
 

  

 
 

WIADOMOŚCI Z KOMISJI ZAKŁADOWEJ 
 

Wrzesień 2005 roku –  członków 267, czynnych zawodowo – 261 ---- 
 
W poprzednim numerze pisaliśmy o dwóch projektach, które Zarząd firmy ma zamiar 
wprowadzić na terenie Cadbury Wedel. Jak odczuliśmy to na własnej skórze, zmiany 
organizacyjne nabrały niesamowitego tempa. Znamy wszyscy wyniki oceny na stanowiska 
kierownicze i zbliża się czas wyboru liderów. Wielkość zmian i zamieszania spowodowanego 
tym procesem, zaskoczył niewątpliwie i Komisję Zakładową.  
Oczywiście decyzje personalne, co do obsady stanowisk pozostają w gestii Kierownictwa 
Spółki, dlatego i nam daleko jest do jakichkolwiek kroków, aby krytykować lub komentować 
stosowne decyzje. Największe zamieszanie związane z nowym schematem organizacyjnym 
wystąpiło ostatnio w Dziale Utrzymania Ruchu. Obserwując decyzje i zasięgając opinii wśród 
innych zakładów cukierniczych w Polsce działających w Sekcji, dla Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” zaproponowane zmiany i kroki są niezbyt zrozumiałe lub wręcz budzą 
zdziwienie. Decyzje personalne Kierownictwa Spółki dotyczą grupy pracowników w tym 
sześciu członków związku NSZZ „Solidarność”, natomiast nadal jako Komisja Zakładowa nie 
potrafimy zrozumieć celu i działania na następny okres, przy tak okrojonej liczbie służb 
technicznych. Proces produkcyjny i związane z tym prace konserwacyjne i bezpośredniego 
nadzoru urządzeń, stanowią w dalszym ciągu „wąskie gardło” w naszym zakładzie. Dlatego 
wprowadzenie aż tak drastycznych zmian budzi nasze zaniepokojenie w momencie 
zbliżającego się okresu wzmożonej pracy linii produkcyjnych. Oczywistym jest, że w sprawach 
prawa pracy i interesów członków związku w dalszym ciągu obowiązuje zasada „nic o nas, bez 
nas”. Dlatego zwracaliśmy i będziemy zwracać uwagę na prawidłowe rozlicznie czasu pracy, 
terminowe ustalanie grafików, przestrzegania norm bhp i współżycia społecznego. Wiele 
krytycznych uwag i spostrzeżeń na bieżąco jest przekazywanych do odpowiednich osób z 
kierownictwa zakładu. Będziemy ostro reagować na nieprawidłowości lub problemy przez was 
zgłaszane. Dotyczy to w szczególności spraw grafików i terminu ich ogłaszania, gdzie nie jest 
to do tej pory odpowiednio pilotowane i prowadzone przez osoby za to odpowiedzialne na 
danym dziale zakładu. Następną sprawą, która nasuwa spostrzeżenia jest sposób 
wprowadzania kar porządkowych, czy to w formie upomnień, nagan, itd..  
Nie poinformowanie związków zawodowych o zaistniałym zamiarze nałożenia kary 
porządkowej, pozbawia Was prawa do interwencji i działania związku w takich przypadkach. 
Nie możemy działać lub zabierać głosu w sprawach, o których niejednokrotnie nie mamy 
pojęcia jako Komisja Zakładowa. Na wniosku o zamiarze nałożenia kary musi być podana 
informacja o prawie i terminie zgłoszenia sprzeciwu. Wysłuchanie pracownika i jego odwołania 
od zamiaru nałożenia kary jest jednym z uprawnień pracowniczych, o czym mówi nie tylko 
kodeks pracy, ale także obowiązujący u nas w zakładzie regulamin pracy.  
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Srebrny jubileusz powstania NSZZ „Solidarność” przechodzi powoli 
do historii. Obchodzony hucznie i z pompą, na którą związek 
zasłużył, ale czy koniecznie z takim rozmachem?  
To pytanie nie tylko ja sobie zadałem, ale większość szarych 
szeregowych członków związku. Czy przeznaczenie takiej ilości 
funduszy i środków, rozdrobnienie hucznych obchodów pomiędzy 
Regiony i organizacje, które uzurpowały sobie prawo do ruchu 
sierpniowego były w momencie pogłębiającego się bezrobocia  
i coraz słabszych praw związkowych stosowne i na miejscu?  
Jest to też nasza rocznica, bowiem 25 lat temu dnia  
15 października 1980 roku w zakładach Przemysłu Cukierniczego  
„22 Lipca” dawniej E.Wedel powstała tymczasowa Komisja 
Zakładowa wolnego związku zawodowego NSZZ „Solidarność”.  
Wiele pracy włożyliśmy, aby skontaktować się z osobami, które 

