
 

 

 

Jan Józef Wedel 1874–1960 

Marzeń, o które 
warto walczyć. 
 
Radości, którymi 
warto się dzielić. 
 
Przyjaciół, z 
którymi warto być. 
 
Nadziei, bez której 
nie da się żyć.  

 
 Okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy, 
aby każda chwila spędzona w rodzinnym gronie była 
przepojona radością i ciepłem świąt, a każdy dzień Nowego 

Roku był spełnieniem wszystkich marzeń i nadziei.  
 
Niech świąteczny czas wprowadzi do waszego życia dobro i 
harmonię, a w domu niech zagości prawdziwie rodzinna 
atmosfera pełna szczęścia i miłości. 
 
Życzymy Wam, aby już na zawsze w waszych domach, mimo 
pełnego zawirowań końca tego roku, gościł spokój i zrozumienie, 
a życie zawodowe, po trudnych decyzjach i przemyśleniach, 
zaobfitowało samymi sukcesami. 
 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 

„Fabryka Przyjemności” 
Za czasów komunistów 
wymyślono legendę, 
która tłumaczyła, 
dlaczego Wedel dostał 
nazwę: Zakłady 
Przemysłu Cukierniczego 
 im. 22 Lipca.  
Podobno po wyzwoleniu 
warszawskiej Pragi 
pracownicy Wedla, pod 
gradem pocisków, 
lecących z lewego brzegu 

Wisły, uruchomili produkcję. Robili karmelki, by zawieźć je 
komunistom, tworzącym Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego 
(PKWN), który wydał manifest w dniu 22 lipca 1944 r.  
Wedel to jedna z najbardziej znanych polskich marek okresu 
międzywojennego. Na Zachodzie rozpoznawane były konstruowane 
u nas samoloty RWD i PZL, lokomotywy Cegielskiego oraz karmelki 
i czekoladki Wedla. Gdy w 1950 r. zmieniono nazwę fabryki, pojawił 
się kłopot. W Polsce ani na świecie nikt nie znał czekoladek ZPC im. 
22 Lipca. Nową nazwę opatrzono dopiskiem „d. E. Wedel” (dawniej 
E. Wedel). W chwili obecnej, w dobie kapitalizmu i zmian, mierzymy 
się z innym problemem. Promowane w reklamach hasło „Fabryka 
przyjemności” ma przemawiać do konsumentów, którymi jako 
pracownicy fabryki, mimowolnie jesteśmy. Pracodawca 
pozbawiając godnej pracy i płacy najniżej uposażonych, związanej 
ze zmiana warunków na mniej korzystne niż do tej pory, naraża 
zakład na utratę wizerunku „fabryki przyjemności”. Co gorsza 
pozbawia Was prawa do konsumpcji wytwarzanego dobra w tym 
wyrobów Wedla. Zbliża się najważniejszy w polskiej tradycji okres 
świąt i rodzinnych spotkań. Dzielimy się opłatkiem, składamy 
życzenia i cieszymy się z podarunków, które tęgi jegomość zostawił 

pod wystrojoną choinką. Nie dla wszystkich te święta będą się 
kojarzyć z przyjemnością kosztowania potraw, które pojawiają się 
na stołach tylko w ten wieczór. Będą przede wszystkim chwila 
zadumy i zrozumienia działań, które nie powinny zaistnieć w firmie, 
która powołuje się na tradycję i wartości społeczne. Największą 
wartością każdego przedsiębiorstwa są ludzie, którzy je tworzą. 
Przez ponad połowę swojego życia żyliśmy w zakładzie, który dla 
wielu był drugim domem. Dla wielu z Was początek dorosłego życia 
wiąże się z nauką i pracą w Wedlu. Niejednokrotnie to tutaj 
powstały związki na całe życie, które oprócz domowego ogniska 
łączyły się ze wspólną pracą.  Przez wiele lat stworzyliśmy wartość, 
którą trudno było przeliczyć na wynik ekonomiczny. Dlatego teraz 
trudno zrozumieć i zaakceptować wiadomość, że firma, która 
zawsze kojarzyła się z przyjemnością i radością, od środka jest 
zgorzkniała i budowana na strachu o dalszą przyszłość. 
Jak wiele pozostało nam wiary o magii tej firmy? Czy w takim razie 
możemy mówić, że jesteśmy „Fabryką przyjemności?. 
 

 
 

„Chociaż krowie dasz kakao, 
nie wydoisz czekolady”. 

