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PRACOWNICY 
WEDLA 

11.09.2013  
 

11:00 - zbiórka na ulicy Lubelskiej 
11:15 - Przemarsz pod Ministerstwo 
Pracy (ul. Nowogrodzka) 
12:00 - Pikieta pod Ministerstwem 
14:00 - Przemarsz pod Sejm 
18:00 - Zakończenie pikiety 
 
Od 18:00 - całodobowe miasteczko 
Namiotowe pod Sejmem aż do dnia 
14.09.2013 – Manifestacja Główna 

 

 



11.09.2013 to data manifestacji w 

Warszawie przypadającą na nasz sektor 
spożywczy.  

14.09.2013 manifestacja ogólnopolska. 

To także miejsce dla nas, których 
dyrekcja tej firmy chce pozbawić 
środków do godnej pracy, celem osłony 
swoich patrykularnych interesów. 
 
Nie stójcie z boku, dołączcie do nas!  
 

Koleżanki i Koledzy! 
Pracownicy Wedla 

 

11 września rozpoczyna się wielka akcja 
protestacyjna w Warszawie. Trzy związki 
zawodowe rozpoczynają czterodniową 
batalię o prawa pracownicze, o naszą 
przyszłość i dobrobyt naszych rodzin. Jako 
pracownicy sektora spożywczego mamy 
zaszczyt i szczęście rozpocząć tę 
czterodniową batalię w obronie naszej 
godności i prawa do pracy.   
To nasza wielka szansa, abyśmy podczas tej 
manifestacji zasygnalizowali także 
problemy, które są codziennością w naszym 
zakładzie. Rząd i najbardziej wpływowe 
lobby najbogatszych pracodawców 
wypowiedziały wojnę związkom i 
pracownikom.  To nie jest demagogia, to są 
fakty i realna ocena sytuacji. Rozejrzyjcie się 
dookoła. Każdy z Was ma w rodzinie kogoś, 
kto stracił pracę, kto nie może związać 
końca z końcem lub kto mimo 
doświadczenia i umiejętności nie może 
znaleźć pracy. Każdy z Was chciałby być 
traktowany z szacunkiem, a zostaliście tego 
pozbawieni. Żyjemy w państwie, które 
gardzi człowiekiem, tępi tych, którzy 
dopominają się o swoje prawa. Także MY 
nie chcemy pracować w zakładzie który 
bierze z tego przykład, odsuwając na bok 

wartości i historię która przez wiele lat  
cechował tę firmę. Wasi przełożeni zamiast 
reprezentować Wasze interesy, starają się 
zamknąć Wam usta, aby wykazać się swoją 
kompetencją i fachowością. 
Miarka już się przebrała. Nie ma odwrotu. 
Jeśli nie pokażemy „wielmożnie” 
panującym, że nie są bezkarni, przegramy z 
kretesem. Apeluję także do tych 
pracowników, którzy do tej pory zachowują 
się jakby problemy w tym zakładzie Ich nie 
dotyczyły. Jeżeli nie należycie do żadnego 
związku zawodowego, to miejcie 
przynajmniej godność nie bruździć 
Koleżankom i Kolegom,  którzy do nich 
należą, którzy ZA Was się narażają i Was 
reprezentują. Przyszedł czas do 
manifestowania swojego niezadowolenia i 
to nie po kątach i wobec słabszych, ale 
razem z nimi przeciw niesprawiedliwości w 
zakładzie i kraju. Przynależność do NSZZ 
„Solidarność” to przede wszystkim 
umiejętność stawania z podniesionym 
czołem w obronie wartości i ideałów, to 
chęć pomocy słabszym, to wzajemne 
wspieranie się i dbanie o dobro wspólne.  
 
11 września spotykamy się na manifestacji i 
nie wyobrażam sobie, że mogłoby tam 
zabraknąć pracowników Wedla, a w 
szczególności osób korzystających z 
jakiejkolwiek formy ochrony.  
Jako Przewodniczący nie tylko Komisji 
Zakładowej, ale także Krajowej Sekcji wiem, 
że przyjadą do Warszawy nasze Koleżanki i 
Koledzy z zakładów: Marsa, SPC, Wawelu, 
Balhsena, Mieszka, Jutrzenki, Cadbury, 
Krafta i Polskich Młynów.   
Mam nadzieję, że wśród manifestujących 
nie zabraknie Naszych Pracowników. 
Spotykamy się 11 września o godzinie 11:00 
przed zakładem, aby wspólnie 
przemaszerować pod Ministerstwo Pracy.  

 
Dariusz Skorek 


