
 

 

 
 

 
Marzec 2005 roku –   członków 271, czynnych zawodowo – 265  
 
Komisja Zakładowa w miesiącu marcu przeprowadziła wraz ze społeczną inspekcją pracy, 
kontrolę czasu pracy w wybranych działach. W wyniku przeprowadzonej kontroli, podjęto 
interwencję i rozmowy w sprawie działu utrzymania ruchu, na którym stwierdzono szereg 
nieprawidłowości.  
W zakładzie warszawskim odbył się przegląd warunków pracy, w którym uczestniczył 
członek Komisji Zakładowej Ewa Kapciak. Wnioski pokontrolne zostaną przekazane 
Komisji Zakładowej, oraz Kierownikom działów produkcyjnych w celu usunięcia 
nieprawidłowości, które stwierdziła Komisja BHP. 
Rozpoczęły się prace nad zmianami w regulaminie świadczeń socjalnych i przygotowaniu 
preliminarza świadczeń socjalnych na 2005 rok. Duże zainteresowanie pracowników 
dotyczy punktów związanych z dofinansowaniem urlopu wypoczynkowego i świadczenia 
świątecznego, niestety nie możemy na tym etapie uzgodnień przekazać więcej 
wiadomości. Komisja Zakładowa podjęła decyzję o finansowaniu nagród związanych z 
konkurencją przeciągania liny na Spartakiadzie Przemysłu Spożywczego.  
Od bieżącego roku dyscyplina ta poświęcona zostaje pamięci Andrzeja Kamińskiego, 
który od początku istnienia Spartakiady był jurorem w tej konkurencji sportowej.  
Komisja Zakładowa uznała, że fundatorem nagrody w tych zawodach, począwszy od 2005 
roku, będzie Organizacja Związkowa Cadbury Wedel Sp. z o.o.  
Jest to wyraz szacunku i pamięci dla osoby Przewodniczącego Andrzeja Kamińskiego. 
 
Przypominamy, że chętni na Spartakiadę mogą zgłaszać się do dnia 01.04.2005 
r. Zapisy prowadzone są dla wszystkich pracowników i ich rodzin, bez względu 
na przynależność związkową.  
Spartakiada odbędzie się w dniach 29.04 – 02.05.2005 roku  
 
Zdrowych, radosnych Świąt Wielkiej Nocy, suto zastawionych stołów, 
dużo wody w poniedziałek, bogatego zająca i jak najmilszych spotkań   
w gronie przyjaciół i rodziny, życzy… 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 
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Postanowiłem spotkać się z człowiekiem, który budował naszą rzeczywistość związkową  
w tamtym okresie. Efektem moich starań było spotkanie z pierwszym Przewodniczącym 
Solidarności w Wedlu Sławomirem Wyczańskim. Ujrzałem człowieka, który w tamtym 
okresie tworzył i prowadził związek NSZZ „Solidarność”, którego spadkobiercami 
jesteśmy obecnie. Czym różniło się działanie Komisji Zakładowej wówczas i jakie były 
problemy występujące w tamtym okresie? Solidarność podjęła wysiłek przemian 
społecznych, potrafiła zjednoczyć miliony Polaków do zrywu i poświęcenia, często 
graniczącego z utratą zdrowia i życia.  
Czy z tej idei i walki zostało coś w naszej rzeczywistości i czy to jest ta sama 
Solidarność? Na pewno możemy powiedzieć, że NIE, coraz większa władza pieniądza, 
zepchnęła Solidarność na margines życia społecznego. Nie kształtujemy już polityki, nie 
jesteśmy na afiszu, ale w dalszym ciągu walczymy o CZŁOWIEKA.  
I pod tym względem to jest ta sama Solidarność, ta sama, która mimo przeciwności i 
prób zepchnięcia na boczny tor, potrafi ukazać i naświetlić problemy, z którymi boryka 
się społeczeństwo polskie. Zacząłem od cytatu, który ukazuje całą prawdę o Solidarności, 
naszym doświadczeniem jest pamięć tej wielkiej S, jest też nieprzebraną księgą wiedzy. 
Przecież te same problemy pracownicze występują teraz i tak jak wówczas 
najważniejszym przesłaniem było i jest działanie na rzecz miejsc pracy i obronie prawa 
pracownika do godziwego życia. Zdaniem Hobbesa w jego Filozofii Społecznej, człowiek, 
będąc bytem cielesnym i jednostkowym, nie jest z natury społeczny. W stanie natury 
czystej cechuje go egoizm a jego działanie ma na względzie jedynie jego samego. Stąd 
też powszechna wojna każdego z każdym. Natura nie zna innego dobra niż indywidualne i 
dążenia do samozachowania. Jednak już w stanie natury czystej człowiek posiada rozum, 
a ten nakazuje mu szukać pokoju dla uniknięcia większego zła. Jest to pierwszy nakaz 
prawa naturalnego wynikający z rozumu; za nim idą inne, eliminujące powszechną 
wojnę, jak wdzięczność za wyświadczone usługi, powszechna uprzejmość, zakaz 
nadmiernej zemsty, dotrzymywanie umów, odrzucenie nienawiści i pogardy, uznanie 
równości ludzi itd. Bytowanie społeczno-państwowe człowieka jest, więc wynikiem 
umowy społecznej, w której jednostka zrzeka się swych suwerennych praw, na rzecz 
absolutnej władzy. 
Nie posiadamy władzy i nie próbujemy po nią sięgnąć, czasy wielkiego zrywu społecznego 
są już za nami. Możemy zrobić jedno, z jednostki aspołecznej, egoistycznej spróbować 
zbudować grupę ludzi pod sztandarami Solidarności, która tak jak w latach 
osiemdziesiątych potrafiła wyrzec się egoistycznych korzyści na rzecz działalności, 
ogólnie rozumianej jako współżycie społeczne. 
 
