
 

 

 

Wielu ludzi ogarnia paraliżujący strach 
przed wiarą w samego siebie.                           
 

 
Konkurs z okazji 35 lat NSZZ „Solidarność” 

W każdym z numerów, będziemy 
przypominać o konkursie na prace 
związane z XXXV rocznicą naszej 
organizacji zakładowej NSZZ 
„Solidarność”, która powstała 15 X 
1980 roku. Przewidziane nagrody w 
konkursie: 

I miejsce – 300 zł 
II miejsce – 200 zł 
III miejsce – 100 zł 
Nagroda specjalna – 100 zł (wybrana praca przez 
Komisję Zakładową i Komisję Rewizyjną) 
Z pośród głosujących, wylosowanych zostanie 5 osób, 
dla których przewidujemy nagrodę po 50 złotych. 

 
XIX Międzynarodowa Spartakiada 

Przemysłu Spożywczego 
W dniach 4-7 czerwiec w miejscowości Miętne koło 
Garwolina odbędzie się XIX Spartakiada Przemysłu 
Spożywczego. Drużyna Lotte Wedel wystąpi w 
następujących konkurencjach: 
- przeciąganie liny kobiet (3 kobiety) 
- przeciąganie liny mężczyzn (5 mężczyzn) 
- siatkówka kobiet (4 kobiety) 

- siatkówka mężczyzn (6 mężczyzn) 
- karabinek sportowy (1 kobieta +1 mężczyzna) 
- sztafeta towarzyska (2 kobiety + 2 mężczyzn) 
- tenis stołowy kobiet (2 panie) 
- tenis stołowy mężczyzn (2 panów) 
- bieg przełajowy 1000 metrów dla kobiet i mężczyzn 
- ciężarek kobiet 5kg (2 panie) 
- ciężarek mężczyzn 10kg (2 mężczyzn) 
- rzut do kosza (1 kobieta + 2 mężczyzn) 
- rzut lotką (2 kobiety + 1 mężczyzna) 
Koszt spartakiady po dofinasowaniu z zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych, to kwota 90 zł od 
uczestnika. Zapisy na Spartakiadę prowadzić będzie 
Elżbieta Dębska. Wpłaty uiszczamy u osoby będącej 
na dyżurze w pokoju NSZZ „Solidarność”.  
Wszyscy uczestnicy proszeni są o określenie 
dyscypliny, w której zamierzają brać czynny udział 
podczas wyjazdu na spartakiadę.   
 

o tego numeru Infosa, dołączona została ankieta. 
Czemu ma ona służyć i dlaczego prosimy o jej 

wypełnienie? Wiele zastrzeżeń do tej pory budziła 
praca całego związku Solidarność. Wielu z nas nie zna 
statutu, wielu nie przebrnęło przez jego strony. 
Kontrowersje budzą niezrozumiałe podziały na 
regiony, branże czy inne struktury związkowe. 
Składka związkowa, jej wysokość, podział oraz 
przeznaczenie, pośród nas związkowców wzbudzają 
niezdrowe emocje. Jedni mówią, że jest za wysoka 
inni, że powinna być składką kwotową. Dołączona 
ankieta jest inicjatywą pięciu Sekretariatów w tym 
naszego Spożywczego, do którego należy Sekcja oraz 
nasza Komisja Zakładowa. Ankieta ma pomóc w 
inicjatywie oddolnej, której celem jest wprowadzenie 
zmian w statucie, składce i funkcjonowaniu związku. 
Pytania posiadają skalę pięciostopniową, oprócz 
pytania nr, 1. Jeżeli ankietowani odpowiedzą na te 
pytanie NIE, to dalsze wypełnianie rozpoczynają od 
pytania nr 8. Bardzo prosimy o wypełnienie tej 
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ankiety i wrzucenie do skrzynki znajdującej się przy 
pokoju NSZZ „Solidarność”, bądź przyniesienie 
bezpośrednio do osoby dyżurującej w pokoju 
związkowym.  
 

