
 

 

 

W itam was serdecznie. Od ostatniego nasze-
go spotkania minął ponad miesiąc, który 

obfitował w wiele wydarzeń. Wydarzeń nie tylko w 
zakładzie ale także w życiu codziennym i politycz-
nym. A oprócz rozgrywek na szczeblu Unii Euro-
pejskiej, nie mniej  wydarzenia zdarzyły się w na-
szym  otoczeniu, o czym piszemy w dalszej części.   
Miesiąc temu obchodziliśmy Dzień Kobiet. Cóż 
można się zastanawiać  dla kogo jest to święto i 
kto powinien z jego tytułu przyjmować życzenia. 
Ciężko Mi uwierzyć że mamy do czynienia z płcią 

piękną podczas „Marszu Szmat” czy innego tego rodzaju widowiska.  Dla-
tego trudno Mi nazwać kobietą osobę, która używa epitetów, które za-
wstydziłby nawet Profesora Miodka.  
Jedynie 37 proc. szkół wzięło udział w proteście Związku Nauczycielstwa 
Polskiego. Gdyby przełożyć to na system ocen w szkole, byłaby to jedynie 
słaba dwója. Zdaniem szefa ZNP Sławomira Broniarza wszystko dlatego, 
że nauczycieli zastraszono m.in. działaniami policji i kuratoriów. Innego 
zdania są posłowie PiS u, dla których po prostu większość kadry dostrze-
gła, że protest jest upolityczniony.  

WŁASNYM SŁOWEM 

Gorących tematów było więcej i trudno skupić się na wszystkich. Ale zapra-
szam do przeczytania naszego Infosa, gdzie znajdziecie nie tylko informa-
cje i wiadomości, ale także trochę rozrywki. W tym numerze zaprezentowa-
liśmy następną nowość, czyli: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Życzymy Wam Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych na-
dzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia. Niech ra-
dosne Alleluja będzie dla Was znakiem zwycięstwa miłości oraz 
symbolem  Waszej wiary. Niech wraz z Zmartwychwstaniem Syna 
Bożego spełnią się Wasze najskrytsze marzenia.          K. Z. nr311 
 
Piszcie do nas poprzez skrzynkę umieszczoną 
przy pokoju związkowym lub na adres:  
solidarnosc311@gmail.com                                    



Szanowne koleżanki i koledzy związkowcy, 
podsumowując wszystkie spotkania, stwierdzili-
śmy, że propozycje składane przez pracodaw-
cę, w żaden sposób nie odzwierciedla  wasze-
go zaangażowania, doświadczenia i elastyczno-
ści oraz nie biorą pod uwagę  aktualnej sytua-
cji na rynku pracy. Coraz większe wymagania 
stawiane wobec pracowników produkcyjnych, 
odpowiedzialność za jakość produkcji przy bra-
kach pracowniczych występujących na liniach, 
powinny być przesłanką na wyższy wzrost wy-
nagrodzeń od proponowanych. Jednocześnie 
stwierdziliśmy że środek matrycy określany 
przez pracodawcę jako 90-100% w porówna-
niu do rynku, powinien zostać  określony jako 
100—110% co odzwierciedlałoby nasze wyna-
grodzenia z najczęściej występującymi oraz 
lekko powyżej. Byłoby to zgodne z wizerun-
kiem dobrej firmy,  która chce być także lide-
rem w kwestiach wynagradzania.  Komisja Za-
kładowa NSZZ „Solidarność” oraz Zarząd 
Związku PPC wspólnie postanowiły, utrzymać 
swoje stanowisko dotyczące 5% wzrostu wy-
nagrodzenia.  

D rodzy związkowcy jesteśmy zobowią-
zani przekazać Wam jako członkom 
Niezależnego Samorządnego Związ-