Na koniec zwracam się do wszystkich, którzy posiadają pamiątki, zdjęcia i wspomnienia  
z okresu budowania Solidarności w naszym zakładzie, o podzielenie się nim z Komisja 
Zakładową . Pragniemy, aby powstało dzieło o historii Wedlowskiej Solidarności. 

DARIUSZ SKOREK 

Doświadczenie nie jest niczym innym jak pamięcią. 
Cała wiedza jest przypomnieniem. 
 

Thomas Hobbes  
Zacząłem od słów uczonego, myśliciela, filozofa, teoretyka 
państwa, ur. 5 IV 1588 w Malmesbury (Westport),  
zm. 4 XII 1679 w Hardwick. Przeglądając ostatnio 
dokumenty dotyczące Komisji Zakładowej, stwierdziłem ze 
należałoby zając się sprawą historii Solidarności. Historii 
nie przez wielkie S, ale tej naszej Wedlowskiej. Jak mało 
wiemy o działalności Komisji w latach wielkiego zrywu i 
okresu podziemia. 
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Miło jest mi serdecznie, że zgodził się Pan porozmawiać ze mną na temat 
historii Wedlowskiej Solidarności, szczególnie w momencie opuszczeniu nas 
przez Andrzeja Kamińskiego. 
 
O śmierci Andrzeja dowiedziałem się z nekrologów, które ukazywały się w gazetach, 
niestety bardzo żałuję ze nie uczestniczyłem w tej przykrej uroczystości, ale zabrakło 
informacji o miejscu i dacie pogrzebu w nekrologach. 
 
Ma pan rację, że było to niedopatrzenie, ale w momencie, gdy była 
przekazywana ta smutna wiadomość do prasy, nie znaliśmy jeszcze daty i 
miejsca pogrzebu. 
  
Panie Przewodniczący, jest Pan dla nas wszystkich członków „Solidarności” 
niekwestionowanym autorytetem, ale przede wszystkim jest pan autorytetem 
dla większości pracowników Wedla, a w szczególności dla tych, których Pan 
wykształcił w naszej szkole przyzakładowej. 
 
To są już stare dzieje. Do pracy w zakładach E.Wedel przyjąłem się w 1949 roku.  
Zostałem przyjęty przez ówczesnego, jeśli dobrze pamiętam Dyrektora Technicznego 
inżyniera Orzęckiego, na stanowisko Kierownika Rozwoju i Postępu.  
Później byłem Kierownikiem Laboratorium Chemicznego i Głównym Technologiem  
w zakładzie.  
Do Wedla trafiłem z Politechniki Warszawskiej z funkcji asystenta, oprócz tego byłem 
wtedy Przewodniczącym Koła Chemików Studentów i prowadząc to koło działaliśmy nie 
tylko jako studenci, ale i politycznie. Groziła mi relegacja z Politechniki, byłem przecież 
żołnierzem Armii Krajowej, uczestnikiem Powstania Warszawskiego. 
Wtedy dowiedziałem się, że Wedel poszukuje chemika na stanowisko Kierownika 
Laboratorium, skorzystałem z okazji.  
Jako młoda wtedy osoba zamierzałem się ożenić, a Wedel oferował mieszkanie.  
To też trochę zaważyło na tym i przesądziło, że się znalazłem w naszym zakładzie pracy. 
 

Rozmowa z Panem 
Sławomirem Wyczańskim 

pierwszym Przewodniczącym  
 K. Z. NSZZ „Solidarność” 

w Wedlu 
 

Wywiad dla Infosa udzielony  
dnia 03.03.2005 roku 

 
Z byłym Przewodniczącym rozmawia  

Dariusz Skorek obecny Przewodniczący  
Komisji Zakładowej 

 



 

 

Miałem wtedy jeszcze dwa etaty, na prośbę Dyrektora Karbowniczka pracowałem w 
Biurze Projektów Przemysłu Fermentacyjnego – utworzona tam była pracownia 
cukiernicza, w której wykonywane były projekty dla zakładów cukierniczych w Polsce, 
oraz wykładałem w szkole związanej z zakładami Wedla. Czyli można powiedzieć, że 
miałem trzy prace:w Wedlu, w Biurze Projektów i w szkole. Starzy Wedlowcy pamiętają, 
że mój pokój znajdował się na 5 piętrze przy Ptasim Mleczku, okna wychodziły na stadion 
i park. Nikt nie używał innej nazwy niż Pokój Wyczańskiego. Pracę dla Biura Projektów 
tez wykonywałem w tym pokoju, na drugą zmianę, dlatego stołowałem się w zakładzie. 
Musiałem się mocno nadwerężać umysłowo, stąd prawdopodobnie utrata słuchu. 
 
Przyjął się Pan do zakładu, który był kiedyś prywatną własnością Jana Wedla, 
czy poznał Pan go osobiście? 
 
Pamiętam jak tylko zacząłem pracować w zakładzie, przyszedł do mnie inżynier Orzęcki  
i spytał mnie czy chcę zobaczyć Wedla. Otworzył okno i powiedział, że przyjechał do mnie 
Wedel. I faktycznie po drugiej stronie jeziorka Kamionkowskiego przechadzał się na 
czarno ubrany Pan z żoną. To jest Pan Jan Wedel, on ogląda swój zakład.  
Wedla pamiętam, z czego innego. Jestem starym Warszawiakiem z Pragi, urodzonym na 
Pelcowiźnie i pamiętam jako dziecko, że Wedel posiadał samolot i latał nad Warszawą, 
zrzucał słodycze lub atrapy czekolad w opakowaniu, w taki sposób wtedy mocno się 
reklamował. Nie poznałem Go osobiście, pamiętam, że kiedy istniał związek emerytów 
przy zakładzie, to ci właśnie emeryci nie wyrazili się nigdy inaczej niż PAN DOKTOR JAN 
WEDEL, robili to z tak bardzo wielkim szacunkiem dla jego osoby. Wiem, że próbował 
pracować na niższych stanowiskach, ale nie dane mu to było. Był osobą bardzo lubianą i 
szanowaną w zakładzie. Czyli w powiedzeniu starych Wedlowców, aby wyrazić szacunek 
dla tego wspaniałego człowieka, pytanie brzmiałoby, czy poznałem PANA DOKTORA JANA 
WEDLA? 
 
