
 

Ayamatte aratamaru-ni 
habakaru nakare.  

Nigdy nie zawahaj się 
przyznać do błędu i przeproś. 

POŻEGNALIŚMY 
PIERWSZEGO 

PRZEWODNICZĄCEGO 
 

nia 26.08.2014 roku zmarł 
Józef Foryś, wieloletni 

pracownik naszej firmy. Pracował 
w zakładach Wedla, jako kierowca 
do momentu sprzedaży przez 
koncern Pepsico bazy magazynowo – transportowej na 
ulicy Chrzanowskiego. Mało, kto pamięta, że był także 
założycielem Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego w Z.P.C. 22 Lipca d. E. Wedel i Syrena.  
Józef Foryś wraz z grupą mechaników i kierowców w 
dniu 15.10.1980 roku zarejestrował Tymczasową 

Komisję NSZZ „Solidarność”, 
której został Przewodniczącym. 
Funkcję te pełnił do momentu 
wyboru Sławomira 
Wyczańskiego na 
Przewodniczącego Komisji 
Zakładowej. Ze smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o 
odejściu Józefa Forysia, 
uczestnicząc w jego ostatniej 
drodze na cmentarzu 
Północnym w Warszawie. 

   Zdjęcie z wyborów w 1980   

 

 
Kokoro-ni jo-o orosi. 

Zamknij na klucz to, co naprawdę myślisz. 
 
„Mam nadzieje ze to punkt zwrotny w upadku Wedla! 
Mam nadzieje ze LOTTE zastosuje swoje sprawdzone 
rozwiązania również w Polsce. LOTTE jest mistrzem w 
produkcji gum, cukierków czy ciastek. Mam nadzieje że 
dzięki synergii z Belgijskim Guylian, (który należy do 
LOTTE Conf.), Wedel ma szanse odzyskać część rynku. A 
czekoladki Guylian stoją na naprawdę WYSOKIM 
poziomie!!!              Życzę powodzenia! Wielbiciel Wedla”. 

o tylko jeden z wpisów, które pojawiły się po 
artykule w portalu spożywczym, dotyczącym zmian 

personalnych w Wedlu. Na ten temat nie zabrakło także 
dyskusji na innych stronach, a w szczególności tych, 
które zajmują się zbieraniem opinii na temat 
pracodawców. Oczywiście sama wartość informacji tam 
zawartych, wzbudza dużą wątpliwość ich przydatności. 
Rzeczą znamienna jest to, że na temat pracy w 
zakładzie oraz panującej tam atmosfery, po odsianiu 
skrajności, można bardzo dużo się dowiedzieć. Jednak 
nie wchodząc w dyskusję, warto od czasu do czasu 
przejrzeć znajdujące się tam informacje, tylko po to, aby 
zweryfikować własne spostrzeżenia.  A byli i obecni 
pracownicy bardzo mocno rozpisali się w ostatnim 
czasie o nowej sytuacji. 
 

ie będę polemizował na temat zmian, które 
nastąpiły. Dla niektórych były wielkim 

