
 

 
„Czekolada u 
wszystkich 
wywołuje 
uśmiech – nawet 
u bankierów.” 

       ~ Benneville      
Strohecker 

Zdjęcie ze strony 
http://madein.waw.pl 

29 marca 2014 – wybrano nową 
Komisję Zakładową 

 
Delegaci podczas Zakładowego Zebrania Wyborczego 
Organizacji Zakładowej nr 311 NSZZ „Solidarność” Region 
Mazowsze w Lotte Wedel dokonali wyboru władzy 
wykonawczej i kontrolnej w składzie: 
 

KOMISJA ZAKŁADOWA 
Przewodniczący –                            Dariusz Skorek 
Zastępca Przewodniczącego –    Marek Stabiński 
Sekretarz -                                           Janusz Kudelski 
Skarbnik -                                            Danuta Jusińska 
Członek Prezydium -                       Elżbieta Dębska 
Członkowie Komisji -                      Agnieszka Gronecka 
                                                                  Dorota Łach 
                                                                  Małgorzata Lejdyn 
                                                                  Jerzy Użarowski 
                                                                  Dariusz Wodarski 
 

ZAKŁADOWA KOMISJA REWIZYJNA 
Przewodniczący -                                Janusz Górski 
Członkowie                                           Maria Dławichowska 
                                                                  Dariusz Przybysz 
 

DELEGAT WZD REGION MAZOWSZE 
                                          Dariusz Skorek 

 
DELEGACI NA WZD KRAJOWEJ SEKCJI 

                                                                  Elżbieta Dębska 
                                                                  Dorota Łach 
                                                                  Marek Stabiński 
                                                                  Janusz Kudelski 
 

    
                                            

Jan Wedel 04.07.1874 - 31.03.1960 
 
Parę dni temu minęła kolejna rocznica śmierci Dr. Jana 
Wedla. Dr J. Wedel bił wszelkie rekordy dobroczynności, od 
czasów kierowania firmą po kres swego życia, kiedy to z 
odszkodowania, które otrzymał za bezprawne używanie jego 
nazwiska przez państwową firmę, ufundował srebrne tło dla 
krzyża w ołtarzu kościoła ewangelicko-augsburskiego św. 
Trójcy przy pl. Małachowskiego.  

J. Wedel ufundował także pomnik I. 
Paderewskiego w Parku 
Ujazdowskim w Warszawie. W 
trakcje wojny Jan Wedel w kierował 
fabryką. Osobny rozdział w tym 
okresie stanowią deputaty 
żywnościowe, które były 
przydzielane pracownikom, mimo 
dużego ryzyka ze strony okupanta. 
W czasie trwania wojny odbywał się 
wypiek pieczywa dla głodujących 

mieszkańców Warszawy. 
Prowadzona była także hodowla 
świń na potrzeby stołówki 

pracowniczej. W fabryce odbywało się także tajne nauczanie 
dzieci pracowników, za co groziły drastyczne kary.  
Niemcy w czasie wojny próbowali kilkakrotnie nakłonić Jana 
Wedla do współpracy, na co w każdej takiej sytuacji 
odpowiadał odmownie. Zwykł w takich sytuacjach mówić 
"od kilkudziesięciu lat chodzę po fabryce wśród swoich 
ludzi i oni wiedzą, że jestem Polakiem, a teraz mając już 
siwe włosy miałbym przyjść do nich i powiedzieć, że to 
była nieprawda, że ja oszukiwałem ich przez kilkadziesiąt 
lat.  Czy mógłbym pójść do nich, spojrzeć im w oczy i chcieć 
od nich, ażeby mieli do mnie w dalszym ciągu zaufanie? 
Takie posunięcie uniemożliwiałoby mi dalsze kierowanie 
fabryką."  

Andrzej Blikle na 
swojej stronie 

wspomina 
anegdotę z 

powojennych 
czasów, którą 
opowiedział mu 
ojciec, który znał 
osobiście Jana 
Wedla. Gdy więc 
po wojnie Jan 
Wedel wrócił do 

swojej firmy, pierwszym jego zadaniem było wypełnienie 
magazynu surowców. Najważniejsze z nich, na które składały 
się ziarno kakaowe i jego pochodne, sprowadzano oczywiście 
z zagranicy, a ponieważ listy w tamtych czasach szły długo, 
Jan Wedel dokonywał swoich zamówień telefonicznie. Po 
prostu dzwonił i zamawiał dwa wagony ziarna kakaowego i 
to ziarno było wysyłane. Nie podpisywał umowy z 
repertuarem kar umownych, nie wystawiał akredytywy, 
nawet nie wpłacał zaliczki, a to z tego prostego powodu, że 
nie miał pieniędzy. Dostawy realizowano, bo nie było żadnej 
wątpliwości, że słowo wypowiedziane przez pana Wedla 
warte jest więcej niż niejedna umowa. I to nie tylko, 
dlatego, że skoro powiedział, że zapłaci, to z pewnością 
zapłaci, ale też i dla tego, że potrafi te pieniądze zarobić. 
 