Przejdźmy teraz do początków „Solidarności” w zakładzie.  
 
W związku zawodowym, w tym komunistycznym byli prawie wszyscy i ja także. Ale na 
siłę broniłem się przed próbą zapisania mnie do partii. Ja posiadałem trochę charyzmy i 
byłem osobą lubianą, z tego względu, że byłem nauczycielem, żołnierzem A.K., 
Powstańcem Warszawskim, a przede wszystkim bezpartyjnym. Kiedy zaczęły się 
problemy polityczne, następowała zmiana Gomółki na Gierka, ówczesny Dyrektor 
Karbowniczek, zwrócił się do mnie jako do osoby, która posiada wielki autorytet, aby 
przeczytać dokument na manifestacji organizowanej przez zakład dla pracowników.  
Pamiętam, że spytałem się wtedy, dlaczego ja mam łagodzić wasze spory partyjne, a  
w odpowiedzi usłyszałem, że tu nam Pan pasuje jako osoba, aby taki dokument odczytać.  
Więc był taki moment, że byłem nawet kandydatem do partii. Ale oni nie mieli do mnie 
zaufania, Oni, czyli komuniści. Jeszcze przed Solidarnością, to ja byłem czarną reakcją, 
powiem więcej Kierownikiem Czarnej Reakcji, dlatego że piastowałem funkcje 
Przewodniczącego Koła N.O.T.Aby przybliżyć tą dziwną sytuację powiem to w taki 
sposób, w zakładzie istniała Podstawowa Organizacja Partyjna – POP i Koło NOT, które 
było uznawane przez wszystkich jako Czarna Reakcja. Był taki moment, że odezwał się 
do mnie mój kolega profesor chemii z Gimnazjum Władysława IV w Warszawie, który 
mówi- jak ty sobie dajesz radę w tej fabryce, ty nic nie wiesz o decyzjach. Wtedy były 
przepychanki Gomółka – Gierek, a mnie dają dokument, który jest za Gomółką i ja mam 
go odczytać pracownikom. Wystąpiłem na tej manifestacji dla pracowników umysłowych, 
to znaczy kazano mi odczytać ten dokument 
Nadchodzi rok 1980, protesty w Lublinie, w Gdańsku, Szczecinie i ta fala przechodzi przez 
zakłady warszawskie. My włączamy się do tego, ale jeszcze nie jesteśmy zorganizowani. 
Mnie w tym czasie wysyłają na wypoczynek do Jugosławii, to były takie wczasy 
refundowane przez NOT. Wracam do zakładu, a u mnie w pokoju siedzą smoluchy, 
przepraszam, że używam takiego słowa, ale wtedy w naszej mowie potocznej tak  



 

 

nazywano mechaników. Panie Sławku gdzie Pan był, mamy w zakładzie Solidarność 
trzeba zorganizować zebranie wyborcze. Byłem zaskoczony. Pamiętam, że byli to Henio 
Sypniewski, Rysio Gulbicki i Józef Foryś.  
Czyli jak Pan zauważy nie byłem jednym z założycieli Solidarności w Wedlu, wszystko 
zaczęło się od warsztatów mechanicznych i kierowców. 
 
Słucham Pana z zaciekawieniem, jako osoba wówczas młoda nie mogłem 
uczestniczyć w tych wydarzeniach. Inaczej odbierało się ten entuzjazm na, 
zewnątrz, ale pamięć o działaniach w zakładzie jest bardzo ważna. Czy mógłby 
Pan przybliżyć nam ten sam początek, czyli pierwsze zebranie, działalność? 
i problemy, jakie się wtedy pojawiły? 
 
Tak jak mówiłem nie ja zakładałem Solidarność w Wedlu, ale od początku uczestniczyłem  
w jej życiu. Organizujemy pierwsze zebranie wyborcze. Sala jest załatwiona, obecna jest 
też Dyrekcja, która prowadzi odpowiednią politykę przeciwko „S”, czyli organizacji 
zawodowej a nie politycznej i to jeszcze w dodatku nie komunistycznej. Wiedzieli od 
początku, że jesteśmy za wolnym związkiem, mimo to próbowano nas do tego zrazić. 
Odbywają się wybory, chętni zgłaszają akces, między innymi i ja.  
Zostaje wybrany do Komisji Zakładowej razem z innymi 24 osobami. Bo tyle liczyła 
pierwsza Komisja Zakładowa. Przychodzi do mnie Dyrektor Karbowniczek z pretensją, nie  
o to, że jestem członkiem Solidarności, ale przede wszystkim, że jestem w Komisji 
Zakładowej, dlatego że wtedy zaczęli zapisywać się do Solidarności pracownicy umysłowi. 
Łatwiej było utrzymać się pracownikowi fizycznemu, niż pracownikom biurowym i 
potrzebna była ta kropla, która mogła zadecydować czy zapisać się do związku, czy nie.  
Odbywa się pierwsze zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, na którym 
dokonano wyboru Zarządu i Sekcji. Ja zostałem wybrany Przewodniczącym Solidarności 
Wedlowskiej. Zapada też decyzja, że Komisja będzie wspólna dla zakładu Wedla i Syreny. 
Jak Pan wie Solidarność była zawsze blisko Kościoła, pierwsze problemy, z którymi się 
zetknęliśmy to była sprawa obrazków świętych.  
Większość pracowników w zakładzie to były kobiety wierzące, które chciały, aby na 
działach można było umieścić symbole religijne. Czyli pierwsze boje były o to, aby to 
umożliwić. 
 