zaskoczeniem, a inni raczej się tego spodziewali. W 
normalnej firmie związki zawodowe włączane są na 
zasadach informacyjnych w tego typu zmiany. My 
posiadając właściciela poza granicami Polski, mamy 
ograniczone pole działania i nasza reakcja w takich 
sprawach często ma miejsce po zaistniałych faktach. 
Jest to także wynikiem tego, że niewielki procent, (albo 
żaden jak w naszym przypadku) pracowników działów 
komercyjnych i kierownictwa należy do związków 
zawodowych. Ogranicza to działanie i skuteczność w 
podejmowaniu kroków w takich sytuacjach. Zmniejsza 
także wpływ związków zawodowych, jako organizacji 
społecznej i przedstawiciela pracowników na 
kształtowanie polityki firmy. Skutkuje to 
sprowadzeniem związku do roli oponenta i wroga 
wszelkich zmian, a nie, jak powinno być, partnera w 
dialogu z pracodawcą. Wracając jednak do zaistniałej 
sytuacji. Jeżeli służyć ma to pracownikom i ich bytowi, 
to warto na chwilę się zatrzymać i wyciągnąć wnioski z 
tej całej operacji. Należy wręcz zwrócić uwagę i 
przemyśleć zmiany w relacjach pracowniczych. Jeśli 
zaistniałe do tej pory kroki przyczynią się do 
polepszenia spostrzegania tej Szacownej Firmy, to 
słowa cytowane na początku, są jak najbardziej 
zasadne. Ale, jeżeli w całej relacji zamienimy tylko 
wpływ ludzi z miasta W, na inne miasto na przykład G, 
to cała zmiana do niczego dobrego nie doprowadzi, o 
czym zresztą wspominają pracownicy. Jak zauważają i 
co należy podkreślić, pewne zależności nie dotykają już 
tylko strefy biurowej i komercyjnej. Faworyzowanie 
pewnych opcji, przesunęło się nawet na poziom 
stanowisk produkcyjnych, co jest niepokojącym 
zjawiskiem. Prowadzić to może do utraty autorytetu 
zarządzających i wyzwala niechęć do kierownictwa.  
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 dniu 30.09.2014 Komisja Zakładowa 
uczestniczyć będzie w spotkaniu dotyczącym 

wyceny stanowisk. Według przekazanej informacji 
pracodawca dokonał już przeglądu czynności na 
nowych stanowiskach, utworzonych w ostatnim czasie. 
Spotkanie dotyczyć na także nowych propozycji oraz 
ma na celu potwierdzenia stanowisk i 
przyporządkowania ich do grupy zaszeregowania. 
Wszystkie te działania zgodnie z przepisami 
dotyczącymi zapisów w ZUZP wymagają konsultacji i 
akceptacji ze strony związków zawodowych.  
 

rzesień obfitował też w inne informacje, jedną z 
nich jest wiadomość podana przez Reuters o tym, 

że Lotte może mieć chrapkę na ukraińską firmę 
cukierniczą. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko 
przed wyborami prezydenckimi obiecał, że jeśli 
zostanie głową państwa, sprzeda aktywa firm, w 
których posiada udziały. Jednym z biznesów, jest 
cukierniczy koncern Roshen, drugi, co do wielkości 
podmiot branży cukierniczej w regionie, a osiemnasty 
na świecie (pod względem wartości sprzedaży). 
Zdaniem Reuters, w gronie potencjalnych nabywców 
Roshen wymienia się firmę Lotte, która w 2010 r. 
przejęła polskiego Wedla, jak również turecką spółkę 
Ulker. Problemem jest sytuacja na Ukrainie oraz fakt, że 
w marcu 2014 r. Rosja zamknęła rosyjskie zakłady 
należące do Roshen, a we wrześniu wprowadziła zakaz 
importu wszystkich wyrobów cukierniczych produkcji 
ukraińskiej. 
 

 

MASSSAKRA ! 
zygać się chcę jak pomyślę, że mam dziś iść znowu 
na 8 godzin harówy. A jeszcze dwa razy, po co 

najmniej godzinie dojazdu. I po co?  
Przecież to typowa praca w fabryce przy taśmie. Cudów 
nie należy się spodziewać. Taśma zapie…..ala, ludzi 
brakuje, a jeszcze drą się na Ciebie. Dodatkowo trzeba 
nadrabiać za innych, bo co chwila jakieś zmiany, a linia 
nie zwolni, wręcz przeciwnie. Nikomu nie przyjdzie do 
głowy i głośno tego nie powie, bo się narazi, że stały 
zespół i skład jest bardziej efektywny.  
Gdzie tam! Każdy chowa głowę w piasek, a ty człowieku 
ręce do kolan i nadrabiaj pracę za innych. Bo inni sobie 
nie radzą, albo ich brakuje. MY musimy dać radę. 
A wszystko to za marne grosze i to jeszcze jak dobrze 
pójdzie. Może się uda, jeśli audyt nie wyniucha, jakich 
punktów, za które obetnie premię. A coraz częściej coś 
znajduje. Znajduje, bo ma znaleźć, a nie profilaktycznie 
zwracać uwagę, co można poprawić.  