SZZ „Solidarność” to nie tylko związek 
zawodowy. To także firma, która powinna 

oferować członkom związku profesjonalne produkty i 
pomoc w życiowych problemach. Nie należy kojarzyć 
tego z latami poprzedniego wieku i układu, kiedy 
związek zajmował się przydziałem cebuli lub talonów 
na rower. Komisja Zakładowa w Lotte Wedel chce 
sprostać nowym wymaganiom. Dlatego podjęliśmy 
inicjatywę zaproponowania wam doradztwa 
prawnego, coś na zasadzie pogotowia ratunkowego. 
Jak wiecie w Regionie Mazowsze Solidarność istnieje 
biuro prawne, z którego korzystamy. Niestety 
prawnicy tam zatrudnieni, zajmują się wyłącznie 
sprawami prawa pracy. My wiemy, że życie to nie 
tylko praca, ale także inna działalność. Zdarzają się 
wypadki, problemy z kredytami, uciążliwi sąsiedzi czy 
też sprawy komornicze. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom, w ramach składki związkowej, chcemy 
podpisać umowę z Centrum Ochrony Prawnej, aby 
nie pozostawiać was samotnych w gąszczu coraz 
bardziej zagmatwanych przepisów, także tych z 
prawa pracy. Oczywiście naruszy to nasz budżet 
związkowy i zmusi do cięć, chociażby w likwidacji lub 
zmniejszeniu podarunku świątecznego. Niemniej 
otrzymacie kompleksową pomoc i ochronę prawną 
24 h przez 7 dni w tygodniu, poprzez bezpośrednie 
połączenie z prawnikiem. Obowiązkiem dyżurującego 
mecenasa będzie natychmiastowe udzielenie wam 
informacji prawnej w chwili zaistniałego zdarzenia. 
Kancelaria prawna będzie prowadziła sprawę poprzez 
interpretację i pisanie pism, aż do chwili trafienia ich 
na wokandę. Dalsze prowadzenie to już niestety nasz 
wybór. Zdajemy sobie sprawę ile problemów 
nastręcza napisanie pisma, jak niewiele wiemy o 
odszkodowaniach i co zrobić, gdy uważamy ze za 
dużo żądają od nas firmy za naprawy lub 
konserwacje. W ramach proponowanego pakietu 
kompleksowo prowadzone mogą być sprawy 
pracownicze, cywilne, karne, komunikacyjne czy 
ubezpieczeniowe. Weryfikacja usługi prowadzona 
będzie na podstawie imiennej karty, którą otrzymacie 
od Komisji Zakładowej w momencie, gdy podpiszemy 
umowę. Jako klienci będziecie mogli korzystać z 
obsługi prawnej bez żadnych ograniczeń ilościowych. 
 
O szczegółach poinformujemy po zawarciu umowy. 

 
 

Witajcie kochani! 
Praca w Polsce to forma nowej pańszczyzny: pana na 
folwarku zastąpił szef, chłopa zaś pracownik. 
"Folwarczny" sposób zarządzania stał się normą. Na 
dodatek urzędnicy i właściciele firm udają, że nie ma 
problemu, ale można by przytoczyć wiele 
negatywnych przykładów wykorzystywania i 
mobbingowania pracowników, dyskryminowania, 
oraz innego rodzaju przemoc psychiczną. A wszystko 
pod przykrywką oceny pracownika. Wychyl się a 
dostaniesz po głowie, odezwij się nie zgodnie z 
normami, jesteś podżegaczem i buntownikiem. 
Gdybym był dzieckiem, to bym uwierzył w bajeczkę o 
etyce w firmach, ale jestem już duży i widziałem w 
swoim życiu parę ciekawostek, z których na 
wyciągnięcie ręki można sięgać jak po ulęgałki.  
 

Z ostatnich obliczeń Pracodawców RP wynika, że 
wynagrodzenie minimalne w 2016 r. powinno 
wzrosnąć do 1782 zł. Oznaczałoby to wzrost płacy 
minimalnej w przyszłym roku jedynie o 32 zł. Nie jest 
to przed wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi 
temat, który przykuwałby uwagę kandydatów. 
Przykro powiedzieć, ale nie ma nic gorszego, bardziej 
poniżającego pracownika, który nie jest w stanie za 
ciężką pracę, utrzymać siebie i rodzinę.  
 

