.pl/leksykon/bezpieczenstwo/
https://bliskopolski.pl/leksykon/panstwo/
https://bliskopolski.pl/leksykon/bezpieka/
https://bliskopolski.pl/leksykon/mieszkanie/
https://bliskopolski.pl/leksykon/przyczyna/
https://bliskopolski.pl/leksykon/stan-wojenny/
https://bliskopolski.pl/leksykon/solidarnosc/
https://bliskopolski.pl/leksykon/protest/
https://bliskopolski.pl/leksykon/gdansk/
https://bliskopolski.pl/leksykon/wlodzimierz-lenin/
https://bliskopolski.pl/leksykon/krakow/
https://bliskopolski.pl/leksykon/fabryka/
https://bliskopolski.pl/leksykon/lublin/
https://bliskopolski.pl/leksykon/szczecin/
https://bliskopolski.pl/pliki/stan-wojenny-pacyfikacja-kopalni-wujek.jpg
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Procesy  osób  

odpowiedzialnych  za  

wprowadzenie  stanu  

wojennego: 

 

1 sierpnia 2011 r. sąd 

wyłączył do odrębnego 

postępowania sprawę 

Wojciecha 

Jaruzelskiego, ze 

względu na opinię 

biegłych, którzy orzekli, 

iż stan zdrowia 

oskarżonego nie pozwala 

mu na wzięcie udziału w 

postępowaniu. W 

związku z powyższym 

Sąd Okręgowy w dniu 8 

sierpnia 2011 r. zawiesił 

postępowanie w sprawie. 

 

12 stycznia 2012 roku 

sąd wydał wyrok w 

sprawie Czesława 

Kiszczaka, Stanisława 

Kani oraz Eugenii 

Kempary. Czesława 

Kiszczaka sąd uznał 

winnym zarzucanych mu 

czynów i skazał go na 4 

lata pozbawienia 

wolności, złagodzone na 

mocy amnestii o połowę 

jednocześnie warunkowo 

zawieszając wykonanie 

kary na pięć lat. 

 

 
 

 

16 grudnia 1981 roku doszło do masakry górników strajkujących w Kopalni 

Wujek w Katowicach. Podczas pacyfikacji siłami milicji oraz wojska i w wyniku 

strzałów oddziału ZOMO zginęło 9 górników, a 24 zostało rannych.  

       Stan  wojenny  był próbą stłamszenia wolnościowych idei związku i przekonań 

wszystkich Polaków. Internowano w ciągu dwóch lat ponad 10 tysięcy działaczy, 

życie straciło około 40 osób. Skutki wprowadzenia stanu wojennego odczuwamy także 

dziś, bo nastąpił po nim 20-letni zastój społeczny i gospodarczy kraju . 

         Dyktatura wyrzuciła z Polski kilkuset młodych, inteligentnych, zdolnych ludzi, 

którzy otrzymali paszport tylko w jedną stronę. Państwo się ich wyrzekło. 

        Okres do 1990 roku, do przemian politycznych, to nie tylko zastój gospodarczy, 

ale wręcz degradacja kraju, pogłębienie frustracji społecznych.  Wszystkie spory 

powinny dotyczyć celu, do którego należy dążyć, żeby w kraju było lepiej. 

       Tymczasem wprowadzono agresję. Agresja z konieczności musi powodować 

negatywne skutki społeczne . Nie policzymy również dramatów rodzinnych, 

związanych z więzieniem, internowaniem, utratą na długi czas rodziców.  

         To są skutki psychologiczne i socjologiczne stanu wojennego.  

„Zapal  w  wigilię Światło Wolności"  

Akcja nawiązuje do gestu solidarności, który wobec 

Polaków w wigilię 1981 r. wykonało wielu mieszkańców 

Zachodu.  

Świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie zapalił 

Jan Paweł II; do zapalenia świec w oknach wzywał 

Amerykanów również ówczesny prezydent USA Ronald Reagan. 

MY  PAMIĘTAMY  !!!!!! 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Jaruzelski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Jaruzelski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czes%C5%82aw_Kiszczak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czes%C5%82aw_Kiszczak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Kania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Kania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eugenia_Kempara
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eugenia_Kempara
https://bliskopolski.pl/leksykon/gornik/
https://bliskopolski.pl/leksykon/katowice/
https://bliskopolski.pl/leksykon/sila/
https://bliskopolski.pl/leksykon/milicja/
https://bliskopolski.pl/leksykon/wojsko/
https://bliskopolski.pl/leksykon/wynik/
https://bliskopolski.pl/leksykon/zomo/
https://bliskopolski.pl/leksykon/gornik/
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Jeżeli bardzo boisz się 

utyć i spędza Ci to sen z 

oczu - wypij przed 

jedzeniem setkę wódki, 

to usuwa skutecznie 

poczucie strachu! 

 

Młode małżeństwo, 

tydzień po ślubie siedzi 

przy obiedzie. Żona 

zwraca się do 

zachmurzonego męża: - 

W poniedziałek zrobiłam 

ci kluski i powiedziałeś, 

że ci smakują. We 

wtorek, środę, czwartek i 

piątek było tak samo... a 

teraz nagle, w sobotę, już 

ci moje kluseczki nie 

smakują! 

 

Kelnerka przynosi 

zamówione pączki. 

Siedzący przy stoliku 

dziękuje:  

- Całuję rączki za te 

dwa pączki.  

Po chwili kelnerka 

przynosi ciastka i 

słyszy od uprzejmego 

klienta:  

- Za te ciasteczka całuję 

w usteczka.  

Słysząc to, jakiś gość 

podpowiada:  

- Zamów jeszcze 

zupę... 