ku Zawodowego „Solidarność” informacje 
dotyczące przebiegu i ustaleń związanych z 
przeglądem wynagrodzeń. Spotkania na te-
mat podwyżki odbyły się w dniach 2 lutego, 
9 lutego,  28 lutego, 7 marca, 13 marca 
2017 roku. W wyniku przeprowadzonych 
rozmów związki zawodowe postanowiły, 
utrzymać swoją propozycję. Przedstawiana 
przez pracodawcę analiza porównawcza do-
tycząca naszych wynagrodzeń w stosunku 
do zarobków w regionie i branży, zamykała 
się propozycją podniesienia wynagrodzeń o 
2,3% oraz 2,5%, a na ostatnim spotkaniu 
3%. Nadal jednak było to niewystarczającym 
poziomem, aby uzyskać porozumienie. Pro-
pozycja ta co prawda, była zbliżona do wnio-
sku Solidarności, który wnosił o podwyżkę 
5% lub 3% i podniesienie dodatku za pracę 
niedzielę i święta o 10 zł począwszy od mar-
ca. Taki wariant został jednak odrzucony 
przez pracodawcę, który zaproponował 
2,2% i podniesienie dodatku o 10 zł od 
września, oraz podczas ostatniego spotkania 
zostało to skorygowane na 2,8%.  

 



 

Biega, krzyczy pan Hilary: 
"Gdzie podziały się dolary!?" 
Bowiem z racji stanowiska, 

Musi dbać, by koncern zyskał. 
A tymczasem forsy rzeka, 

Gdzieś na boki mu wycieka. 
Szuka zatem oszczędności, 

W Dystrybucji, w Księgowości. 
Budżet obciął już Ha-eR-om, 
Normy zwiększa Presellerom. 

Skraca produkcyjne linie, 
Zwęża ściany w magazynie. 
Likwiduje Dział Vendingu, 
Tnie etaty w Marketingu. 

Co się da centralizuje 
Albo też outsoursinguje. 

Już zamykać chce depoty, 
Już sprzedawać chce pół floty, 
Nagle - spojrzał do lusterka, 

Nie chce wierzyć, znowu zerka, 
I już wie, że zyski zżera 
Jego pensja menedżera. 

ze strony bankier.pl 

N ie lubię poniedziałku, bo wszelkie dobre czy też złe wia-
domości zawsze kumulują się w ten dzień. Pesymiści 
twierdzą, że lepiej nie mieć oczekiwań, bo kiedy niespo-

dziewanie, los się uśmiechnie, zawsze zdążą się ucieszyć, a kie-
dy zawiedzie, to oni przynajmniej nie będą zawiedzeni. A mnie 
trudno w chwili obecnej przewidzieć, jakie kroki dotyczące wy-
nagrodzenia podejmiemy w najbliższym czasie. I chyba wolę 
być jednak pesymistą. Nie zapadły jeszcze decyzję, co do dal-
szego ruchu. Czy jednak nie mamy prawa mówić o lekceważe-
niu związków zawodowych oraz pracowników naszego zakładu? 
W momencie ogłaszania przez dział HR na spotkaniu bizneso-
wym, decyzji o podwyżce, żaden dokument stwierdzający roz-
bieżność oraz przebieg rozmów nie został podpisany i zatwier-
dzony przez strony. Dlatego dziś proszę i być może nie jest za 
późno aby nie poddawać się zniechęceniu. Przykro stwierdzić, 
że do tej sytuacji (zresztą nie po raz pierwszy) przyłożyli się 
bardzo znacząco także pracownicy stojący z boku. Niestety od 
wielu lat potrafią tylko ślizgać się na plecach innych 
(szczególnie związkowców) i przejawiać zainteresowanie wy-
łącznie poprzez zadanie pytania jakie będą podwyżki, czy bę-
dzie pod gruszą i co na święta. Zgodzę się z tym ze zapewne 
mają trudny wybór. Bo zostaje im  Solidarność lub OPZZ, albo 
dalej nie wychylać się ze swoją osobą. My jednak cieszymy się 
z tego, że jeszcze wcale nie mała grupa pracowników, jest na 
tyle świadoma, że rozumie potrzebę przynależności do związku. 
Jest świadoma tego, co powtarza bł. ks. Jerzy Popiełuszko, 
„Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą. Wyrażać 
miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść. Zamilknąć, 
gdy inni mówią. Modlić się, gdy inni przeklinają. Pomóc, 
gdy inni nie chcą tego czynić. Przebaczyć, gdy inni nie 
potrafią. Cieszyć się życiem, gdy inni je lekceważą”. Do 