pamiętają tamten okres, wiele z nich jest dotychczas pracownikami naszej fabryki.  
Jak bardzo musiał się przeobrazić związek i działacze w chwili obecnej i dostosować do 
wymogów współczesnego biznesu? Nowe wymagania wykreowały nowy typ działaczy 
związkowych. Nie wystarcza już sama charyzma, która pomagała poderwać ludzi do protestu. 
By dobrze bronić i reprezentować pracowników, potrzebna jest teraz osoba  
z coraz większą wiedzą, która potrafi szukać argumentów prawnych i ekonomicznych,  
a dopiero, gdy to nie pomaga może odwołać się do akcji strajkowych. Jest to o tyle cięższe 
działanie niż w latach 80 gdzie prawie cały przemysł był skupiony w rękach Państwa  
i negocjacje można było prowadzić centralnie, podpierając się całym związkiem ze wszystkich 
branż. Obecnie, gdy mamy do czynienia z pracodawcą większości prywatnym, musimy działać 
na własnym podwórku bardzo ostrożnie i wyważenie, aby nie doprowadzić do likwidacji miejsc 
pracy i zamknięcia przedsiębiorstw. To nie oznacza, że jako organizacje nie wspieramy się w 
protestach i unikamy pomocy dla innych. Przykładem wsparcia jest Sekcja Krajowa Przemysłu 
Cukierniczego NSZZ „Solidarność”, która została powołana  
i zarejestrowana po to, aby scalić działaczy i członków tej samej branży. Problemem jest też, 
że pracodawcy nie poszli śladem i wzorem państw zachodnich i nie zaczęli się zrzeszać w 
struktury branżowe. Na tle innych państw europejskich Polska jest jednym z najsłabiej 
uzwiązkowionych krajów. W 1996 roku weszła w życie dyrektywa o Europejskich Radach 
Zakładowych. Dokument ten nakazywał powołanie reprezentacji pracowniczej  
w koncernach międzynarodowych działających na terenie Unii Europejskiej. ERZ są, więc 
bardzo subtelnym narzędziem w rękach związkowców. Od nas samych zależy czy potrafimy 
wykorzystać to do zdecydowanie szerszych celów niż zakładała to dyrektywa. Siłą związku nie 
jest tylko sama jego liczebność, jak to miało miejsce w latach osiemdziesiątych, obecnie siłą 
jest przygotowanie działaczy i szkolenie ich, aby zdążyli nadążyć nad zmianami  
w prawie i przepisach. Oczywiście łatwiej rozmawia się czując za plecami oddech 80% 
pracowników, którzy samą liczebnością budują siłę i determinację działacza, ale gdy tego nie 
posiadamy musimy skupić działania na odpowiednim przygotowaniu merytorycznym. Niestety 
z tym jest coraz gorzej. Działania związku i wspieranie struktur regionalnych krepują ręce 
działaczom i organizacją czującym potrzebę szkoleń i działań w określonej branży danego 
przemysłu. Takie ukierunkowanie odstrasza organizacje, które jeszcze nie poczuły potrzeby 
powołania struktur branżowych, lub zgłoszenia akcesu rejestracji w istniejących już sekcjach, 
które zostały powołane z myślą rozwiązywania problemów podobnych w każdym z zakładów 
danego przemysłu.  
 