Zmiana widzenia Polski oraz naszych rodaków, to 
temat, który jest jednym z ukochanych newsów. 
Jeden z ostatnio nagrodzonych dziennikarzy znanej 
stacji telewizyjnej w swoich wypowiedziach 
wielokrotnie piętnował narodowe przywary Polaków, 
takie jak cwaniactwo, brak kultury osobistej czy też 
niestosownego zachowania za granicą. Okazuje się, 
że prezenter sam nie jest święty, a przywary, z 
których się nabijał, pasują do niego w 100%. W 
intrenecie krążą już żarty typu: „Kupę robię tylko w 
pracy, można nieźle przyoszczędzić na papierze”, 
„Oszczędzam mózg, staram się nie myśleć” lub „Do 
pracy przychodzę zawsze z rozładowanym 
telefonem”. Można się zastanawiać nad tym, czy 
komentowanie informacji podawanych przez niego 
ma coś wspólnego z wiarogodnością i rzetelnością. 
Fe, nieładnie Panie K. 
Do następnego numeru Kochani!                            D.S:)  
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Fot. Marcin Żegliński 

Umowa i poparcie 
W dniu 05.05.2015 Piotr Duda w imieniu Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” podpisał z kandydatem 
na Prezydenta RP Andrzejem Dudą „Umowę 
programową” oraz oficjalnie udzielił mu poparcia. 
- Wybory prezydenckie to wybory obywatelskie, a nie 
partyjne. „Solidarność” w ostatnich latach 
wskazywała kandydata, którego Związek popierał, ale 
dzisiejsze spotkanie jest historyczne. Po raz pierwszy 
podpisaliśmy „Umowę programową” z kandydatem 
na prezydenta – tłumaczył podczas konferencji 
prasowej, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”. 
- Umowa jest zgodna z naszymi postulatami, jest 
polityczną gwarancją, że prezydent Andrzej Duda 
będzie dbał o nasze postulaty - mówił. - Mogę 
powiedzieć już teraz do wszystkich członków związku 
oraz wszystkich pracowników: głosujcie na Dudę! 
Oczywiście Andrzeja Dudę...  Niezależnie od tego jak 
skończą się te wybory (a mam głęboką nadzieję, że je 
wygramy), zyskałeś coś, czego nie można kupić: 
zaufanie obywateli i członków "Solidarności". Mam 
nadzieję, że wygrasz te wybory! –  odniósł się do 
Andrzeja Dudy przewodniczący. 
 
 Kandydat na Prezydenta RP, Andrzej Duda, 
podziękował „Solidarności” za poparcie. 
 
- „Godne życie w bezpiecznej Polsce” to nie tylko 
hasło, ale wizja.  Gospodarka, podatki powinny 
sprzyjać obywatelom, a tak się nie dzieje. Jako 
Prezydent RP chciałabym stać na straży dialogu 
społecznego i być jego patronem. Wierzę, że dialog 
jest możliwy i, że w niedalekiej przyszłości będziemy 
mogli zacząć wspólnie go realizować – mówił Andrzej 
Duda. 
 
Umowa zobowiązuje kandydata m.in. do działań na 
rzecz obniżenia wieku emerytalnego oraz korzystnych 
dla pracowników zmian w prawie pracy. 
 

Treść porozumienia na stronie www.solidarnosc.org.pl 

 
 

Rozmowa z Dariuszem Skorkiem Przewodniczącym 
Komisji Zakładowej nr 311 NSZZ „Solidarność” w 

Lotte Wedel Sp. z o.o.,  przeprowadzona przez 
Jerzego Wenelczyka w kwietniu 2015 roku. 

 

- Mija właśnie rok nowej kadencji związkowej, ale 
także dziesięciolecia, od kiedy zostałeś wybrany na 
przewodniczącego. Jak podsumowałbyś ten okres? 
 