 



tej pory nie prowadziliśmy agitacji związkowej, 
zostawiając to do waszych przemyśleń. Już wiemy 
że to był błąd, za który teraz płacą wszyscy pra-
cownicy tej firmy. Pora to zmienić i zaapelować do 
Was. Nie stójcie z boku. Zapewne teraz zadacie 
sobie pytanie, co związki mogą więcej zrobić 
szczególnie dla mnie. Siłą związków są ich przed-
stawiciele, którzy muszą i powinni czuć wsparcie 
związkowców i pracowników. Kiedy tego zaczyna 
brakować, brak jest tez chęci do pracy społecznej 
i dalszych działań. A przecież od wielu lat staramy 
się zaspokajać potrzeby pracowników tej firmy. 
Pracujemy w komisjach socjalnych i bhp. Nie od-
mawiamy pomocy w sprawach indywidualnych. 
Negocjujemy i prowadzimy rozmowy dotyczące 
podwyżek i prawa pracy w zakładzie. Dbamy o 
wasze prawa i odpoczynek. Organizujemy i poma-
gamy w organizacji wycieczek i imprez. Myślicie ze 
to mało? Przez ostatnie lata byliśmy marginalizo-
wani i przedstawiani w złym świetle. Robiono z 
nas warchołów i nieudaczników, którzy potrafią 
tylko czepiać się przełożonych. Ta ciągła niekoń-
cząca się walka, doprowadzała do ciągłego wy-
niszczającego napięcia. Poświęcania prywatnego 
czasu i zaangażowania do działań, aby nie trakto-
wano was  przedmiotowo. Czy to niewystarczające 
argumenty? Działacze a zarazem przedstawiciele 
związkowi, to też ludzie, którzy potrzebują snu, 
wsparcia czy dobrego słowa. Prawie zawsze zja-
wiają się w dni wolne. Zostają po pracy lub przy-
jeżdżają wcześniej, aby Was reprezentować. An-
gażują się w pikiety, protesty i manifestacja z my-
ślą, aby pomóc innym. Bo być może przyjdzie 
czas, że ci inni nam pomogą.  I nikt nie oczekuje 
za to nadgodzin, odbioru czy rekompensaty. Bo 
MY mamy być zawsze gotowi, ale nikt nam za to 
nie potrafi podziękować czy pochwalić. Bo WY mu-
sicie. Pełniąc dyżury przy grobie Bł. Ks. Jerzego 
Popiełuszki, który jest patronem Solidarności, bar-
dzo często słyszymy podziękowania od ludzi, któ-
rzy w drodze do i z pracy, zatrzymują się na krót-
ką modlitwę - Dobrze, że jesteście. Tak jesteśmy, 
bo to honor, obowiązek i służba wobec pracowni-
ków. Skłoniły nas do tego słowa Ks. Jerzego 
„Tam, gdzie jest niesprawiedliwość, gdzie 
jest przemoc, zakłamanie, nienawiść, nie-
szanowanie ludzkiej godności, tam brakuje 
miejsca na miłość, tam brakuje miejsca na 
serce, na bezinteresowność, na wyrzecze-
nia”. Wierzcie mi, że przykro słuchać o podżega-
czach i malkontentach, którzy potrafią tylko szka-
lować, samemu trzymając ręce w kieszeniach. A 
cu łone robio te zwionzki?. A łone za niego i dla 
niego walczą o podstawowe wartości – godność i 
szacunek. I ci pracownicy nie widzą tego, że cały 

czas  poświęcają się nie tylko dla związkowców, 
ale dla wszystkich w tej fabryce. Szanowni Pra-
cownicy mimo tylu gorzkich słów pozostało nam 
tylko zaapelować do was. Bez waszego wsparcia, 
niewiele zrobimy i zdziałamy. Dlatego apelujemy 
też o to, aby zastanowić się czy nie najwyższa po-
ra zrobić coś, aby wzmocnić stronę pracowniczą, 
jaką są organizacje związkowe. Naprawdę jeste-
śmy już zmęczeni robieniem z nas kozłów ofiar-
nych. „Każda rzecz, każda sprawa wielka 
musi kosztować i musi być trudna. Tylko 
rzeczy małe i liche są łatwe” powiedział Bł. Ks. 
Jerzy Popiełuszko.   
Koleżanki i Koledzy związkowcy jednocześnie in-
formujemy, że w dalszym ciągu prowadzone są 
rozmowy zmierzające do uaktualnienia zakładowe-
go układu zbiorowego pracy.  O dalszych krokach 
oraz  decyzjach  informować będziemy  na bieżą-
co, wykorzystując tablicę związkową na korytarzu i 
drzwiach związku, biuletyn InfoS, stronę interne-
tową www.solidarnosc311.pl oraz  profil 
www.facebook.com/solidarnosc.wedel  

