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 W HOŁDZIE JANOWI WEDLOWI 
       Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” wyraża 

przekonanie, że kolejna czterdziesta piąta rocznica śmierci Jana Wedla zostanie uhonorowana umieszczeniem tablicy pamiątkowej podkreślającą zasługi założyciela fabryki Wedla na ulicy Zamoyskiego.  Pamięć o tym wielkim człowieku, który budując na owe czasy fabrykę wyposażoną w nowoczesne urządzenia, doprowadził do prężnego rozwoju firmy, która na obecną chwilę stała się symbolem polskiego przemysłu. Na uwagę zasługuje postawa Jana, Wedla wobec pracowników, która stanowiła istotny element kształtowania wysokiej pozycji firmy zarówno na rynku krajowym jak i zagranicom.  Budowa domów dla pracowników oraz zakup działek i udzielanie pożyczek bezzwrotnych stało się jednym z działań Jana Wedla które wrosły w tradycję tej firmy. Na szczególną uwagę zasługuje postawa Jana Wedla w trakcie okupacji, gdzie otaczał szczególną opieką pracowników i ich rodziny. Z niedaleko położonego obozu przejściowego na ulicy Skaryszewskiej, skąd wywożono Polaków na roboty przymusowe do Rzeszy, Jan Wedel osobiście uratował część więźniów przed przymusową wywózką.  Jego bezkompromisowa postawa wobec licznych nacisków ze strony okupanta nakłaniających Go do współpracy, pozwoliła wyjść mu zwycięsko z tej ciężkiej życiowej próby. Po wyzwoleniu  z mozołem włącza się w odbudowę fabryki. Za zgodą prezydenta miasta płk. Spychalskiego zostaje przyjęty do pracy na stanowisku doradcy fachowego.  Niestety rządy komunistyczne nie pozwalają mu za długo nacieszyć się pracą w swojej ukochanej fabryce i pod koniec 1945r usuwają go z terenu fabryki jako osobę niepożądaną.  Musiał, więc Jan Wedel do końca swoich dni przeżywać ogromny dramat wewnętrzny, kiedy z tęsknotą patrzył na dzieło swego życia, dzięki któremu realizował swą szlachetną misję. Nie wrócił już więcej do fabryki, która dla niego była drugim domem.  Po śmierci Jana Wedla w pogrzebie uczestniczyło setki ludzi chcących oddać hołd temu wielkiemu człowiekowi.  Wobec tak licznych zasług dla firmy oraz społeczeństwa, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” wystąpi do Zarządu Spółki  o uhonorowanie osoby Jana Wedla tablicą pamiątkową.  Podkreślenie w tej formie dokonań Jana Wedla jest naszym wspólnym pracowniczym i obywatelskim obowiązkiem. Za szczególny wkład w życie przemysłowe i społeczne Warszawy,  należy mu się w III RP szczególna pamięć i cześć, na którą od tylu lat czeka.  KOMISJA ZAKŁADOWA 

16.04.2004 R.  
w Warszawie odbyło się Zebranie Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Cukierniczego  NSZZ„Solidarność”. W trakcie spotkania omówiono sytuację w branży oraz przygotowanie się związku do wyłaniania swoich przedstawicieli do ERZ po 1 maja b.r. Rada podjęła stanowisko  w sprawie przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi Komisjami ,Sekretariatem Przemysłu Spożywczego oraz EFFATEM. Rangę posiedzenia Rady, podniósł swoją obecnością Przewodniczący Komisji Krajowej, Janusz Śniadek.  