Zbliża się stan wojenny. Ale wcześniej zalewa Polskę fala strajków.  
Jak wyglądało to w naszym zakładzie? 
 
Decyzją Gdańska i naszego Regionu Mazowsze było, że zakłady przemysłu spożywczego 
nie muszą uczestniczyć w strajkach. Natomiast we wszystkich pogotowiach strajkowych 
uczestniczyliśmy. Czyli zakład był przygotowany do strajku, oflagowany, spisana umowa  
z dyrekcją odnośnie ujęć energetycznych (gaz, energia elektryczna, ścieki), obstawa 
bram wjazdowych. Przygotowane były dyżury, dyrekcja też musiała mieć dyżury. Byliśmy 
już umówieni z Dyrektorem Karbowniczkiem, że będziemy długo w fabryce, ale na samą 
noc pójdziemy do domu, czyli nie było to tak ściśle pilnowane jak w innych zakładach. 
Pamiętam rozmowę z Dyrektorem Karbowniczkiem, który pyta mnie się czy mam 
przygotowany śpiwór. Mówię, że nie, może wezmę koce. Ja będę miał śpiwór odpowiada 
mi Karbowniczek, ale, po co Panie Sławku mamy nocować w zakładzie, mamy ludzi na 
portierni, czynne są telefony, mamy kierowców i samochody w razie czego to się szybko 
porozumiemy. Ja wtedy zadzwoniłem do Wujca, który był najbliżej z naszą Komisją  
i doszliśmy do porozumienia, że skoro nasz zakład jest w większości kobiecy i 
żywnościowy to możemy przyjąć taką drogę pogotowia strajkowego. 
Ja miałem wtedy prawie 60 lat na karku, a reszta Komisji Zakładowej to młodzież, a w 
nich to się wtedy aż krew gotowała. Oni zawsze do mnie mówili Panie Przewodniczący, 
ale my chcemy strajkować, dowalmy komuchom.  
Pamiętam, że wśród tych pogotowi strajkowych, jeden strajk jednak zorganizowaliśmy.  
 



 

 

 Kiedy przystępowaliśmy do strajku, to była decyzja, że produkcja na dany dzień musi 
być wykonana. Największy kłopot wystąpił na dziale chałwy. Do chałwy potrzeba było 
nagotować cały kocioł masy karmelowej. Albo gotujemy albo nie, po wielu dyskusjach 
chałwiarze wykonali cały plan i przystąpili do strajku razem z innymi.  
Tak jak wspominałem wcześniej, ja byłem w takim wieku, że trudno mi było porozumieć 
się z młodzieżą, która aż kipiała i garnęła się do wszystkich protestów, które pojawiły się  
w Polsce. Pamiętam, że w budynku mieszkalnym nr 26 mieszkała rodzina Kacaków.  
Byli to starzy pracownicy Wedla, którzy byli członkami PPS-u. W momencie, kiedy 
ogłoszono połączenie PPR i PPS jako PZPR, powstał wśród załogi Wedla podział i dylemat, 
czy zapisać się do PZPR czy nie, ale większość z PPS nie zapisała się wtedy do nowo 
powstałej partii. W tej całej fali strajkowej siedzą emeryci przed budynkiem mieszkalnym 
nr 26 w kucki, a ja rano podążam do pracy. Panie inżynierze tylko nie róbcie strajków 
wołają do mnie, bo my się na strajki nie zgadzamy. Ja zacząłem tłumaczyć im, że nad 
nami jest Gdańsk, jest Mazowsze, a nie ministerstwo lub zjednoczenie. Jak oni powiedzą 
strajk to będziemy strajkować. I tak z nimi dyskutuję przed wejściem do pracy.  
Ale dlaczego wspomniałem tą rodzinę, bo w pewnym momencie z tej rzeszy emerytów 
padły słowa, – Ale Kacakowie na to się nie zgadzają. To było w tej sytuacji bardzo 
zabawne zdarzenie, które mi utkwiło w pamięci. 
 
Nadchodzą aresztowania, jakie reperkusje dosięgają działaczy w zakładzie? 
 
Brakuje w moim życiorysie internowania i dotąd nie wiem, dlaczego? 
Wtedy istniała taka struktura działalności Solidarności, że wszyscy działacze z Grochowa 
tworzyli coś w rodzaju koła terenowego i nagle okazuje się, że SB aresztuje po kolei 
wszystkich Przewodniczących. Dochodzą do mnie informacje o uwięzieniu na Białołęce 
moich kolegów z zakładów Praskich, a do mnie nawet nie zapukali. 
Pamiętam jak przed samym ogłoszeniem stanu wojennego, przyjechał z niespodziewaną 
wizytą do Wedla Generał Jaruzelski ze swoją świtą. Istniał wtedy w Polsce tak zwany 
handel wymienny. To znaczy my jako zakład mieliśmy słodycze, inni buty, alkohol itp. 
Dyrekcja razem ze związkami zawodowymi załatwiała za dobra produkowane u nas, 
rzeczy niedostępne dla nas. Problem pojawiał się wtedy, gdy Dyrekcja załatwiała coś,  
ale nie dla wszystkich, tylko dla wybranych. Wtedy my jako Solidarność mocno 
protestowaliśmy przeciwko takiemu załatwianiu sprawy. W końcu listopada wjeżdża na 
teren zakładu wojskowa nysa z Jaruzelskim i jego świtą. Miedzy innymi znajduje się  
w niej ówczesny Prezydent Warszawy Majewski. Zbieram szybko Zarząd Komisji 
Solidarność, czyli Ja, Sypniewski, Gulbicki, Kamiński i zastanawiamy się, co robić.  
Wizyta Jaruzelskiego jest niezapowiedziana i nas nikt nie poinformował o jego obecności. 
On nie jest naszym gościem, ale domyślamy się, że będą chcieli abyśmy byli obecni 
podczas tej wizyty. Zapada decyzja, że nie uczestniczymy w tej imprezie. W pewnym 
momencie przysyła Dyrektor Karbowniczek umyślnego z poleceniem abym dołączył do 
gościa. Poprosiłem o poczekanie na odpowiedź i jeszcze raz zaczęliśmy się zastanawiać, 
co z tym fantem zrobić. Jak Karbowniczek sobie życzy, to niech Pan idzie, zapada decyzja 
Komisji Zakładowej. Dołączam do świty Jaruzelskiego na czekoladzie twardej i zwiedzam 
z nim zakład do końca. Po zakończeniu zebrano nas w sali pamięci za gabinetem 
Dyrektora. Myślę sobie, jeżeli mnie dopuszczą do głosu to ja poruszę sprawę tego handlu 
wymiennego. Siedzę i słucham, jako przedstawiciel Solidarności jestem dla nich mało 
interesujący. Próbuję zgłosić się do pytania, ale jestem ignorowany.  
Ale Jaruzelski katem oka zauważył, że próbowałem zadać pytanie i mówi, że teraz 
chciałby zabrać głos szef Solidarności i proszę go dopuścić do dyskusji.  
Poruszyłem wtedy sprawę tego handlu wymiennego i niesprawiedliwości społecznej,  
bo co maja na przykład wymieniać pracownicy ZUS, pieczątki, papiery.  
Jak wspominałem nie wiem do dzisiaj, dlaczego nigdy nie byłem internowany,  
czy aresztowany? Może zadecydowało o tym to, że uczestniczyłem w tej wizycie 
Jaruzelskiego, jako Przewodniczący Solidarności? 
                          