 
PRAGNĘ ZŁOŻYĆ SERDECZNE ZYCZENIA WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZEZ TE 25 LAT BYLI I SĄ 
SERCEM I DUSZĄ Z „SOLIDARNOŚCIĄ”. WSZYSTKIM, KTÓRZY BUDOWALI W NASZYM 
ZAKŁADZIE WOLNE ZWIĄZKI I ŻE MOGĘ KONTYNUOWAĆ ICH DZIEŁO. DZIĘKUJĘ!  
 
 

 



 

  

BAZA BYŁA PIERWSZA 
 

ROZMOWA Z JÓZEFEM FORYSIEM PRZEWODNICZĄCYM 
KOMISJI TYMCZASOWEJ  

NSZZ „SOLIDARNOŚC” W 1980 ROKU  
 

Józef Foryś – osoba, której Wedlowska „Solidarność” zawdzięcza 
swoje istnienie, był pierwszym Przewodniczącym Związku w 
Zakładach Przemysłu Cukierniczego im 22 Lipca d. E.Wedel, stała 
na czele tak zwanej Komisji Tymczasowej NSZZ „Solidarność”, 
która zakończyła swoje istnienie w dniu wyborów statutowych.  
Na zaproszenie Przewodniczącego Dariusza Skorka, gościł w 
siedzibie związku w dniu 31.08.2005 roku  

i podzielił się szczegółami z pierwszych dni wolnych związków zawodowych.  
 
Rozmawiając z Panem Sławomirem Wyczańskim, często wspominał Ciebie, jako osobę, która 
przyczyniła się do powstania Solidarności w naszej fabryce. 
 
Taką siłę napędową w naszym zakładzie stanowili jeszcze Heniek Sypniewski i Rysiek Gulbicki. 
Przyjeżdżając do zakładu po makulaturę lub śmieci spotykałem się z nimi  
w momencie, gdy oczekiwałem na załadowanie samochodu. Wtedy potajemnie zaczęliśmy 
dyskutować o powołaniu związku, nasłuchiwaliśmy informacji z Lublina, Szczecina, Gdańska i 
Jastrzębia. Ale pierwsze spotkania odbywały się na bazie samochodowej, to był początek 
września 1980 roku. Była nas garstka, spotykaliśmy się przed pracą, mimo tego kierownictwo 
o wszystkim wiedziało. Podjedliśmy rozmowy z chłopakami z Zamoyskiego  
i z „Syreny”, gdyby sama baza tworzyła związek, nie przełożyłoby się to na jego siłę. 
 
15 październik 1980 rok to data rejestracji w MKZ Region Mazowsze. 
 
Tak tego dnia zarejestrowaliśmy oficjalnie Komisję Tymczasową w Regionie. W zakładzie 
dyrekcja dostała szoku. Porozumienie o rejestracji obejmowało zakłady „22 Lipca”, „Syrena”, 
„Milanówek” i bazę na Chrzanowskiego. Tylko zakład w Płońsku, tworzył związek 
samodzielnie, podyktowane zostało to trochę podziałem administracyjnym kraju.  
Pamiętam jak poszedłem z delegacją związkowców do Dyrektora Andrzeja Karbowniczka 
poinformować go o rejestracji związku. Wtedy usłyszałem „czy aby taki krok jest potrzebny, 
czy nie warto jeszcze poczekać, a może przekształcić stary związek w nowe struktury”. 
 
26 listopada 1980 roku odbywają się pierwsze wybory do władz związku. 
 
To była harówka, przygotowanie wszystkiego, doprowadzenie do zebrania delegatów w 
odpowiednim terminie. Oczywiście wspierał nas Region i pomagał, ale najwięcej pracy spadło 
na nas. Zaczęliśmy poszukiwać osoby na stanowisko Przewodniczącego, owszem mógł być to 
być ktoś z nas tworzących Komisję tymczasową, ale wiesz, że potrzebna była osoba z 
charyzmą i autorytetem. Spotkaliśmy się z Panem Sławomirem Wyczańskim, który nie 
uczestniczył w powstawaniu związku od samego początku. Namawialiśmy do silnie, aby złożył 
deklarację o przystąpieniu do NSZZ „Solidarność” i zgodził się pokierować pracą Komisji 
Zakładowej. Po namowach i długich dyskusjach Pan Sławomir zgodził się na to wyzwanie. 
Musieliśmy przekonać delegatów, aby głosowali na ta osobę, ale z tym nie mieliśmy żadnych 
problemów. Był on osobą znaną i lubianą przez pracowników, którzy mieli stanowić siłę tego 
związku. Siłę ogromną, bo deklaracje o przystąpieniu do NSZZ „Solidarność” złożyło ponad 
1600 pracowników. 
 