A na kim to się odbija?  
Żadnej motywacji. Stary pracownik to teraz 
popychadło. A czy MY jesteśmy jacyś parszywi?  
Zamiast szacunku za długoletnią pracę, to dmuchanie i 
skakanie wokół innych. Bo ktoś nie przyszedł. Bo nie 
podoba mu się to, co ma robić. Najgorzej, że po godzinie 
lub dwóch ma gdzieś TAKĄ robotę.  
A MY nie mamy wyjścia. Jesteśmy tu i mamy to zrobić, 
bez żadnego szemrania. Nikt tego nie zauważa. Bo 
planować to należy w pierwszej kolejności obcych, a 
MY to wszędzie mamy dać radę i nie możemy odmówić. 
A jak coś nie tak, to MY dostajemy cięgi za nieudolność 
innych.   MASSSAKRA.  
Nie spodziewaliśmy się TEGO. A jeszcze do tego ta 
biurokracja. Może zakład podpisał umowę na wycinkę 
lasów, bo karta goni kartę i dokument za dokumentem. 
Więcej czasu spędza się przy wypełnianiu 
dokumentacji niż zwracaniem uwagi na wyrób. I komu 
to potrzebne? Drukuje się tony papieru, po to, aby 
wykazać się tylko oszczędnościami na papierze? 
Zamiast zajmować się problemami, wypełnia się jakieś 
mało istotne dokumenty. I to jeszcze w momencie, gdy 
wszystko się wali, a szczególnie maszyny. To pole 
doświadczalne. Nie ma odpowiedzialnych za ten stan. 
Więcej się nabiegamy, aby cokolwiek ustawić, aby było 
wydajniej. To jest dopiero masssakra. Zmiany, 
innowacje, chyba tylko dla „ojców projektów”, dla nas 
horror. Nie ma mądrego na ten stan, ale do wykazania 
się zmianą to wszyscy.  Może znaleźć sobie pracę, która 
nie będzie męczyć i można ją będzie nawet polubić? A 
może nie ma takiej pracy?  
 

 góry przepraszam, że takim wstępem rozpocząłem 
ten temat. Ale, właśnie taki jest „GŁOS LUDU” i takie 

teksty lecą z ust pracowników. Bez wygładzania i 
stylistyki. Bo najlepiej całą sytuacje odzwierciedla 
zlepek słów i zdań, które pojawiają się podczas 
rozmowy. I to nie tylko ze Mną, ale także podczas 
dyskusji, które miedzy sobą toczą w wolnych chwilach. 
Już czuję, jak związek oczernia się za defetyzm i za 
przekazanie tych kilku słów prawdy. Prawdy, która 
wypływa z ust pracowników, której głośno nie 
powiedzą, bo mają być „W. w tym, co robię” Oczywiście 
wszystko to ma wpływ na ogólną atmosferę, na 
samopoczucie oraz ocenę pracownika. Kontestowanie 
w ten sposób nie jest mile widziane przez 
przełożonych, ale wizja związkowca nie musi iść w 
parze z wizją pracodawcy. Ocena powinna 
odwzorowywać nasze zaangażowanie w pracę a nie 
cechy charakteru i zachowania, których nie jest w 
stanie zmienić żaden nakaz. Bo, po co wymyślono 
oceny? Chyba tylko po to, aby działy HR w firmach 
miały się, czym zajmować.   
Dlatego Masssakra, to nowe pojęcie w słowniku 
pracowniczym i to nie z jednym „s”, (ale dla 
podkreślenia), z co najmniej trzema pośrodku. 
Masssakra, to nowe znaczenie czegoś, co nie mieści się 
już w określeniu chorej sytuacji w zakładzie lub dziale 
produkcyjnym.  Masssakrą może być przestój linii, brak 
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pracowników, złe 
planowanie lub 