 

 

Czy działalność w Solidarności miała wpływ na to, że pożegnał się Pan z 
zakładem Wedla? 
 
Dla mnie osobiście to nie była sama działalność w Solidarności, to także Armia Krajowa, 
Powstanie Warszawskie, popsute stosunki na Politechnice Warszawskiej, bo stamtąd 
chciano mnie relegować za polityczną działalność.  
Jeżeli by mnie Pan zapytał, czy odejście z Politechniki do Wedla miało coś wspólnego z 
polityką, to odpowiedziałbym, że miało. Ale czy decyzja o odejściu z Wedla miała coś z 
tym wspólnego, to odpowiem, że bezpośrednio nie, ale pośrednio tak.  
Ja odchodzę z zakładu w 1985 roku, tutaj jest taka zbieżność dat, ponieważ Pan się w 
tym roku przyjmuje do pracy w zakładzie.  
Oni, mówię o komunistach w 1983 roku skończyli ze wszystkim, co było związane ze 
stanem wojennym. Wałęsa jest internowany, ale wiadomo, że już zaczynają się liczyć  
z jego osobą. Jedno mogę powiedzieć, tracę na wynagrodzeniu, na swoim życiu 
osobistym. Nie jestem już pracownikiem społecznym, nie jestem Przewodniczącym 
Solidarności, bo ta oficjalnie nie istnieje. Inflacja w kraju jest wysoka, podwyżki pensji są 
bardzo częste. Ja jestem wtedy na stanowisku Kierownika Laboratorium Badawczego i 
moje wynagrodzenie jest podnoszone w minimalnym procencie, nie w takiej wysokości 
jak innym. Nie mam ciężkich obowiązków, jestem odpowiedzialny za jakość produkcji 
cukierniczej i co bym nie robił i jak się nie starał to do mnie były zawsze pretensje.  
W zakładzie istniało stanowisko Głównego Technologa, byli Kierownicy Działowi 
odpowiedzialni za produkcję, niestety każda reklamacja, czy problemy z jakością wyrobu 
to telefon do mnie. Czyli wywieranie presji na moją osobę.  
Pojawiła się wtedy możliwość zorganizowania zakładu cukierniczego od podstaw i objęcie 
funkcji Dyrektora tego zakładu i skorzystałem z tej oferty. 
 
Nauczał Pan w szkole, którą opiekował się zakład, ale wiem też od kolegów, 
którzy ją kończyli, że był Pan autorem podręczników specjalistycznych, 
związanych z cukiernictwem. 
 
To był taki okres, że pisałem podręczniki i równocześnie nauczałem na Majdańskiej.  
Wtedy trzeba było nauczać zgodnie z programem i wymaganiami Ministerstwa Oświaty.  
Co chwila musiałem modyfikować swoje podręczniki, musiała się zmienić fachowość, ale 
nie cukiernicza lecz edukacyjna, czyli pedagogika.  
Opracowałem kilka podręczników, ale najbardziej znane to technologia a drugi to 
towaroznawstwo. Technologia cukiernictwa ukazała się już w 9 wydaniach na przestrzeni 
lat, a towaroznawstwo w 10 wydaniach. Te nowe wydania trzeba było za każdym razem 
przygotować. Zmieniają się przecież maszyny, masy i trzeba to było odpowiednio ułożyć. 
Opracowałem także inne podręczniki – jestem dotąd specjalistą od trwałych wyrobów 
cukierniczych, czyli od takich, których okres użyteczności trwa, co najmniej jeden 
miesiąc.  
 
Jakie doświadczenia mógłby przekazać Pan, swoim następcą, którzy muszą 
wejść w tą działalność społeczną? 
 
Przytoczę tu nekrolog, który Zarząd umieścił w jednej z gazet, w związku ze śmiercią 
Andrzeja. „ Pan Andrzej był osoba powszechnie znaną i szanowaną. Trwale zapisał się w 
historii naszej firmy, jako człowiek walczący o interesy wszystkich pracowników.  
Zawsze kierował się dobrem pracownika, ale także rozumiał potrzeby pracodawcy, dając 
tym dowód poszanowania zasad dialogu społecznego”. 
Bardzo mi się to spodobało, czyli trzeba pamiętać, że Solidarność – Solidarnością, ale 
walczyć trzeba o człowieka. Trzeba uważać i tak prowadzić dialog, aby nie narazić się na 
zarzuty, które mogą być podstawą do pozbycia się kogoś z zakładu. Wtedy tracą ludzie  
i Solidarność, czyli jeszcze raz podkreślam „ a także rozumiał potrzeby pracodawcy”. 
Kiedyś to była walka z systemem, walka polityczna, działało się intuicyjnie. 