DALSZA CZĘŚĆ W NASTĘPNYM NUMERZE INFOSA. 
 

 



 

  

ZASKOCZYŁ NAS STAN WOJENNY (1) 
Pierwsze rozmowy i potajemne spotkania przyszłych działaczy 
związkowych, otworzyło historię wedlowskiej „Solidarności”.  
Już na początku września na terenie ówczesnej bazy samochodowo 
– magazynowej na ulicy Chrzanowskiego dochodzi do pierwszych 
rozmów przyszłych członków NSZZ „Solidarność”. Spotkania 
zainicjowane przez kierowców, odbywają się  
w ukryciu, przed rozpoczęciem pracy, mimo tego są inwigilowane 
przez kierownictwo, które dzięki przychylnym osobom jest na 
bieżąco powiadamiane o takich ruchach. Grupie inicjatywnej, (jak 
ją później nazwano), przewodził Józef Foryś, późniejszy 
Przewodniczący Komisji Tymczasowej NSZZ „Solidarność”.  
Z racji wykonywanej pracy posiada najłatwiejszy kontakt  

z pracownikami zakładu na Zamoyskiego. Pewnego wrześniowego dnia spotyka się  
z kolegami z kuźni i spawalni – Henrykiem Sypniewskim i Ryszardem Gulbickim.  
Możemy wyobrazić sobie te spotkania, które niesione falą wydarzeń w Gdańsku  
i Szczecinie, oraz zarejestrowaniem wolnego związku w Polsce, były spodziewanym 
nieodległym krokiem w wedlowskiej społeczności. Polityka, jaką prowadziło Zrzeszenie  
w stosunku do zakładów E.Wedel, wymusiło wręcz konieczność zrywu pracowników  
w naszym zakładzie do utworzenia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność”, który mógł działać bez nacisku przez dyrekcję i struktury partyjne.  
Powstaje grupa założycielska, która 15 października 1980 roku rejestruje w Regionie 
Mazowsze Komisję Tymczasową NSZZ „Solidarność” w ZPC „22 Lipca” d. E. Wedel i ZPC 
„Syrena”. Ten historyczny fakt i pamiętna data, została przez naszą Komisję Zakładową 
uznana za oficjalną datę powstania NSZZ „Solidarność” w naszym przedsiębiorstwie.  
Praca Komisji Tymczasowej, której przewodniczył Józef Foryś, miała na celu przygotowanie i 
zorganizowanie struktur związkowych, do przeprowadzenia wyborów i powołania Komisji 
Zakładowej. Aby to uczynić należało odpowiednio wcześniej przeprowadzić akcję 
propagandową, w celu pozyskania członków nowo powstającego związku.  
Praca ciężka, szczególnie, gdy ówcześni działacze partyjni i zarządzający przedsiębiorstwem 
próbowali różnymi drogami nacisku i wywierania presji, od początku skompromitować związek 
i rozsadzić go od środka. Tylko determinacji ludzi, którzy poczuli posmak wolnej Polski, można 
zawdzięczać powstanie Komisji Zakładowej i formalne działanie NSZZ „Solidarność” w naszym 
Zakładzie. Odzew wśród pracowników jest niesamowity  
i przedstawia obraz nastrojów społecznych, na fali, których powstaje Solidarność.  
Już we wstępnych szacunkach ponad 1200 pracowników zapisuje się do NSZZ „Solidarność” w 
zakładach na Zamoyskiego i Topiel. Prowadzone są rozmowy z działaczami w Płońsku, ale ze 
względu na podział administracyjny, zapadają decyzje, że zakład w Płońsku będzie tworzył 
związek niezależny od warszawskiego. Zaczynają się rozmowy i poszukiwania człowieka, który 
byłby w stanie pokierować i swoim autorytetem wesprzeć związek, który miał być głosem 
pracowników. Znaleziono osobę, która posiadała poważanie wśród załogi  
i ówczesnej dyrekcji, a był nią Sławomir Wyczański, lubiany w środowisku robotniczym, 
wykładowca w szkole przyzakładowej, autor podręczników technologicznych, a przede 
wszystkim człowiek, który rozumiał potrzeby wszystkich, bez względu na stanowisko.  
Dnia 26 listopada 1980 roku w sali klubowej dochodzi do Pierwszego Walnego Zebrania 
Delegatów NSZZ „Solidarność” przy ZPC „22 Lipca” i ZPC „Syrena”. Olbrzymia sala kinowa 
pęka w szwach od delegatów i członków, którzy na zasadzie obserwatorów, pragną przyjrzeć 
się powstawaniu związku. Kończy się działanie Komisji Tymczasowej, działanie, które odniosło 
niesamowity sukces. Wszystko jest dopięte na przysłowiowy ostatni guzik. Pojawiają się 
zaproszeni goście i ci, których obecność jest wymuszona przez ówczesne działania dyrekcji. 
Przy scenie, która zasłonięta jest szczelnie kotarą, na której zawieszono godło Polski i 
umieszczono z lewej strony „Solidarycę” a z prawej napis „ZEBRANIE WYBORCZE W ZPC 22 
LIPCA”, ustawiony zostaje stół prezydialny, obleczony w zielone sukno.  
Po prawej stronie stołu pojawia się czarna tablica szkolna, na której będą zapisywane te 