 

 

 

Potrawy  na  wigilijny  stół   

1. BARSZCZ CZERWONY   Z  USZKAMI  . 

2. ŚLEDZIE W ŚMIETANIE.  

3. WIGILIJNE PIEROGI Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI. 

4. KAPUSTA Z GRZYBAMI PO STAROPOLSKU. 

5. WIGILIJNA ZUPA GRZYBOWA. 

6. KARP W GALARECIE. 

7. RYBA PO GRECKU. 

8. KROKIETY Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI. 

9. ZIELONE ŚLEDZIE PANIEROWANE. 

10. MAKOWIEC – STRUCLA 

11. PRZEKŁADANIEC WIGILIJNY 

12. DESER: KUTIA 

 

 

https://kawaly.tja.pl/dowcip,pewna-zona-miala-zawsze-pieknie
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kelnerka-przynosi-zamowione
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kelnerka-przynosi-zamowione
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kelnerka-przynosi-zamowione
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kelnerka-przynosi-zamowione
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kelnerka-przynosi-zamowione
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kelnerka-przynosi-zamowione
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kelnerka-przynosi-zamowione
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kelnerka-przynosi-zamowione
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kelnerka-przynosi-zamowione
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kelnerka-przynosi-zamowione
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kelnerka-przynosi-zamowione
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kelnerka-przynosi-zamowione
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kelnerka-przynosi-zamowione
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kelnerka-przynosi-zamowione
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kelnerka-przynosi-zamowione
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kelnerka-przynosi-zamowione
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Świąteczne  nastroje  

Polaków:  

  

 

Nie  wku….mnie 

 

A miała  być   ryba… 

 

Dobre  te  ciasto 

świąteczne 

 

 

Polewaj…. 

 Przepis na  Wigilijną Kutię 

Składniki: 

160 g ziaren łuskanej pszenicy,    150 g suchego maku,  4 łyżki płynnego miodu pszczelego,  

50 ml brandy lub winiaku,  100 g rodzynek,  3 kopiaste łyżki posiekanych orzechów (mogą 

być laskowe, włoskie itp.),  3 kopiaste łyżki smażonej skórki pomarańczowej,  250 ml 

śmietany kremówki,  suszone owoce (morele, daktyle, śliwki itp.) do przybrania. 

Sposób wykonania: 

Umyte ziarna pszenicy moczymy w letniej wodzie, odstawiamy na całą noc. Następnego 

dnia cedzimy, zalewamy świeżą wodą i gotujemy do miękkości, zmieniając wodę trzykrotnie 

w czasie gotowania. Gdy ziarna będą miękkie, odsączamy je dokładnie.   

Mak płuczemy w letniej wodzie. Potem zalewamy go dwoma szklankami wrzątku, 

gotujemy 20 minut na niewielkim ogniu i odstawiamy do ostudzenia. Rodzynki zalewamy 

alkoholem i odstawiamy. 

Miękki chłodny mak odsączamy na bardzo gęstym sicie (lub przez gazę), dwukrotnie mielimy 

na maszynce, drugi raz na przemian z cukrem pudrem. Łączymy masę makową z miodem, 

rodzynkami, skórką pomarańczową, śmietaną, rodzynkami i orzechami.  

Całość łączymy z pszenicą, przekładamy do miski i wstawiamy do lodówki. 

 

 

Kutia  …miam…miam…miam 
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Oryginalne  prezenty 

gwiazdkowe 

1.Poduszka  z  podobizną  

najmilszej/ 

najmilszego 

 

2.Lampa  pierścieniowa -

bezcieniowa ring  z uchwytem 

na telefon ze statywem 

studyjnym- dla  gwiazdy 

 

3.Bokserki  dla  tego  

jedynego 

 

4.kubek  

informatyka 

 

 

 

…czyli  kącik  emeryta/ rencisty……….. 

Przed  13.12.2020.  Rząd  zapowiada  podwyżki…… 

Reakcja  emeryta: Podwyżki !!!!!!Hura  Hura!!!  Pojadę  w  końcu  na  Kretę…..krzyknął  

Polski  emeryt…. 

Rząd  15.12.2020r  ogłasza  podwyżki: 

Emerytury i renty w przyszłym roku wzrosną o minimum 50 złotych brutto (zajebista podwyżka- to  już  

rozpusta!!!!)- wynika z projektu przyjętego przez rząd. Najniższa emerytura wyniesie 1250 złotych, zaś 

najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 937 złotych 50 groszy. 

Wakacje   2021 

 

Emeryci  z  USA  na Bahama 
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PRZESŁANIE DLA DZIAŁACZY SOLIDARNOŚCI NA ROK  2021 

 

Nasze życie zaczyna się kończyć w dniu,  
w którym zaczynamy przemilczać ważne tematy.  

[Martin Luther King] 
 

 
 
 

W  imieniu  całego  Zespołu  Redakcji  Wiadomości  Solidarności z okazji  zbliżającego  
się  Nowego  2021  Roku   życzę  Państwu…..   

 
……… Żyjcie w zdrowiu oraz szczęściu, niech się wiedzie wam w obejściu,  

niech Was zadowala praca, niech Wam się podniesie płaca.  
Radość niech zagości u Was, niech się Wam już wszystko uda.  

Na wakacje do Afryki, niech więc wam  czas  upływa w rytm muzyki. 
Żyjcie dobrze  w Nowym Roku, byśmy wszyscy  doczekali  kolejnego  Godu……. 

Redaktor  Naczelny   
 

 
 

NSZZ  Solidarność  UWM                                                                Redakcja   Wiadomości Solidarności    

ul. Prawocheńskiego 4                                                                       wkozlowski@xl.wp.pl 

tel. 89 523 36 39   tel. 89 523 36 86                                                   tel. 604469001 

solid@uwm.edu.pl 

mailto:solid@uwm.edu.pl