- Po pierwsze dziękuję ci Jurku za tę rozmowę, 
pomimo tego, że dużo piszę na łamach naszego 
biuletynu, to zawsze pozostaje niedosyt. A jest się, 
czym pochwalić. Cieszę się, że InfoS, który istnieje od 
marca 2002 roku znalazł swoje miejsce w zakładzie. 
Jest cały czas potrzebny, pomimo tego, że jego 
młodsze dziecko, jakim jest strona internetowa 
próbuje go zastąpić.   Wracając do tematu, jest to 
szczególny okres dla mnie. W 2005 roku nastąpiło 
kilka wydarzeń, które pokierowały moim losem. Po 
pierwsze to śmierć Andrzeja Kamińskiego, osoby, 
która była niekwestionowanym liderem i moim 
nauczycielem związkowym. Parę dni później umiera 
mój Ojciec, osoba, która nauczyła mnie szacunku dla 
prawdy i ciężkiej pracy.  Trzecim znamiennym faktem 
była śmierć Św. Jana Pawła II, który umacniał we 
mnie wiarę w ludzi. Te trzy wydarzenia 2005 roku w 
istotny sposób zaważyły na tym, że zgłosiłem swoją 
kandydaturę na przewodniczącego komisji 
zakładowej. Mija właśnie 10 lat od tych wydarzeń, co 
pozwala także podsumować okres nie tylko jednego 
roku, ale dziesięciolecia działalności dla NSZZ 
„Solidarność’. Może nawet nie działalności, ale raczej 
misji i służby dla pracowników.  
 

- Wiele razy wspominałeś o tym ze działalność 
związkowa to misja. Dlaczego tak uważasz? 
 

W większości zakładów, które znam, (jestem też 
przewodniczącym sekcji oraz wiceprzewodniczącym 
sekretariatu), działalność związkowa przypomina 
działalność misyjną. To smutne, gdy pracowników od 
nowa uczy się wiary w ludzi, prawa do pracy czy też 
wolności wypowiedzi. W 1980 roku znajdowałem się 
jeszcze na etapie edukacji, kształtowania poglądów i 
wiary. Niedane mi było dostąpić tego, co było piękne 
w pierwszej Solidarności. Natomiast moja szkoła 
położona była blisko parafii Św. Stanisława Kostki na 
Żoliborzu, gdzie starałem się uczestniczyć w naukach 



prowadzonych przez Bł. Ks. Jerzego Popiełuszkę. 
Mieszkałem blisko zakładów Ursus, co pozwalało 
dotknąć przemian, które następowały w momencie 
mojego dorastania. Dlatego pewne normy w moim 
wychowaniu, wiążą się z przesłaniem, które wtedy 
pojawiło się w mojej edukacji i świadomości. Ja wiem, 
że są to górnolotne słowa, ale boli mnie fałsz i 
podwójna moralność naszych przełożonych. Patron 
Polski Św. Wojciech Biskup i Męczennik, prowadził 
swoją działalność chrystianizowania Prusów lub 
Wieletów, którzy wysłuchiwali jego nauk, 
przyjmowali sakrament chrztu a później wracali do 
swoich bożków. W pracy związkowca jest coś 
podobnego, oczywiście nie na taką skalę. Staramy się 
edukować związkowców, pracowników i 
przełożonych. Próbujemy poprzez dialog, rozmowę 
lub dzielenie się informacjami osiągnąć równowagę w 
stosunkach międzyludzkich. To ciężkie zadanie, 
szczególnie, że związki w Polsce są traktowane, jako 
wróg postępu, rozwoju i zarządzania pracownikami. 
Nic bardziej mylnego, ale do innej oceny naszej 
działalności, trzeba podejść obiektywnie, nie z pozycji 
wszechwiedzącego, a raczej partnera i 
współpracownika w zakładzie.  Nie jesteśmy 
hamulcowymi postępu, ale raczej sumieniem dla 
idiotycznych, niezrozumiałych dla zwykłego 
pracownika zmian, czy sposobów organizacji pracy. 
Czyli to, co zawsze, jako związki powtarzamy. 
Informacja i uświadomienie pracowników, musi być 
priorytetem, nie tylko powtarzanym co chwilę, ale 
musi stać się rzeczywistością. 
 

- Mówisz o moralności o nieomylności. Przecież w ten 
sam sposób mówią też pracodawcy o związkowcach. 
Jak te spojrzenie zmienić? 
 