 

 



 

  

historyczne chwile, lewą stronę zajmuje 
mównica z nagłośnieniem. Mogę sobie 
tylko wyobrazić tę chwilę i atmosferę 
tego dnia. Gwar zebranych 
podekscytowanych pracowników, którzy 
na gorąco dzielą się swoimi 
spostrzeżeniami. Pojawiają się 
zaproszeni goście, którzy zasiadają za 
stołem prezydialnym, pojawiają się 
członkowie komisji tymczasowej, na 
których spoczywał ciężar 
zorganizowania zebrania i zebranie w 
odpowiednim czasie takiej liczby 
delegatów, aby było władne dokonać 
wyborów. Powoli milkną rozmowy i 
dyskusje, ostatni spóźnialscy zajmują 

miejsce pod ścianami, braknie miejsca na sali za przygotowanymi stołami, które pokryły 
ogromne pomieszczenie sali kinowej. Za stołem zasiadają przedstawiciele Regionu Mazowsze, 
zasiadają członkowie Komisji Tymczasowej i „zaproszeni goście”. Wśród rozpoznawalnych 
twarzy jest Dyrektor A. Karbowniczek, Dyrektor Z. Sonnenberg, jest ówczesny Dyrektor 
Zjednoczenia Tadeusz Karpiński.  
Za stołem zajmują miejsce członkowie Komisji Tymczasowej Józef Foryś, Ryszard Gulbicki, 
Henryk Sypniewski, Waldemar Wyżykowski. Nie jestem w stanie stwierdzić, kto rozpoczął 
Zebranie Delegatów, według jednych był to Józef Foryś, natomiast inni twierdzą, że Heniek 
Sypniewski. Najważniejsze jest to, że zaczęły się obrady, które w swym zamiarze miały 
wyłonić władze związkowe w naszym zakładzie. Zostaje otwarta lista kandydatów do Komisji 
Zakładowej. Padają nazwiska z sali, widać moment zawahania wśród kilku kandydatów. 
Wszystkie nazwiska zostają zapisane 
kreda na tablicy. Kandydatami do 
Komisji Zakładowej byli: 
Krystyna Wojdalska, Michał Falkiewicz,  
Józef Foryś, Waldemar Wyżykowski,  
Henryk Sypniewski, Waldemar Rusak,  
Stanisław Nadrowski, Sławomir 
Wyczański, Henryka Janiak,  
Tadeusz Zarzycki, Maria Idzikowska,  
Krystyna Wołowska, Jadwiga 
Wróblewska,Alicja Siwkowska,  
Mieczysław Maroń, Zuzanna Jaworska, 
Jacek Matuszewski, Witold Fit, Zygfryd 
Kuciewicz, Leon Kowalski, Andrzej 
Kamiński, Ryszard Zalewski, Irena 
Golańska, Zofia Bąk, Andrzej 
Kołaciński, Zbigniew Kuźma, Tadeusz 
Reda, Jerzy Przygoda, Danuta Miękina, Krystyna Banach, Stanisław Szczepański, Mirosława 
Kowalska, Jerzy Słomki. Pewnym jest, że na tej liście kandydatów występowały jeszcze dwa 
nazwiska, niestety nie zachowały się z tego okresu protokoły i nie jestem w stanie odtworzyć 
pełnej listy tych, którzy wtedy zdecydowali się kandydować do władz związku, jedynym 
materiałem było pamiątkowe zdjęcie tablicy, na której były zapisywane odpowiednie 
kandydatury. Mam nadzieję, że po tym artykule znajdzie się osoba, która posiada takie 
materiały, lub może pamiętać brakujące osoby i podzieli się z nami posiadaną wiedzą. 
Zaczynają się procedury związane z wyborami, każdy w swoim sumieniu ma za zadanie oddać 
głos na interesujących go kandydatów, oraz na takich, którzy potrafią bronić interesów 
pracowniczych. 