zachowanie 
przełożonego lub 
podwładnego.  
Massakra to pojęcie 
tak szerokie, że 
trudno zdefiniować 
jego znaczenie, bo 
odnosić się może do 
każdego zdarzenia 

lub sytuacji. Dlatego przestałem się dziwić w 
rozmowach z Wami, gdy na pytanie jak dzisiaj się 
pracuje, słyszę MASSSAKRA. Mogę tylko się zastanowić, 
co MY z tą masssakrą możemy zrobić, a to nie jest takie 
proste. Ale jesteśmy od tego, żeby tematem 
MASSSAKRY się zajmować, aby coraz mniej było 
słychać ……i jak tam dzisiaj, MASSSAKRA.  
 

by nie zostać posądzony o oddziaływanie na 
uczucia i nastroje, potęgujące wrażenie tego, że jest 

tylko źle, chciałbym napisać i o rzeczach pozytywnych. 
W pierwszej kolejności, budującym jest Wasze 
zaangażowanie w konkurs BHP. Okazuje się, że można 
zaproponować program i zrobić coś, bez narzucania 
czegoś na siłę. Emocje temu towarzyszące i Wasze 
zaangażowanie, potwierdzają fakt, że praca zespołu, 
może przynosić także pozytywne odczucia i nastrajać 
do wspólnego wykonywania zadań. Dziękuję za Wasze 
zaangażowanie i gratuluję komórce BHP tak dobrego 
pomysłu.  Takie inicjatywy, które nie absorbują 
pracowników podczas wykonywania pracy, bez 
dodatkowego poświęcania prywatnego czasu, będą 
przez związek jak najbardziej wspierane.   
 

ragnę podziękować za waszą otwartość wobec 
związku „Solidarność”. Bez waszych informacji i 

wiadomości, żadne funkcjonowanie nie byłoby 
możliwe. To Wy jesteście najlepszymi obserwatorami 
dnia codziennego w pracy. Moje krótkie (coraz rzadsze) 
wizyty na działach nie pozwalają na dostrzeganie 
problemów oraz pozytywnych rozwiązań.   Bez wiedzy, 
którą się dzielicie ze Mną, żadne ze spraw i problemów 
nie byłyby dostrzeżone i rozwiązane. Mimo tego, że na 
działach znajdują się przedstawiciele komisji 
zakładowej, to wasze bezpośrednie rozmowy, maja 
największy wpływ na pozytywne spojrzenie w 
przyszłość. I wbrew stwierdzeniu, że donosicie do 
związku, (co jest absurdem, a jak to w mniemaniu 
niektórych liderów lub kierowników ma miejsce) 
pragnę wam serdecznie podziękować za wszystkie 
uwagi, spostrzeżenia oraz oczywiście skargi. 
Chciałbym, aby pokój związku Solidarność, był 
miejscem, w którym możecie normalnie porozmawiać i 
podzielić się swoimi wątpliwościami i sukcesami. 
Wiem, że Wasi przełożeni potrafią doprowadzić 
niektórych z Was do frustracji, ale gdyby nie to, to, 
czym byśmy się zajmowali, jako związek?  
Dlatego proszę o więcej i dziękuję za wszystkie 
wiadomości od Was. 

 
 

wiadomie pozwoliłem sobie posłużyć się nazwą 
miejscowości, znanej z popularnego serialu 