  Przewodniczący w swoim wystąpieniu wspomniał o sprawach, które powodują zaniepokojenie związku(zmiany kodeksowe, odrzucenie przez parlament inicjatywy obywatelskiej w sprawie przywrócenia zasiłków przedemerytalnych) oraz obawy społeczeństwa związane  z członkostwem w Unii. 
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Na płycie zostały złożone wiązanki od poszczególnych delegacji oraz zapalone znicze na nagrobku Jana Wedla oraz przed miejscem spoczynku Emila Wedla. Następnie wszyscy                                                   udali się do grobu Karola                                                    Wedla założyciela firmy.                                                   Pan Edward Koczywąs                                                    jako świadek historii                                          f                            fabryki na Zamoyskiego                                                    przytaczał coraz to nowe                                                   szczegóły z życia i pracy                                                                   rodziny Wedlów, dodając                                                   przy tym fakt że jego                                                    ojciec był osobą najdłużej                                                   pracującą w firmie aż                                                   62 lata. Po zapaleniu                                       z            zniczy oraz złożeniu                                                    kwiatów wszyscy obecni                                                   w zadumie opuścili teren                                                    cmentarza. 
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W uroczystości udział wzięli Pan Prezes Peter Knauer z 
osobami towarzyszącymi , były Prezes Pan Józef Rutkowski , koleżanka Jadwiga Godlewska ze Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Cukierniczego oraz delegacja NSZZ „Solidarność”. Na szczególne podreślenie zasługuje przybycie Pana Edwarda Koczywąsa który będąc wieloletnim pracownikiem fabryki na warszawskiej Pradze , osobiście znał Jana Wedla , dzieląc się z przybyłymi na uroczystość wspomnieniami dotyczącymi postaci Jana Wedla jak  i bogatej historii zakładu. 
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W dniu 31 marca 2004 roku minęła czterdziesta czwarta 
rocznica śmierci Jana Wedla. W tym dniu wspólna delegacja Zarządu firmy i Związków Zawodowych udała się na cmentarz ewangelicko – augsburski na ulicy Młynarskiej w Warszawie , aby uczcić pamięć założyciela fabryki na ulicy Zamoyskiego , oraz jego poprzedników.  

Tekst –     J.Wenelczyk Zdjęcia –  D. Skorek           M. Wytrykowski 
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16.04.04 W Warszawie prof. Andrzej Zoll, 
Rzecznik Praw Obywatelskich spotkał się z 
przedstawicielami NSZZ "Solidarność". Spotkanie 
dotyczyło między innymi samozatrudnienia.  

W rozmowach uczestniczyli Janusz Śniadek, 
przewodniczący NSZZ "S", Katarzyna Zimmer-Drabczyk i 
Marcin Zieleniecki z Działu Eksperckiego KK. Głównym 
tematem spotkania było patologiczne, samozatrudnienie. 
Zdaniem "S" niedopuszczalne jest zastępowanie 
stosunku pracy umowami cywilno-prawnymi w sytuacji, 
kiedy powinna być zawarta umowa o pracę. Niestety 
sytuacja na rynku pracy powoduje, że pracodawcy często 
zmuszają pracowników do przechodzenia na 
samozatrudnienie. Zdaniem Katarzyny Zimmer-Drabczyk 
Rzecznik Praw Obywatelskich pozytywnie odniósł się do 
przedstawionych przez przedstawicieli "S" problemów. 
Zapowiedział również, że w czerwcu zorganizuje 
konferencję na temat samozatrudnienia, na którą zaprosi 
przedstawicieli NSZZ "Solidarność", pracodawców, 
Państwowej Inspekcji Pracy i sądów pracy.  

Spotkanie odbyło się z inicjatywy "Solidarności".  

19 października 2004 r. minie XX 
rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana 
"Solidarności". Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" 
ogłosiła rok 2004, Rokiem Księdza Jerzego Popiełuszki 

  

Uchwała KK nr 1/04 
ws. Roku Księdza Jerzego Popiełuszki  

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" ogłasza rok 2004 Rokiem 
Księdza Jerzego Popiełuszki. Niech ten czas, w którym przeżywać 
będziemy XX rocznicę Jego męczeńskiej śmierci, stanie się dla nas 
okresem szczególnej refleksji i powrotu do wartości, o których nauczał 
nas kapelan "Solidarności". 
Niech wszystkie nasze działania, które podejmować będziemy w 
czasach tak trudnych dla świata pracy, oparte będą na apostolskim 
wezwaniu Sługi Bożego Księdza Jerzego Zło dobrem zwyciężaj.  