 

 

 Teraz musi istnieć model wyważonego dialogu społecznego, w którym musi zaistnieć 
pracownik jako osoba i szeroko pojęte potrzeby pracodawcy.  
 
Jak Pan ocenia teraz z perspektywy lat wyroby Wedla? 
 
Jeśli chodzi o czekolady, największa zmiana nastąpiła jakieś 10 lat temu.  
W smaku ta zmiana nie jest wyczuwalna, natomiast zmieniła się sama miałkość wyrobu, 
związana z procesem produkcyjnym i technologią. Ja w swojej pracy w Wedlu, ale także  
i później, byłem w komisjach degustacyjnych i decydowałem czy ze względu na jakość, 
smak i inne cechy, wyrazić zgodę na produkcję danego wyrobu. Nigdy natomiast nie 
byłem łasuchem, a smakowanie wyrobów cukierniczych traktowałem jako mój obowiązek 
związany z wykonywaną pracą, lub jako urozmaicenie sposobu odżywiania.  
 
Dziękuję serdecznie za rozmowę, mam nadzieję, że jeszcze niejednokrotnie 
spotkamy się, aby porozmawiać o zakładach Wedla i historii Solidarności. 
 
Mam nadzieję, jeżeli zdrowie mi na to pozwoli spotkać się z Panem i że dane mi będzie 
odwiedzić kiedyś miejsce, w którym tyle lat przepracowałem. Mam już 83 lata, ale 
pozostał sentyment za zakładem i za ludźmi, z którymi wtedy się zetknąłem. 
 

DARIUSZ SKOREK 
 

 
Posiedzenie Rady było ważnym momentem w działalności Sekcji. W spotkaniu 
uczestniczyli przedstawiciele Sekcji Piekarzy, Młynarzy i Cukierników NSZZ „Solidarność”, 
na czele  
z Przewodniczącym Sekcji Waldemarem Sobkowiczem z S.P.C. Warszawa, 
oraz zaproszeni goście z zakładów, które dotąd nie są członkami żadnej z Sekcji.  
W siedzibie Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” na ulicy Jasnej 7, 
zapadła decyzja o połączeniu organizacyjnym obydwu sekcji w jedną strukturę, która 
będzie maiła na celu współdziałanie i pomoc dla członków Solidarności  
w przedsiębiorstwach i zakładach branży spożywczej, związanej z procesami produkcji 
młynarskiej, piekarniczej i cukierniczej w Polsce.  
 

       

Dnia 11 marca 2005 roku  
odbyło się posiedzenie Rady 
Sekcji Krajowej Przemysłu 

Cukierniczego  
NSZZ „Solidarność” 



 

 

  Powołano grupy robocze w obydwu Sekcjach, które przygotują dokumenty potrzebne do 
rejestracji nowej struktury organizacyjnej Sekcji, która zostanie powołana do życia na 
jesień 2005 roku. Z ramienia naszej Sekcji są to osoby: Jerzy Dziobek – Lajkonik Snack, 
Sławomir Zagrajek – Frito Lay, Dariusz Skorek – Cadbury Wedel. Jedną z ważniejszych 
decyzji Rady jest przygotowanie bazy informacyjnej dla organizacji związkowych branży 
cukierniczej, która obejmować będzie wiadomości na temat układów zbiorowych, 
regulaminów, czasu pracy, struktury organizacyjnej i problemów występujących  
w przemyśle cukierniczym w poszczególnych zakładach pracy. Jest to pierwszy krok 
Sekcji w celu przygotowania branży do działań zmierzających w kierunku prowadzenia 
rozmów  
z pracodawcami na poziomie struktury branżowej, a nie jak dotychczas na poziomie 
danego przedsiębiorstwa. 
 

BRUKSELA 19.03.2005 r. 
Dnia 18 marca 2005 roku na parkingu przy Sali Kongresowej w Warszawie, zebrali się 
uczestnicy manifestacji EKZZ w Brukseli. Punktualnie o godzinie 11 podjechał zamówiony 
autokar, który miał przewieść nas bezpiecznie do Belgii. Czekało nas ponad 1300 
kilometrów jazdy, przez Polskę, Niemcy, Holandię i Belgię. Po drodze mieliśmy zabrać 
manifestantów z Łowicza, Konina i Poznania. Cały wyjazd koordynował Przewodniczący 
Sekretariatu Przemysłu Spożywczego Mirosław Nowicki, który na wstępie przekazał 
informacje organizacyjne dotyczące manifestacji. Ruszyliśmy w tą długa podróż, 
zastanawiając się jak będzie to wyglądało na miejscu. Żaden z nas nie traktował tego 
wyjazdu jako wycieczki krajoznawczej i liczyliśmy się z tym, że będzie to trudne 
wyzwanie dla nas. Podróż przez Polskę upłynęła w dobrych humorach, mimo że zajęło to 
12 godzin i na przejściu granicznym w Świecku pojawiliśmy się około godziny 23. 
Odprawa była tylko formalnością, jako członkowie Unii Europejskiej byliśmy obsłużeni 
szybko i sprawnie. Poczuliśmy się prawdziwymi Europejczykami, bez zbędnych 
przepychanek z celnikami         i strażą graniczną.  Niemcy przywitały nas deszczem i 
wspaniałymi autostradami, których jako Polacy możemy pozazdrościć. Mijaliśmy kolejne 
miejscowości, tracąc powoli orientacje gdzie w danym momencie jesteśmy. Tylko 
informacje docierające do nas od kierowcy, pozwalały nam się zorientować gdzie w 
danym momencie się znajdujemy. Przez granicę Holenderską i Belgijską przejechaliśmy 
nie zatrzymując się i tylko zmieniający się krajobraz i nazwy miejscowości na znakach 
informacyjnych, pozwalały nam określić, przez jaki kraj obecnie przejeżdżamy. Jedną ze 
znaczących różnic były autostrady, które w Belgii są w całej swej długości oświetlone. 
Zbliżaliśmy się do Brukseli, zmęczeni, niewyspani i głodni. Od wyjazdu z Polski minęły 22 
godziny jazdy, przerywanej tylko krótkimi postojami dla palaczy. Otrzymujemy 
informacje o tym, że będziemy mieć około 30 minut na parkingu 