 



 

  

Z tej grupy wyłonią się późniejsi działacze, którzy  
z racji obowiązków podzielą się na podkomisje  
i stanowiska związkowe. Nikt nie ukrywał wtedy ze 
jedynym poważnym kandydatem na Przewodniczącego był 
Sławomir Wyczański. Aby to się stało trzeba było wybrać 
go do grona składu Komisji, tak stanowiła ówczesna 
ordynacja NSZZ „Solidarność”, nie jak to ma miejsce 
obecnie, że Przewodniczącego wybiera się oddzielnie. 
Trwa gorączkowe obliczanie głosów, kto przejdzie, kto 
odpadnie. Nie wszyscy znają się osobiście, jeżeli już to są 
to znajome twarze z racji wykonywanych obowiązków. Ale 
każdy zadaje sobie pytanie, kto sprawdzi się w nowej roli, 
w nowej sytuacji, której ta fabryka i pracownicy nigdy nie 
była postawiona. Następuje długo oczekiwana chwila 
ogłoszenia składu Komisji Zakładowej. Tablica, na której 
zapisano skład Komisji Zakładowej, uwieczniona została 
na pamiątkowym zdjęciu, oraz cała nowo wybrana 

Komisja Zakładowa.  
Długo trwało zanim udało mi się znaleźć te historyczne zdjęcia, które zaginęły w grudniu 1981 

roku, jak i cała ówczesna dokumentacja. 
Tylko dzięki determinacji paru osób, 
szczątkowo przetrwały materiały dotyczące 
tamtego okresu. Następstwem wyborów 
było ukonstytuowanie się Komisji 
Zakładowej i wybór prezydium związku. 
Przewodniczącym zgodnie ze 
wczesniejszymi ustaleniami i decyzjami 
zostaje Sławomir Wyczański, który do 
dyspozycji dostaje trzech 
wiceprzewodniczących: Mirosławę 
Kowalską , Henryka Sypniewskiego  
i Jacka Matuszewskiego.  
Funkcję sekretarza obejmuje Leon 
Kowalski. Powołane zostają podkomisje 
tematyczne i funkcjonalne takie jak: 
Socjalno-bytowa – przewodnicząca 

Mirosława Kowalska,  
Finansowa – przewodnicząca Alicja Siwkowska, Kultury i oświaty – przewodniczący Henryk 

Sypniewski 
BHP – przewodniczący Stanisław Nadrowski 
a później Jerzy Słomski 
Kultury fizycznej i sportu – 
przewodniczący Stefan Bojanowski 
Informacyjno – propagandowa – 
przewodniczący Waldemar Wyżykowski 
Podkomisję do spraw Klubu Seniora – 
Alicja Siwkowska 
Dzień 26 listopad 1980 rok, przełomowy w 
historii przedsiębiorstwa i społeczności 
naszej fabryki.  
Ciężka praca najbliższych 14 miesięcy, 
skonsolidowała działaczy i związkowców, 
przerwana brutalnie w grudniu 1981 roku. 
 