Kalendarz uroczystości związanych z obchodami Roku Księdza 
Jerzego Popiełuszki  

 2 kwietnia - Warszawa Żoliborz, kościół św. Stanisława 
Kostki, uroczysta Droga Krzyżowa;  

 3 kwietnia - Jasna Góra, Wielkopostny Dzień Skupienia 
Świata Pracy;  

 23 kwietnia - Warszawa Żoliborz, msza św. z okazji imienin  
ks. Jerzego Popiełuszki pod przewodnictwem  
ks. bp Piotra Jareckiego;  

 24-25 kwietnia - Licheń, Ogólnopolska Pielgrzymka 
"Solidarności";  

 1 maja - Kalisz, Pielgrzymka Robotników do sanktuarium 
św. Józefa;  

 18-19 września - Jasna Góra, XXII Ogólnopolska 
Pielgrzymka Świata Pracy;  

 3 października - Suchowola, msza św. w rodzinnej parafii  
ks. Jerzego;  

 16 października - Warszawa Żoliborz, koncert poświęcony  
ks. Jerzemu;  

 18 października - Włocławek, msza św. na włocławskiej 
tamie; 

 19 października - Warszawa Żoliborz, pielgrzymka do grobu  
ks. Jerzego.  

24 kwietnia 2004 o godzinie 12,00 na 
warszawskim Cmentarzu Powązkowskim zaplanowano pogrzeb barda Solidarności Jacka Kaczmarskiego, który zmarł w Wielką Sobotę 14.03.04 w szpitalu w Gdańsku.  
Jacek Kaczmarski urodził się w 1957 roku. Studiował 
polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Karierę zaczynał 
w połowie lat 70. Był laureatem Festiwalu Piosenki 
Studenckiej w Krakowie oraz Piosenki Prawdziwej w Gdańsku. 
Pod koniec lat 70. Występował w całym kraju na koncertach 
organizowanych przez ówczesną opozycję polityczną.  

W 1979 roku przygotował z Przemysławem Gintrowskim i 
Zbigniewem Łapińskim program poetycki pt. "Mury". W rok 
później na festiwalu w Opolu zdobył nagrodę dziennikarzy. W 
1981 roku otrzymał w Opolu drugą nagrodę w konkursie 
kabaretowym.  

Od 1981 roku przebywał na emigracji, pracował między 
innymi w Radiu Wolna Europa, koncertował w Europie i 
Ameryce. Po upadku PRL wrócił do kraju, skąd wyjechał w 
1995 roku na kilka lat do Australii. Po kilku latach powrócił do 
Polski i zamieszkał w Gdańsku. 
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Mobbing 
- NIEZNANE POJĘCIE, 

ZNANY PROBLEM  
CZĘŚĆ 2  

Art. 94.3.nowego prawa pracy mówi:  
 § 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.  
§ 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym                      i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżona ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.  
§ 3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.  
§ 4. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za prace, ustalane na podstawie odrębnych przepisów   Co jest skutkiem? 
  Dla ofiary mobbingu efekt jest zawsze ten sam: cała jej zawodowa przydatność, egzystencja materialna i przyszłość stają pod znakiem zapytania.  
Konsekwencją psychicznego znęcania się może być poważna choroba wymagająca specjalistycznego leczenia.  Osoby prześladowane cierpią na choroby wrzodowe i bóle głowy, stany lękowe. Zaburzenia psychiczne występujące  u ofiar objawiają się kłopotami w porozumiewaniem się  z innymi, wpadaniem w złość lub w strach (ukryty, dopóki ofiara jest do tego zdolna), niską samooceną i narastającym przekonaniem o chorobie psychicznej.  Dużym problemem jest niezrozumienie ofiary przez innych, nawet psychologów i psychiatrów, którzy mylą ich schorzenie  z chorobą psychiczną. Po dłuższym mobbingu, a bywa, że proceder ten trwa latami, stan psychiczny ofiary podobny jest do stanu psychicznego ludzi, którzy przeżyli wielkie katastrofy, stali się ofiarami gwałtu lub zostali wzięci jako zakładnicy. Czasami trzeba lat, aby odzyskali równowagę psychiczną, a niekiedy nie odzyskują jej nigdy. Poddani działaniom mobbingu pracownicy są spychani  w bezradność i tracą możliwość obrony. Doprowadza to do niszczenia środowisk społecznych, stosunków międzyludzkich i obniża morale całego zakładu. Wprowadza w grupie atmosferę wrogości, wyobcowania, brak poczucia bezpieczeństwa. Nie jest przesadą twierdzenie, że mobbing uniemożliwia efektywne działanie firmy na rynku. Pogorszenie stanu zdrowia pracowników to zarazem częstsze zwolnienia lekarskie, to zmniejszenie wydajności, które prędzej czy później skutkuje problemami finansowymi.  