telewizyjnego "Ranczo". Nie ukrywam, że jestem też 
fanem tego serialu, z bardzo prostej przyczyny. 
Niektóre zjawiska i mechanizmy, zachodzące w naszym 
zakładzie, wydają się być łudząco podobne do 
filmowego scenariusza. Co nam się rzeczywiście w tym 
scenariuszu nie podoba, czego nam w nim brakuje i co 
w naszym odczuciu winno być poprawione? 
Spójrzmy na postacie, które może w zbyt jaskrawy 
sposób są uwypuklone, ale tak naprawdę, to ilu u nas 
Hadziuków czy Japyczów? Być może w zakładzie 
pojawiło się zbyt dużo Czerepaków?  Ale taki Pietrek na 
przykład. Nie tylko w sklepowej Joli odnalazł miłość 
swojego życia, ale jeszcze zaczął robić karierę i w 
rytmie disco polo śpiewał o ukochanej "Gdy za lado cię 
ujrzałem, to natychmiast oszalałem...” Ileż w tym 
pozytywnej emocji, wyzwolonej poprzez zwykły 
kontakt i wspólną pracę, która staje się jedną z 
dodatnich wartości życia. Czy też wzbudzająca 
sympatię kura domowa, matka siedmiorga dzieci, żona 
zatwardziałego pijaka Solejuka, która zmotywowana 
przez innych, nie tylko znalazła sposób na życie, to 
wyzwoliła z siebie ukryte umiejętności, że postanowiła 
zrobić doktorat z filozofii. Bajka?  
W Wilkowyjach siłą napędową najbardziej 
pozytywnych zmian są kobiety. Jedne rządzą gminą, 
inne robią biznesy. Wybijają się ponad przeciętność. Są 
coraz bardziej samodzielne, ale nie mają 
feministycznych zapędów. Przecież od dawna znane 
jest powiedzenie, że kobieta jest szyją, która kręci 
głową mężczyzny. A więc drogie Panie do dzieła.  
Czy pozytywne myślenie i przykład wzięty z serialu, nie 
stawia wyzwań dla naszych pracownic? Oczywiście, 
brak wizji i celu, powoduje niewłaściwe wyznaczanie 
priorytetów. Ale można i należy to wyegzekwować na 
przełożonych.  Nieodłącznym narzędziem skutecznego 
zarządzania jest aktywna polityka informacyjna. O tym 
wspominaliśmy, jako związek. Niestety nadal nic się w 
tym zakresie nie zmieniło i bardzo słabo przebiega 
informowanie naszej społeczności zakładowej o 
zamiarach i poczynaniach kierownictwa. Ale to nie 
kierownictwo kreuje wasze aspiracje i umiejętności. 
Spróbujmy dostrzec pozytywne aspekty. Przecież w 
zakładzie istnieje bardzo duża grupa pracowników, 
którzy pracują w sposób nienaganny.  Trudno 
powiedzieć, że jest to zasługa bezpośredniego 
zwierzchnictwa. Ci pracownicy, bez względu na zdanie 
przełożonych, zawsze pracowali dobrze i nadal będą to 
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robić. To nie kierownictwo ma tworzyć wasze 
środowisko. To wy powinniście je stworzyć, aby praca 
w końcu była przyjemnością, a nie tylko przykrym 
obowiązkiem. To przełożeni powinni ułatwić Wam jego 
stworzenie. Ale, to musi być dla niego wyznaczonym 
celem, z którego muszą i mają być rozliczeni.  
Spójrzmy na wizerunek Solejukowej, jaki przedstawia 
w serialu. Wciąż włosy zakrywa chustką, do klapek 
zakłada skarpetki, wyznaje mało filozoficzne zasady. 
Mawia na przykład: "Kto rano popieprzy, dzień ma 
potem lepszy”. Rozwijając się intelektualnie, nie wolno 
zatracić swojej osobowości. Te zmiany, zaistniałe w 
wykształceniu wskazują na to, że bez względu, co by się 
nie robiło, jakie stanowisko by nam powierzono, trzeba 
być sobą.  
 

hciałbym na stałe wprowadzić tę kolumnę do naszej 
gazetki, aby pisać o pozytywnym spostrzeganiu 

pracy i zakładu. Tych naszych Wilkowyj.  
Niestety ogranicza nas wielkość gazetki, która związana 
jest bezpieczeństwem żywności. Nie chcemy, aby Infos 
musiał być zszywany. Wniesienie go lub przejście przez 
strefę produkcyjną, mogłoby nieść zagrożenia dostania 
się zszywki do wyrobu, a nikomu to nie jest potrzebne.  
Ale jeżeli uznacie, że jednak powinien się powiększyć, 
to znajdzie się miejsce i dla materiałów dostarczanych 
przez Was. Na chwilę obecną 90% zamieszczonych 
wiadomości Ja osobiście przygotowałem i 
zredagowałem. Liczę jednak na to, że znajdą się osoby, 
które podzielą się swoimi materiałami.  
 