To nie do końca tak. Należy pamiętać, że pośród 
związkowców i pracodawców, znajdziemy zgniłe 
jabłka. Sadownik zbierając owoce, nie pozostawia na 
drzewie zepsutych lub nadgryzionych. Aby drzewo 
zaowocowało w nowym sezonie, aby jego zbiory były 
większe lub porównywalne, musi z niego zebrać 
wszystkie owoce. Dokonuje wtedy selekcji, które 
pójdą na sprzedaż, które na przetwory a które na 
paszę. Niewiele z tych owoców całkowicie zostaje 
odrzuconych i nie nadaje się do jakiejkolwiek 
przeróbki. Większość ekscytuje się programami 
telewizyjnymi typu rolnik na polu, szczera prawda 
etc.., nie dostrzegając otaczającej nas rzeczywistości.  
W pracowniku należy dostrzec nie tylko 
przysłowiowego robola, ale specjalistę czy eksperta 
wykonywanych zadań, oraz co najważniejsze 
człowieka. Pracownik i jego praca, to nie statystyka, 
która po podsumowaniu musi się zgadzać. To często 

większe lub mniejsze problemy, to nasze obecne 
predyspozycje i zachowania. To także kontakt z 
ludźmi i otoczeniem. Wszystko to składa się w wynik 
naszej pracy, o czym często zapominają przełożeni, 
którzy skupiają się tylko na statystyce i wypełnionych 
raportach. Nie zgadzam się z takim sposobem 
zarzadzania i nie czuję potrzeby jego wspierania. Dla 
mnie, dla każdego związkowca, na pierwszym miejscu 
jest zawsze człowiek. Dopiero po tym mogą być inne 
wartości, co w nowych modelach zarzadzania nie 
znajduje odzwierciedlenia. Chyba, że się mylę i jednak 
coś istnieje, ale jest nieudolnie przekazane. Szkoda, 
że przełożonym tak trudno pojąć, że w świadomości 
pracowników, źle wytłumaczone zmiany, wiążą się 
tylko z harówą i wymogami, które w żaden racjonalny 
sposób nie wpływają na wynik pracy oraz ich 
zaangażowanie. Bo co to za cel dla pracownika, aby 
zgłosił ileś tam pomysłów, albo zamknąć buzię na 
kłódkę. Ja to definiuję w ten sposób, że taka 
mentalność przełożonego, wiąże się tylko z 
folwarcznym zarzadzaniem.  Ja jestem Pan i władca, a 
Wy nie podskakujcie, bo was w odpowiednim 
momencie rozliczę. Z tego powodu nie nadaję na tej 
samej fali z przełożonymi. Mimo że odbiornik jest ten 
sam, to słuchamy innej stacji radiowej, co chwilę 
przestrajając je na swoje ulubione pasmo. Tak się nie 
da i trzeba znaleźć konsensus. 
 

- Wiele gorzkich słów pada na temat przełożonych i 
ich zachowania, czy to nie skrajność w ocenie? 
 

Ależ oczywiście, jak każdy jestem podatny na 
skrajności. Być może wiąże się to z doświadczeniem i 
kontaktem z wieloma przełożonymi nie tylko w naszej 
firmie, ale na forum branżowym. Każdy, kto twierdzi, 
że jestem obiektywny, mówi nieprawdę. Nasze 
wychowanie, wiara czy spostrzeganie świata, 
wyrobiły w nas cechy, które nie pozwalają na pełny 
obiektywizm. Zawsze znajdziemy coś, co nie pozwoli 
na taką ocenę, która nawet w naszej świadomości 
pozwoli powiedzieć, że jest ok. Skupimy się raczej na 
samozadowoleniu, które nie jest miarodajne i trudno 
doszukiwać się w nim obiektywizmu. Moja ocena 
działań, ocena kwalifikacji lub umiejętności innych, 
nacechowana jest także spojrzeniem z perspektywy 
pracownika lub związkowca. Przyznaje się do tego i 
dostrzegam te skrzywienie zawodowe. Czyli, mimo że 
myślę o zachowaniu obiektywnej oceny, cechy, które 
przez lata zostały we mnie wyrobione, siłą rzeczy 
skłaniają do subiektywnej oceny. Dlatego gdy 
podejmuję się krytykować kogokolwiek, jest to 
niestety obłożone dużą dozą moich spostrzeżeń, nie 
do końca zapewne obiektywnych. 
 

Dokończenie rozmowy w następnym numerze. 