 

aby przygotować się do manifestacji  
i w kolumnie autokarów przejechać na 
miejsce zbiórki w Brukseli. Zakładamy 
przygotowane bezrękawniki z napisem  
Solidarność, każdy otrzymuje 
szturmówkę i tak uzbrojeni wsiadamy 
do autokaru, aby pod eskortą policji 
belgijskiej wjechać do centrum 
miasta. Policja jest bardzo stanowcza   
i nie ma czasu na zbędną dyskusję. 
Wysiadamy w okolicy Dworca 
Południowego, skąd około kilometra 
mamy do przejścia na miejsce 
przeznaczone dla Solidarności. 
Będziemy maszerować na początku 
manifestacji, pomiędzy Słowakami  



 

 

i Chorwatami. Na placu zbiórki spędzamy kilka godzin i około 14 ruszamy w kierunku 
Dworca Północnego, maszerując przez centrum Brukseli. 
 

 
 

zaczęło dawać się nam we znaki. Przemarsz ulicami zajął około trzech godzin i o 17,00 
mieliśmy czas przeznaczony na zwiedzanie. Nasza grupa Wedlowska trzymała się razem     
i postanowiliśmy obejrzeć stare miasto w Brukseli z olbrzymią katedrą na rynku, która 
była kierunkowskazem dla tych, którzy by zabłądzili. Niestety z naszymi skromnymi 
fuduszami 
 

 
 
Polskiej, aby zjeść gorący posiłek, który zmieści się w naszych skromnych zasobach 
finansowych. Na gorąco komentujemy manifestację, która zrobiła na nas ogromne 
wrażenie, rozmachem i przygotowaniem, oraz organizacją, której możemy tylko 
pozazdrościć. Forma wspólnej zabawy, bez sztywno wytyczonych granic, bardzo nam się 
spodobała i nie kojarzyła się z typowymi demonstracjami w Polsce, a potraktowanie tego 
jako święta związkowego i wspólnej zabawy, zrekompensowała nam trudy podróży.  
Do Warszawy docieramy w niedzielę 20 marca, około godziny 19,00 pozostawiając za 
sobą tysiące przejechanych kilometrów. Niezapomniane wrażenia na długi czas pozostaną  
w naszej pamięci, a spostrzeżeniami próbowaliśmy się z wami podzielić na gorąco. 
 

DARIUSZ SKOREK 

Sama manifestacja przypomina 
zabawę i spotkanie dobrych 
przyjaciół a atmosfera zabawy, 
utrzymana została do końca.  
Jako grupa związkowa Solidarności 
maszerowaliśmy na początku ponad 
60 tysięcznej grupy manifestantów, 
wzbudzając pośród obserwatorów  
i przechodniów aplauz i gorące 
przyjęcie. Solidarność zawsze 
kojarzyła się w krajach zachodnich 
szacunkiem i sympatią, czego 
dowody mieliśmy, maszerując przez 
ulice Brukseli. Ciepłe przyjęcie przez 
Belgów i wspaniała pogoda około 18 
stopni, zrekompensowały nam trudy 
podróży i zmęczenia, które powoli 

czuliśmy się jak ubodzy krewni        i 
musieliśmy zadowolić się skromnymi 
pamiątkami, które i tak w znacznym 
stopniu naruszyły nasz budżet 
domowy. Związkowcy z Wawela 
zauważyli, że kwoty są podobne jak  
u nas, tylko waluta przy wystawianej 
cenie miała inne oznaczenie (euro).  
Zbliżała się pora powrotu do Polski. 
Zgodnie z harmonogramem o 20,00 
zaplanowany został wyjazd z Brukseli. 
Przed nami następne 22 godziny jazdy 
autokarem, bez noclegu i 
wypoczynku. Żegnamy Brukselę w 
dobrych humorach, z utęsknieniem 
czekając na przekroczenie granicy 



 

 

Więcej lepszych miejsc pracy 
Powiedzmy TAK tworzeniu wysokiej jakości  

miejsc pracy i usług, 
Nie dyrektywie Bolkensteina 

Takim tematem przewodnim były hasła dla uczestników manifestacji pokojowej, jaka 
miała miejsce dnia 19.03.2005 w Brukseli. NSZZ „Solidarność” uczestniczyła w tej 
masowej manifestacji Europejskich Związków Zawodowych. Wśród uczestników nie 
mogło zabraknąć przedstawicieli Solidarności z Cadbury Wedel. Odpowiadając na apel 
Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ} NSZZ Solidarność wysłała do 
Brukseli ponad stuosobową delegację. Demonstracja zwołana na 19 marca miała związek 
z rozpoczynającym się 22 marca szczytem UE, który będzie miał decydujące znaczenie 
dla przyszłego rozwoju Europy jak i losów Strategii Lizbońskiej. Biorąc udział w 
demonstracji, która zgromadziła ponad 60 tys. uczestników , wyraziliśmy swoje poparcie 
dla idei walki o Europę socjalną. Jesteśmy przeciwni zawężonemu spojrzeniu na Strategię 
Lizbońską. Odrzucamy jednostronne, liberalne podejście eksponujące wyłącznie aspekty 
gospodarcze przy rażącym pominięciu wymiaru społecznego.  