 
 

 sobotę i niedzielę 20- 21.09.2014 w 
Częstochowie odbyła się XXXII Ogólnopolska 

Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę.  
 
Bez względu na to, jaki wykonujesz zawód, jesteś 
człowiekiem, aż człowiekiem’ – to także słowa bł. ks. 
Jerzego, słowa, które tak bardzo nabrały swojego 
znaczenia w dzisiejszych czasach, tak trudnych dla 
polskiego pracownika: wydłużenie wieku 
emerytalnego, elastyczny kodeks pracy, umowy 
śmieciowe, bezkarność i powszechne łamanie praca 
przez pracodawców, szykanowanie i wyrzucanie z 
pracy za działalność związkową – to tylko niektóre 
bardzo powszechne u nas zjawiska. ‘Solidarność’ nie 
może i nie zostaje obojętna na tę patologię, ale 
‘Solidarność’ to nie tylko nazwa naszego związku 
zawodowego, to przede wszystkim solidarność między 
nami ludźmi, którzy walczą o lepsze jutro dla siebie i 
swoich rodzin” – mówił podczas  XXXII Pielgrzymki ze 
szczytu  jasnogórskiego Piotr Duda. 

Program "Pomoc żywnościowa" 2014-2020 

W dniu 10.09.2014 w 
Ministerstwie Pracy i 
Polityki Społecznej 
odbyło się spotkanie 
dotyczące wdrożenia w 
Polsce Programu 
Operacyjnego „Pomoc 

Żywnościowa”, w którym uczestniczył Zastępca 
Przewodniczącego Sekretariatu Przemysłu 
Spożywczego – Dariusz Skorek. 
Podczas spotkania omówiono aktualne zmiany po 
rozmowach z Komisja Europejską. Celem programu jest 
strategia krajowa i unijna w zakresie walki z 
wykluczeniem społecznym i ubóstwem.  
Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów 
spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane 
bezpłatnie. Wybór artykułów spożywczych 
planowanych do dostarczenia w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa będzie 
dokonywany przez Instytucję zarządzającą.  
Kwestią dyskusyjną było przyjęcie zasad podziału 
żywności oraz zasady kwalifikowania osób do pomocy. 
Komisja Europejska stwierdziła, że jedynie kryterium 
dochodowe, może być brane pod uwagę podczas 
ustalania pomocy zgodnie z ustawą o pomocy 
społecznej zawartym w art. 7 tej ustawy. Wykluczono, 
zatem wszelka pomoc doraźną, w tym na przykład 
klęski żywiołowe.  
Rozstrzygnięcia wymaga kwestia, jakie organizacje 
pozarządowe mogą uczestniczyć w dystrybucji 
żywności. Podczas spotkania podkreślono, że artykuły 
spożywcze nie mogą być przekazywane instytucjom, 
które otrzymują dofinansowanie z innych źródeł 
obejmujące wyżywienie lub pobierają opłaty za 
wyżywienie, co wzbudziło duże zaniepokojenie wśród 
uczestników. Pomoc ma być kierowana do osób, które z 
przyczyn finansowych, nie mogą zapewnić sobie 
odpowiedniego posiłku. Dlatego trafi do ograniczonej 
liczby osób w najtrudniejszej sytuacji. W zamyśle w 
sposób intensywny, co stanowić ma systematyczne 
wsparcie dla tych rodzin. Niestety program nie 
przewiduje działań zmierzających do poprawy 
zdolności do zatrudnienia. Wszystkie działania mają na 
celu niwelowanie ubóstwa, przejawiającego się 
brakiem możliwości zapewnienia sobie pożywienia i 
posiłku. I z tego względu w ramach działań programu 
nie będą prowadzone działania w zakresie aktywizacji 
zawodowej. Więcej szczegółów na stronie Ministerstwa 
w zakładce dotyczącej Programu Pomoc Żywnościowa. 
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