Jako tytułu użyłem aforyzmu 
Stanisława Jerzego Leca, 
który w tym momencie 
najbardziej pasował do 
poruszanego i omawianego 
tematu? Okres 
przedświąteczny oraz radość, 
jaką powinien nieść, nie 
sprzyjają wywodom, które w 
tym czasie powinny skupić 
się na radosnym przeżywaniu 
świąt. Jednak w najbliższym 
okresie nie będzie czasu 
podzielenia się z wami 
rozterkami, które każdy z 
biorących w rozmowach musi 

podjąć w trudnych sytuacjach. Czy rozpatrując proces zmian i 
odpowiedzialność za decyzje, znajdą aprobatę i zrozumienie? 
Docierają do nas informacje, które wzbudzają wątpliwości, czy 
poczynione kroki były właściwe? Czy decyzja, która zapadła, aby nie 
podpisać porozumienia na ¾ etatu dla pracowników, jest 
zrozumiała? Czy intencje stron, były do końca czyste i prawdziwe?  

Z



A jeżeli jednak mieliśmy rację, że z decyzją pracodawcy się nie 
zgadzamy, że nie widzimy tych zagrożeń, które przedstawia 
pracodawca? Może działanie, jakie podjął, wiąże się tylko z niemocą 
i bałaganem organizacyjnym. Przypomina mi się przy okazji żart, 
który jest adekwatny do całej sytuacji.   
Sierżant do żołnierzy : 
- Kto chce pojechać na wykopki ziemniaków na pole siostry generała ? 
Na taki apel zgłasza się tylko dwóch żołnierzy. 
- Dobrze - mówi sierżant. 
- Wy pojedziecie ze mną, a reszta pójdzie piechotą. 
Jedno jest pewne. Jakakolwiek decyzje byśmy nie podjęli, krok 
związany ze zmianą etatów w konsekwencji doprowadzi do 
zwolnień grupowych. Przy okazji pozbawiając związki zawodowe 
prawa do działań związanych z tym ruchem. Jak uśmiechać się do 
ludzi, którzy będą z nami pracować, a jednocześnie znajdują się 
poza nawiasem etycznego prowadzenia biznesu?   
„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”– słowa, które 
tak często cytował Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko bardzo 
mocno wpisują się w obecną sytuację. Trudno jest utrzymać nerwy 
na wodzy, jeśli ktoś nas wyzywa, oskarża, krzyczy, ale jakież będzie 
jego zdziwienie, jeżeli odpowiemy mu stoickim spokojem. Nie 
mówię o tym, aby robić z siebie ofiarę, ale czasem warto coś 
przemilczeć: większe wtedy damy świadectwo, niż wchodząc z nim 
w kłótnię. A sprawiedliwość?  
Wielu ma dziś zastrzeżenia do drogi, którą poszliśmy. Mówią, że 
trzeba było radykalniej. Pokazują, że pozostało wiele uwikłań z 
przeszłości. Być może można było postąpić inaczej. Być może 
byłoby lepiej? Nie wiem. Nie chcę wyrokować w tej sprawie. 
Podjęliśmy decyzje, która nie była wcale łatwa i jednoznaczna. Nie 
podpisując porozumienia w sprawie zmian, nie chcieliśmy w ten 
sposób odsunąć się o problemu, z którym będziemy się nadal 
zmagać. Ale jestem przekonany, że jeśli ceną „innej drogi” miałaby 
być eskalacja przemocy i związanej z nią ludzkiej krzywdy, eskalacja 
nienawiści, to może dobrze, że nią nie poszliśmy. Nawet, jeśli ciągle 
pozostaje wiele do zrobienia, to należy znaleźć takie rozwiązanie, 
które pozwoli wyzwolić działanie wśród innych. „Każda nienawiść 
rodzi nienawiść. Nawet nienawiść nienawiści”– pisał Stanisław Jerzy 
Lec. Jako pracownicy - jako związkowcy, musimy zastanowić się nad 
dalszym działaniem? Czy zachwiane zaufanie do zarządzających, 
uda się w jakikolwiek sposób odbudować?  Od czerwca prowadzone 
były nieoficjalne rozmowy, które w naszej ocenie nie przyniosły 
żadnych wymiernych korzyści. Dlatego trudno odnieść się do 
sytuacji, że w jeden tydzień można zgodzić się na rozwiązania, które 
i tak w dalszej perspektywie nie przynoszą rozwiązań, aby 
ekstremalnej sytuacji uniknąć. Tak było także z propozycją ¾ etatu, 
przy zmianie na roczny okres rozliczeniowy. Jawiła się ona, jako 
mało wymierna, a po analizach i po waszych opiniach, niewiele 
wprowadziłaby dobrego do sytuacji, z którą będą zmuszeni 
zmierzyć się pracownicy produkcji. I jak napisał wcześniej już 
wspomniany Stanisław Jerzy Lec - „Tempo! Tempo! Można przejść 
życie w jednym dniu. Ale co zrobić z pozostałym czasem?”  
 