Wbrew opiniom powielanym przez niektórych przedstawicieli polskich mediów, NSZZ 
Solidarność nie jest przeciwna idei stworzenia wspólnego rynku usług w Europie. 
Przeciwnie, jesteśmy za niezwłocznym wypracowaniem konstruktywnych rozwiązań w 
tym obszarze. Wspólny rynek usług będzie oznaczał m.in. powstanie wielu nowych miejsc 
pracy w Europie. Jest, zatem sporą szansą również dla naszych pracowników i budzi 
nasze nadzieje. Niepokoi nas jednak, bardzo jednostronne i liberalne podejście Komisji do 
omawianego problemu. Perspektywa stworzenia nowych miejsc pracy nie może 
przysłonić faktu, że zaproponowana przez Komisję dyrektywa o usługach jest nie do 
przyjęcia w swym obecnym kształcie. Liczymy na to, ze nowy komisarz ds. rynku 
wewnętrznego Mc Creevy poprawi wadliwy projekt swego poprzednika komisarza Fritsa 
Bolkensteina.             Jednym z warunków wstępnych realizacji zamierzenia o usługach 
na rynku wewnętrznym jest pilna potrzeba stworzenia zharmonizowanych standardów, 
które obowiązywały będą we wszystkich państwach członkowskich Unii. Jednym z nich 
powinna być np. płaca minimalna. Inny powinien odnosić się do warunków BHP. Przyjęcie 
tzw. zasady kraju pochodzenia bez harmonizacji doprowadzi do nieskrępowanego 
wyścigu w dół i doprowadzi nieuchronnie do wzrostu dumpingu socjalnego. Wiąże się 
także z niebezpieczeństwem pogorszenia jakości usług. Lista niejasnych i budzących nasz 
niepokój zapisów w propozycji Bolkensteina jest długa. Dodatkowego przykładu dostarcza 
pomysł, by usługi użyteczności publicznej miały podlegać tym samym regułom, co 
wszystkie pozostałe usługi. 

Delegację NSZZ Solidarność tworzyli przedstawiciele licznych struktur terytorialnych           
i branżowych. Szczególną aktywność wykazał Sekretariat Pracowników Przemysłu 
Spożywczego. Dodatkowo obecni w Brukseli byli również koledzy z trzech regionów 
przygranicznych NSZZ Solidarność, którzy maszerowali wspólnie ze swymi kolegami          
z Niemiec. Na miejsce dotarliśmy dwoma autobusami, które wyruszyły w trasę z różnych 
miejsc w Polsce. Spotkaliśmy się dopiero na trasie poza granicami kraju.  



 

 

  
 

Należy pamiętać o tym, aby tak układać grafik, aby w dobie pracowniczej pracownik 
pracował w podstawowym wymiarze czasu pracy 8 godzin zgodnie, z art. 129 par. 1 
kodeksu pracy. Należy tak rozmieścić planowanie w grafiku aby nie było przekroczenia      
8 godzin pracy, ponieważ każda godzina ponad normę, oznacza pracę w godzinach 
nadliczbowych, a tych nie można planować. W efekcie planując czas pracy pracowników 
należy ustalać sztywną godzinę rozpoczęcia – taką samą lub godzinę późniejszą (nigdy 
nie wcześniejszą) od godziny, w której pracownik rozpoczynał pracę według 
obowiązującego go rozkładu w poprzedniej dobie pracowniczej aż do tygodniowego 
okresu odpoczynku. Dotyczy to także pracy w równoważnym systemie czasu pracy. 
Jak widzimy doba pracownicza nie pokrywa się z dobą kalendarzową. 
 

OKRESY ODPOCZYNKU 
Odpoczynek dobowy- w wyniku dostosowania polskiego prawa pracy do dyrektywy Rady 
Wspólnoty Europejskiej nr 93/104 z 23.11.1993r. wprowadzono nową instytucje 
odpoczynek pracownika. Zgodnie z art.132 par.1 kodeksu pracy pracownik musi mieć 
zagwarantowany dobowy odpoczynek od pracy trwający, co najmniej 11 godzin.  
Nie dotyczy to: 

 Pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy 
 Przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub 

zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii. 
W tych sytuacja pracownikom przysługuje w okresie rozliczeniowym równoważny okres 
odpoczynku. Ten sam okres odpoczynku zatrudnionemu w równoważnym systemie czasu 
pracy przy pracach polegających na dozorze urządzeń lub związanych z częściowym 
pozostawaniem w pogotowiu do pracy, w którym dopuszczalne jest przedłużenie 
dobowego wymiaru czasu pracy do 16 godzin. Równoważny okres odpoczynku 
przysługuje pracownikowi po każdym okresie wykonywania pracy w przedłużonym 
dobowym okresie wykonywania pracy. 
Odpoczynek tygodniowy – oprócz odpoczynku dobowego pracownikowi przysługuje, co 
najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego obejmującego, co 
najmniej 11 godzin odpoczynku dobowego. Co do zasady odpoczynek ten powinien 
przypadać w niedzielę, ale zgodnie z art. 133 par 4 kodeksu pracy jeśli u pracodawcy 
odbywa się praca dozwolona w niedzielę, odpoczynek tygodniowy może przypadać w 
innym dniu niż niedziela.  
 

INFOS NA WESOŁO 
Synek pyta tatę: 
- Tato! Możesz mi wytłumaczyć politykę za PRL-u??? 
Ojciec odkłada gazetę, strzela kółko z papierosa i mówi: 
- Synku, to było tak. Był rząd, w ty domu to ja - wydaje rozkazy. Mama to Sejm - odwala 
robotę i inne... 
- Tato! A kto jest u nas partią? 
- No widzisz synu, z partią, to jak z babcią - nie dowidzi, nie dosłyszy a i tak do 
wszystkiego się wtrąca... 
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