 
 
XVIII SPARTAKIADA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO 
W dniach 19 – 22 czerwca w Pasymiu koło Szczytna odbędzie 
się XVIII Międzynarodowa Spartakiada Przemysłu 
Spożywczego, której organizatorem jest Krajowy Sekretariat 
Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”. Do kilku lat 
jesteśmy stałym uczestnikiem tej imprezy i nie inaczej będzie 
w tym roku. Na chwilę obecną przydzielono drużynie z Lotte 
Wedel przydzielono 30 miejsc. Wystartujemy w 
następujących konkurencjach sportowych: 
- piłka siatkowa kobiet – 4 zawodniczki 
- piłka siatkowa mężczyzn – 6 zawodników 
- przeciąganie liny kobiet – 3 zawodniczki 
- przeciąganie liny mężczyzn – 5 zawodników 
- skok w dal z miejsca – 2 kobiety + 2 mężczyzn 
- rzut lotką – 2 kobiety + 1 mężczyzna 
- tenis stołowy kobiet – 2 zawodniczki 
- tenis stołowy mężczyzn – 2 zawodników 
- bieg przełajowy mężczyzn – 1 zawodnik 
- bieg przełajowy kobiet – 1 zawodniczka 
- ciężarek pań (5kg) – 2 zawodniczki 
- ciężarek mężczyzn – 2 zawodników 
- rzut do kosza – 2 mężczyzn + 1 kobieta 
- sztafeta mieszana (wymyślone konkurencje) 2k +2m 
 
Koszt pełnego pobytu z wyżywieniem to kwota 380 złotych 
od osoby. Dojdzie do tego koszt podróży autokarem.  
Część tej kwoty refundowana będzie przez Fundusz Socjalny. 
Członkowie NSZZ „Solidarność” otrzymają także dopłatę z 
budżetu Komisji Zakładowej. 
Zapisy na Spartakiadę prowadzić będzie: 
- Elżbieta Dębska 
- Dariusz Wodarski 
 
Żeby Wielkanoc w 
tym roku, przyszła z 
sukcesem u boku. 
Aby żyło się Wam 
zdrowo, prywatnie i 
zawodowo. 
Wielu, wielu chwil 
radosnych i cudownej, 
ciepłej wiosny życzy 
Komisja Zakładowa 

 
 
Życzę wszystkim naszym 
pracownikom, aby Wielkanoc 
ogarnęła Was szczególną tradycją 
i nowymi szczęśliwymi 
przeżyciami, Ale przede 
wszystkim by Wielkanoc 
umocniła Waszą wiarę, podniosła 
na duchu i napełniła Wasze serca 
radością.                Dariusz Skorek 

 
 

 
 
Jesteśmy już po wyborach. Teraz całą nowa Komisję 
Zakładową czeka ciężka czteroletnia kadencja.  
Po rozmowach z poszczególnymi członkami Komisji 
Zakładowej powstały zespoły robocze: 
 
Komisja Socjalna – E. Dębska, D. Łach, A. Gronecka 
Komisja BHP – M. Stabiński, D. Wodarski, J. Użarowski 
Komisja Programowa – J. Kudelski, D. Jusińska, M. Lejdyn 
 
Pierwsze zadania dostała Komisja programowa, która 
przygotuje nowe uchwały dotyczące działalności statutowej. 
Uchwały dotyczyć będą: 
- zasiłku z tytułu urodzenia dziecka (obecnie 400 zł) 
- zasiłku z tytułu śmierci członka rodziny (obecnie 200 zł) 
- zasiłku z tytułu śmierci członka związku (obecnie 700 zł) 
- zwolnień z płacenia składki związkowej (obecnie, druga 
osoba w zakładzie nie płaci składki) 
- wysokości składki emerytów, rencistów i bezrobotnych 
(obecnie 20 zł rocznie, bezrobotni zwolnieni) 
- wysokości składki dla ½ etatowców (na chwilę obecną 
zwolnieni ze składek do sierpnia) 
- wysokość i sposób przyznawania zapomóg losowych 

A TEN TO 
SKĄD ? 