Polacy, wielki naród, ale skarlałe społeczeństwo. 
 

 
 
 „Oto jest społeczność polska! – społeczność narodu, który,  
nie zaprzeczam, iż o tyle, jako patriotyzm wielki jest,  
o ile, jako społeczność jest żaden ….  
Jesteśmy żadnym społeczeństwem.  
Jesteśmy wielkim sztandarem narodowym …  
Polska jest ostatnie na globie społeczeństwo,  
a pierwszy na planecie naród…  
Polak jest olbrzym, a człowiek w Polaku jest karzeł…  
Słońce nad Polakiem wstawa,  
ale zasłanie swe oczy nad człowiekiem …”  Kamil Cyprian Norwid 

Słowa bardzo bolące. Trudne do zapamiętania, a jednocześnie 
wpijają się w pamięć. Stają się wyrzutami sumienia, każdego z nas. 
Nie będę starał się ten osąd złagodzić lub usprawiedliwić. Co gorsza, 
ten cytat staje się coraz bardziej aktualny. Gdy chodzi o świętości, to 
okazujemy się, jako naród bunt. Buntujemy się przeciw pracy w dni 
uświęcone czerwoną kartką w kalendarzu. Lecz jako społeczeństwo 
oburzamy się, że tego dnia nie możemy zrobić zakupów.  
Że powinniśmy walczyć o godność, a jednocześnie przymykamy 
oczy na pewne zachowania, oraz wypychamy na siłę innych. 
Najlepiej, aby sprawy załatwić cudzymi rękami. Najlepiej stojąc z 
boku, aby nikt nie zwrócił na nas uwagi, że można zaliczyć Nas do 
tej grupy, która ma odmienne spojrzenie i buntuje się przeciw 
niesprawiedliwości.    Istnieje jednak dziwna prawidłowość. Polak 
pójdzie i popłacze nad „trumną” czy pod pomnik. Wykorzysta 
moment uniesienia, będzie uczestniczył w narodowych zrywach i 
protestach. Ale gdy trzeba się wysilić dla dobra społeczeństwa to 
szybko zapał mu mija. Słyszałem ostatnio wywód na temat, które ze 
świąt jest ważniejsze w polskiej tradycji, aby móc w te mniej ważne 
pracować. Swego czasu komunistyczna władza, która widząc siłę 
„narodu” zaatakowała „społeczeństwo” niszcząc jego więzi 
społeczne. Natomiast bardzo mocno starała się pielęgnować naszą 
narodowość. Obecnie „sztandar” jakby w wyniku zbytniego nim 
wymachiwania zmalał, to nadal intensywnie niszczone są więzi 
społeczne. I już nie sięga po to rząd. Sami to czynimy za 
pośrednictwem pracodawców, świadome rozbijając podstawowe 
struktur społeczeństwa, godną pracę i rodzinę. Będziemy wywijać 
sztandarem czy krzyżem, czuć się silnym w tłumie patriotów, ale 
ręki do sąsiada lub kolegi nie wyciągniemy, bo a nuż komuś się 
narażę i podpadnę przełożonemu.  
Bo chodzi o to, aby przestać uważać, że jeżeli ktoś złamie nogę, to mi 
się z tego powodu będzie się lepiej chodziło. 
„Cieszy mię ten rym: "Polak mądry po szkodzie"; 
Lecz jeśli prawda i z tego nas zbodzie, 
Nową przypowieść Polak sobie kupi, 
Że i przed szkodą, i po szkodzie głupi.”                  - Jan Kochanowski 
 

 
 

TRADYCJA 
Ferdek szykuje choinkę 
oraz wigilijny stół. 
Trochę się zmęczył 
przygotowaniami i 
zasiadł na wersalce. 
Niespodziewanie wpada 
z wizytą Boczek, który 
także jest w trakcie 
przygotowań do wigilii.  

 
- Panie Ferdku, takiego se karpia sprawie na święta i jeszcze     
   Przybieżeli do  ..…w mordę jeża, pasterze. 
- Panie Boczek. Ja Pana proszę, co byś w mej obecności tak nie wył i  
   takich nie używał, ja Pana grzecznie proszę.  
- Panie Ferdku, ja wpadłem, bo czegoś jeszcze mi jeszcze brakuje... a   
   wiem, nie masz Pan sianko pod obrus. 
- A słoma może być. 
- Może być panie Ferdku. 
- To se Pan wyciąg z butów. 

 
 
 
 