P an Alojzy z zawziętością szuflował podwór-
ko, odgarniając zalegający przejście śnieg. 
Mruczał coś pod nosem, a krople potu po-

woli zaczęły pojawiać się pod berecikiem. Od stro-
ny recepcji zbliżała się Pani Stefania Wróbel, która 
pracuje w firmie, jako młodszy specjalista ds. wi-
zerunku czekolady nadziewanej konserwą tru-
skawkową. Pani Stefcia, jak ją nazywa Pan Alojzy, 
jest osobą sumienną i co ważne nad wyraz punk-
tualną. Jedyna jej przywara to zbytnia gadatliwość 
i brak umiejętności utrzymywania języka na wo-
dzy. 
- Dzień dobry Panie Alojzy – odezwała się Pani 
Stefania zbliżając się do zapracowanego Alojzego, 
który wymachiwał szuflą odwrócony do niej tyłem. 
- Ależ mnie Pani wystraszyła. Całuje ronczki sia-
nownej Pani – odrzekł, kłaniając się w pas – pro-
szę zważać na nożenta, cobym śniegiem nie na-



prószył. Niech się Pani sianowna nie obawia, 
krzywdy nie zrobie — fachowiec jestem. Lepiej się 
z tem umiem obchodzić jak niejeden naturalny cie-
ciu. 
- Panie Alojzy przecież wiem, że Pan zawsze jest 
uważny i nadzwyczaj szarmancki - wyszczebiotała. 
- A widzi Pani, a inne nie wiedzom.  
- Strasznie wzburzony jest Pan z samego rana. 
- A bo widzi Pani sianowna, zmusza mnie do tego 
we wczorajsza sytuacja. Zrozumienia w narodzie 
nie ma, a we głowie to mało zostaje, co parę mie-
sięcy temu nazad było. Ludzie zaganiane som, 
czasu nie mają, a mnie samozadowolenie oceniać 
nakazali. Pani kochana, a ja to znany z kapryśnego 
usposobienia jestem, to mnie ta polytyka niepod-
chodzi.  
- O to wczoraj został Pan poddany ocenie i czuję, 
że niezbyt dobrze poszło? 
- Rachonek sumienności nakazano odtworzyć. Na 
posłuchanie z pokornemi ukłonami mnie zawezwa-
li. Na uśmiech czy poczucie humoru nie ma co li-
czyć, co najwyżej na nieprzyjemność międzyludz-
kie. Tak że zmuszony byłem drobnostkowo przejść 
wszystko od początku do końca, zaczynając.  
- I co? Jakie wnioski na koniec. Rozumiem, że uzy-
skał Pan, co ocenę zgodnie z oczekiwaniami – z 
zainteresowaniem odezwała się Pani Stefania. 
- A gdzież tam Pan sianowna. Z tego wszystkiego 
to zawrotu głowy dostałem. Orientacji nie posia-
dłem jak to się uskutecznia. Z nerw wychodze, jak 
o tem słysze. Legularnie nerwosola trza zażywać, 
co by w apatie jaką nie popadło. Ale co zrobić, jak 
pragne zdrowia? 
- Życie Panie Alojzy, samo życie. 
- W dosłownem znaczeniu i w przenośni. Uważasz 
Pani przez owe klymaty to sałaty mniej będzie. 
- Co prawda to prawda, ale słyszał Pan że i tak za 
dużo nam nie dojdzie do pensji. Rozmowy o pod-
wyżce już niby zakończone, porozumienia nie ma. 
To straty dużej Pan nie odczujesz. Dyrekcja ze 
związkami się nie dogadała i trudno przewidzieć 
jak to dalej będzie i ile będzie.  Słyszałam, że jedni 
dawali za mało, drudzy chcieli za dużo. Konsensu-
su nie osiągnięto. Teraz pewnie każdy będzie 
przedstawiał czyja racja była. W tę stronę czy w tę 
stronę. Ja Panu jedno powiem, że prawda zawsze 
jest po środku. I co by nie mówić, że trzymam jed-
ną ze stron, to niedobrze się stało. Lepiej coś 
uzgodnić niż działać na siłę, jeszcze z tego jakieś 
nieszczęście będzie i dalsze nieporozumienia.      
- Mondre słowa Pani Stefciu, mondre - kiwając 