DALSZA CZĘŚĆ W NASTĘPNYM NUMERZE 

 



 

  

KILKA REFLEKSJI NA KANWIE JUBILEUSZU 
 
25 rocznica powstania NSZZ Solidarność wywołała sprzeczne odczucia w opinii publicznej.  
Z jednej strony mogliśmy być dumni z tego, że wielki ruch społeczny, który przyjął formułę 
Związku Zawodowego zapoczątkował proces przemian  
w naszym kraju. Z drugiej zaś strony towarzyszyło nam poczucie rozgoryczenia, co sprawiło, 
że obchody te nie mogły przebiegać w atmosferze 
pełnej satysfakcji. Ogólnie jednak ton wystąpień 
uczestników poszczególnych delegacji był pozytywny i 
podkreślał zasługi NSZZ „Solidarność” zwłaszcza dla 
krajów Europy Środkowo Wschodniej.  
Jak to często przypominano nasz Związek był inspiracją 
dla dążeń wolnościowych tych narodów, które włączone 
w strefę wpływów ZSRR nie mogły same stanowić o 
sobie. Dla świata demokratycznego powstanie 
pierwszego wolnego Związku Zawodowego w tej części 
Europy, było przede wszystkim zwrócenie uwagi na te 
uniwersalne wartości, które stanowiły o sile 
protestujących robotników w Polsce.  
Można było także odnieść wrażenie, że rodzime 
delegacje uczestniczące w tych jubileuszowych 
obchodach starały się w większym, lub mniejszym 
stopniu zbijać kapitał na tle tych urastających do rangi 
symbolu wydarzeń. 
Wszyscy jednomyślnie podkreślali ich znaczenie, choć wówczas niektórzy stali po przeciwnej 
stronie odmawiając prawa do istnienia naszemu Związkowi. 
Jak widać historia lubi być przewrotna.  
Dlatego wobec niektórych uczestników należałoby powiedzieć mniej patosu- więcej pokory. 
Niewątpliwie istotnym przejawem tych obchodów było obszerne przedstawienie faktów 
lustracyjnych przez środki masowego przekazu, które zostały przybliżone zwłaszcza młodemu 
pokoleniu.  
Należy oczekiwać, że młodzież po zapoznaniu się z tą częścią najnowszej historii Polski będzie 
teraz inaczej patrzeć na wydarzenia z przed 25 lat.  
Zupełnie odrębną kwestią jest stan samopoczucia tych wszystkich, którzy nie szczędząc sił od 
sierpnia 1980 roku spontanicznie włączyli się do budowania struktur NSZZ „Solidarność” a 
następnie będąc często represjonowanymi w stanie wojennym ponownie zaangażowali się w 
jego reaktywowanie w 1989 roku. Zdecydowana większość tych ludzi odczuwa dziś frustracje 
gdyż ówczesna walka o godność człowieka, o godność ludzkiej pracy nie przyniosła niestety 
spodziewanych efektów.  
Kolejne ekipy rządzące Polska po 1989 roku nie chciały pamiętać o istocie protestów, jakie 
przetoczyły się przez cały kraj latem 1980 roku.  
Wspaniała atmosfera na koncercie Jane Michaela Jarea, który odbył się w Stoczni Gdańskiej 
nie mogła przesłonić faktu, ze obecni jej pracownicy zmuszeni byli do wystąpienia z nowymi 
postulatami w ramach akcji protestacyjnej, którą nadal prowadzą.  
To nie są jedynie paradoksy historii, to przede wszystkim dzisiejsza bolesna rzeczywistość. 
Bogatsi o nowe doświadczenia ostatnich lat – obchodząc 25-lecie powstania NSZZ 
”Solidarność” w obliczu czekających nas wyborów mówimy jasno i wyraźnie, aby POLSKA była 
POLSKĄ. 
 