Kim są ofiary mobbingu? Wydawać by się mogło, że są to ludzie słabi, łatwo ulegający innym, niemający własnego zdania. Nie jest to jednak prawda. Okazuje się, że nie ma jakiegoś typu osobowości człowieka prześladowanego. To, że ktoś staje się ofiarą nie wynika  z cech jego osobowości, lecz głównie z sytuacji. Często na ofiary wybiera się osoby, które mają wysokie kwalifikacje zawodowe, perspektywy kariery, a zatem stanowią zagrożenia dla miernot. Co do dręczyciela natomiast – można go nazwać „narcystycznym zboczeńcem?”. Ma on wyolbrzymione poczucie własnej wartości, przecenia swoje zdolności i umiejętności.      Nie cierpi krytyki i reaguje na nią wściekłością lub obojętnością, a osobę krytykującą uważa za osobistego wroga do zniszczenia. 
Hans Leymann ocenia liczbę ofiar mobbingu na 3,5 proc. populacji pracujących.  W 1998 r. Fundacja Europejska przeprowadziła w 15 krajach Unii około 15 tysięcy rozmów, z których wynikało, że 8,1 proc. pracowników było poddawanych aktom zastraszania i szykan. Przemoc psychiczna w pracy jest przyczyną 15 proc. samobójstw w Hiszpanii i 20 proc.     w Niemczech, a co piątego w Europie. Najnowsze badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii mówią o 10 % nękanych pracowników.  
 A w Polsce? Z przeprowadzonej wśród nauczycieli ankiety wynika, że aż 60% czuje się dręczonych w pracy. To swoisty rekord. Inne badania wskazują także na wysoki odsetek krzywdzonych ludzi   w firmach prywatnych. Pracownicy tych firm uważają, że możliwe jest to między innymi, dlatego, że w tych firmach do rzadkości należy obecność związków zawodowych. 

Czy przed mobbingiem można się bronić? 
 
Owszem, ale wymaga to cierpliwości                  i zapobiegliwości. Prof. Krzysztof Obój, specjalista od zarządzania z Uniwersytetu Warszawskiego radzi zbudować w firmie swoją własną koalicję, działającą jak siatka ratunkowa. Można ją rozszerzać przez układy zewnętrzne – z klientami, dostawcami itp. W miarę jak pracownik buduje wielorakie wpływy, coraz trudniej wywierać na niego niesprawiedliwą presję.  Należy też budować poczucie własnej wartości, ale w inny sposób niż przez karierę zawodową. Wiedzieć, że jest się dobrym i zawsze można odejść z podniesioną głową. Co istotne, krytykę powinno się traktować jako opinię, którą inni mają prawo wyrażać? Kiedy krytyka nas zaskakuje, należy prosić o wyjaśnienie? Nie można „roztkliwiać się” publicznie – żale i płacze spowodują, że osoby dręczące będą miały tym większą satysfakcję        z upokarzania. Nieunikniony w tej sytuacji stres najlepiej rozładowywać przez aktywność fizyczną – jazdę na rowerze, aerobik. Kiedy żadne środki obrony nie będą skutkowały, trzeba pomyśleć o zmianie pracy? Reakcja  pracownika zawsze musi być jednak zdecydowana. Jeśli choć raz pozwolimy na jakąkolwiek formę szykan wobec siebie, jeśli nie zareagujemy, nastąpią kolejne. Jeżeli trudno jest liczyć na pomoc najbliższego otoczenia, kolegów, to pierwszym krokiem, jaki powinna zrobić ofiara jest powiadomienie związku zawodowego. Doświadczenia krajów zachodnich wskazują, że związki zawodowe mogą wiele zdziałać, jednak najwięcej mogą uczynić sami poszkodowani          i zarządy firm.   CIĄG   DALSZY W NASTĘPNYCH NUMERACH INFOSA 