głowa odezwał się Pan Alojzy— a to najważniej-
sza rzecz co by rozmawiać. Słyszałaś złociutka o 
tem jak dyrekcyja we Mielcu postawić chciała na 
swojem, że jak ferajna nie wróci do roboty ze 
strajku, to na ich miejsce Okrainców przyjąć na-
każą.  
- Nie, nie słyszałam— a z jakiego powodu straj-
kowali? - zaciekawiła się, patrząc na Pana Aloj-
zego. 
- A bo to o wyzysk i brak szaconku dla klasy ro-
botniczej chodziło.  Nakazali prace 5 dniówek w 
tygodniu po 12 godzin. I jeszcze  śmieszne pod-
wyżki wrenczyli. To się ferajna rozeźliła i do ro-
boty nie stawiła się. Frajerów nie trafili. Ale u 
nas to nie przejdzie. Towarzystwo zbyt bojonce 
jest. Mojra mają, a jeszcze, za złocisza to w łyż-
ce wody utopić by chcieli. To chyba już lepiej co 
by każdy jeden za swoje parę złotych, głowe we 
piasku schował.   
- No co też Pan wygaduje, obrazić chce mnie 
Pan. 
- Nie chce Pani sianownej martwić, ale nie pasu-
jesz do naszej kochanej stolycy. Sam naocznie 
widziałem jak pracownicy na spotkaniu za dużo 
dowiedzieć się chcieli, to detalicznie jem później 
kierownicy wytłomaczyły, gdzie ich mniejsce i 
jakie pytania zadawać winni.  One, zapewne do-
bre chęci mieli i duże zdolności do przemówień. 
Ale z tą grzecznością ciut, ciut chyba przesadzi-
ły. Ale niech się Pani sianowna nie przejmuje.   
- Normalnie Pan mnie zawstydza– odrzekła Pani 
Stefania– głupoty pan gada. To chyba przez tę 
ocenę, jeszcze nerwy z Pana wychodzą. 
- To tyż przypuszczam że wątpię, aby już mnie 
puścili. Jak mnie tak rozeźlily to długo to trzy-
mać może. To znaczy uczę sie, jak żyć, detalicz-
nie rzecz biorąc. A dobre ocene to będzie się 
otrzymywało wyłącznie w spadku po dziadku. 
Ja, Pani sianowna, jako warsiawski rodak z dzia-
da pradziada, mogie sobie na dwuznaczne sło-
wo pozwolić. Uważasz Pani, ta cała ocena, to 
jakowyś lypa i naocznie się o tem przekonałem. 
Uśmiać sie i spłakać można na cacy.  
- Idę do pracy Panie Alojzy, bo normalnie z Pa-
nem porozmawiać nie można i wszystko Pan ja-
ko lipę widzi - odrzekła Pani Wróbel, kierując się 
w stronę budynku biurowego. 
- Lypa nie lypa, z obowiązku  kronikarskiego 
możemy ją podać Pani sianowna — odpowie-
dział Pan Alojzy odkłaniając się odchodzącej 
Stefani Wróbel.  
 



W  dniach 15-18 czerwca na terenach 
Ośrodka Wczasowego „Dresso” w Sule-
jowie, odbędzie się 21 spartakiada 

przemysłu spożywczego.  
WPŁATY PO 100 ZŁ PRZYJMUJE DO DNIA 
28.04.2017 -  koleżanka Dorota Łach — 
lider zespołu z działu baryłek likworo-
wych. 
Wystartować można  w  następujących dyscypli-
nach: 
piłka nożna (drużyna 6 osób) 
Piłka siatkowa kobiet na piachu (4 os.) 
Piłka siatkowa mężczyzn na piachu (5 os.)  
Rzut lotką (3 os. W tym 2 kobiety) 
Lina mężczyzn (5 os.) 
Lina kobiet (3 os.) 
Strzelanie z wiatrówki (1 męż. + 1 kobieta) 