                                                              Jerzy Wenelczyk 
 

 
 

 



 

  

WYBORY DAWNIEJ I DZIŚ 
Sięgając pamięcią do przeszłości, w jakiej przyszło nam żyć w realiach  
‘‘demokracji ludowej” należy stwierdzić, że tzw. dyktatura proletariatu 
z demokracją nie miała nic wspólnego. PRL-owska praktyka w tym względzie 
sprowadzała się do kolejnej farsy wyborczej, której wyniki były z góry 
przesądzone, a społeczeństwo nie miało żadnego wpływu na ich rezultaty. 
W praktyce oznaczało to, że przedstawiciele ówczesnej władzy byli powoływani 
do pełnienia swoich funkcji nie posiadając mandatu społecznego. Scenariusz zawsze 
był ten sam - przechodzili wszyscy ci kandydaci, którzy byli wcześniej wytypowani. 
Pierwsze wybory do Sejmu w 1989r były już w 35% demokratyczne ( senat w 100%). 
Wszystkie zaś następne całkowicie wolne. Każdy obywatel uprawniony do głosowania 
mógł teraz oddać swój głos na dowolnego kandydata korzystając w pełni z dobrodziejstw 
demokracji. Choć należałoby się tu odnieść krytycznie do jakości sprawowania władzy  
w okresie III-ej Rzeczypospolitej to jednak sam fakt wyłaniania jej przedstawicieli  
w wolnych demokratycznych wyborach jest tu wielce znaczący. Dystansowanie się niemałej 
części społeczeństwa od udziału w wyborach po 1989 roku świadczy o braku 
odpowiedzialności za losy państwa. Nawet uzasadniona irytacja rezultatami sprawowania 
władzy w Polsce (1989r) nie może stać się przyczyną pozostawania biernym, gdyż jak 
dowodzi historia naszych dziejów ojczystych dawniej „wybory” odbywały się jakże w bardzo 
dramatycznych okolicznościach. Należałoby w tym miejscu przywołać postawy naszych 
przodków, którzy niejednokrotnie nie wahali się w trakcie kolejnych zrywów, powstań 
narodowych pozostawić swe rodziny idąc do walki o Polskę z pełną świadomością, że z tej 
walki żywi mogą już nie wrócić. Nasza przeszłość jest pełna tego rodzaju dramatycznych 
wyborów. Od nas dzisiaj nikt nie wymaga tak wielkich poświęceń i powinniśmy być jednak 
świadomi odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa. Nie pozbawiajmy się możliwości służenia 
Ojczyźnie, gdyż idąc do wyborów spełniamy zobowiązanie wobec poprzednich pokoleń. 
Chciejmy i my swoją zaangażowaną postawą wpływać na sprawy publiczne  
w duchu odpowiedzialności za Polskę. Idąc do wyborów parlamentarnych i prezydenckich 
pamiętajmy, że Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek.  
Od dojrzałej postawy wielu z nas będzie zależała nasza przyszłość, 

Jerzy Wenelczyk 

KOMENTARZE 
 

Dalsza część listu od Pana Sławomira Wyczańskiego. 
 
……..„ Mnożyły się pytania np. – a co miał wczoraj o godzinie 8,00 do 8,30 w warsztacie 
kowalskim za temat do rozmów Główny Specjalista do spraw badawczych (to był wtedy mój 
tytuł) ze spawaczami Henrykiem Sypniewskim i Ryszardem Gulbickim? Trzeba jednak 
przyznać że pomimo licznych takich donosów dotyczących spotkań naszych członków, 
podawaniem nazwisk uczestników, miejsca, daty, godziny, a bywało nawet i tematów 
rozmów, dyrekcja nie stosowała kary utraty miejsca pracy……. 
 
Kończąc to moje zbyt już długie wystąpienie, jeszcze raz dziękuję za nawiązanie ze mną 
kontaktu i proponuję o skierowanie do mnie delegata z Komisji Zakładowej po wypożyczenie 
w celu dołączenia do zebranych przez Was eksponatów historycznych o naszym NSZZ 
„Solidarność” odnalezionych przeze mnie materiałów. 
 
Załączam najserdeczniejsze i najlepsze życzenia i pozdrowienia dla Wszystkich Pracowników 
Cadbury Wedel. 

WASZ SŁAWOMIR WYCZAŃSKI 
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