W  dniach 20-22.02.2017 roku w Sulejo-
wie na terenie Ośrodka Wypoczynko-
wego „Dresso” odbyło się pierwsze w 

tym roku posiedzenie Rady Krajowej Sekcji 
Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekar-
niczego NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu 
uczestniczyło 20 członków rady sekcji i 3 człon-
ków komisji rewizyjnej oraz zaproszeni goście. 
Rada rozpoczynając swoje obrady przyjęła po-
rządek obrad. Sekretarz Janusz Kudelski odczy-
tał protokół z listopadowego spotkania rady, 
który został przyjęty przez uczestników. 
Przewodniczący Rady Dariusz Skorek w imieniu 
obecnych przywitał gospodarza terenu, na któ-
rym odbywało się spotkanie – Przewodniczące-
go Regionu Piotrkowskiego – Zbigniewa Bogu-
sławskiego. Przewodniczący Regionu w krótkim 
wystąpieniu przedstawił problemy i bolączki, 
które w codziennej pracy są wyzwaniem dla 
związków zawodowych działających w tym tere-
nie. Po tej prezentacji odpowiedział na szereg 
pytań członków rady, które w szczególności do-
tyczyły współpracy z naszą branżą. Było to bar-
dzo potrzebne i wartościowe spotkanie ze struk-
turą regionalną w związku ze zbliżającą się XXI 
Spartakiadą Przemysłu Spożywczego, która oby-
wać się będzie na terenie ośrodka, na którym 
spotkała się Rada Sekcji. Rada zatwierdziła pro-
jekt i datę wykonania sztandaru.  

 

Rzut do kosza (3 os. w tym 1 kobieta) 
Tenis stołowy kobiet (max 2 zawodniczki) 
Tenis stołowy mężczyzn (max 2 zawodników) 
Ciężarek 5 kg pań (max 2 zawodniczki) 
Ciężarek 10 kg mężczyzn (max 2 zawodników) 
Bieg przełajowy kobiet — 1000 m. 
Bieg przełajowy mężczyzn — 1500 m. 
Sztafeta rekreacyjna zakładów (drużyna 2m+2k) 
Organizatorzy gwarantują pobyt i wyżywienie od 
kolacji w dniu 15 czerwca do śniadania w dniu 
18 czerwca. Podczas spartakiady organizowana 
jest zabawa taneczna w dniu 16 czerwca od 20 
do 5 rano, oraz zabawa z muzyką na żywo połą-
czona z dekoracją  w poszczególnych konkuren-
cji w dniu 17 czerwca od 20 do 5 rano.           
Od organizatora otrzymaliśmy ograniczoną ilość 
miejsc w domkach z węzłem sanitarnym.  
(WAŻNE - BEZ RĘCZNIKÓW). 



Zespół, który zajmował się tym tematem w skła-
dzie: Wiesław Kwiecień, Barbara Okuniewska, 
Waldemar Sobkowicz oraz Dariusz Skorek, zareko-
mendowała jego wykonanie w firmie z Sulejowa, 
która przedstawiła najkorzystniejsze warunki oraz 
jakość wykonania. Rada zatwierdziła tą decyzję 
określając datę jego ostatecznego wykonania na 
31 sierpnia br.  
Mirosław Nowicki Przewodniczący Sekretariatu 
przybliżył sprawę Rady Dialogu Społecznego dla 
branży spożywczej. Rada Sekcji po dyskusji nad 
tym tematem postanowiła na najbliższe spotkanie 
przygotować tematy, w których zasadne będzie 
uczestnictwo członków naszego sektora.  
Przewodniczący Rady Dariusz Skorek przekazał 
informację o podjętym kontakcie i spotkaniu z 
„Polbisco” Stowarzyszeniu Polskich Producentów 
Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych, które 
może być realnym partnerem podczas omawiania 
spraw dotyczących dialogu w naszym sektorze.  
Podczas spotkania Rada gościła przedstawicieli z 
działu promocji i marketingu Tygodnika Solidar-
ność, którzy pokrótce przedstawili możliwości re-
klamowe dla zakładów w Tysolu.  
Rada omówiła także sprawę spotkania w ramach 
projektu Cocoanet, którą zreferował kolega Artur 
Krasiński. Rada Sekcji przyjęła wykonanie budżetu 
za 2016 rok oraz założenia budżetu na rok 2017.   
Kończąc spotkanie przedstawiciele Rady Sekcji  z 
poszczególnych zakładów, złożyli krótkie raporty z 
wydarzeń od ostatniego spotkania. Godnym zau-
ważenia była sprawa przekazana przez przedsta-
wicieli Mondelez i podpisanego porozumienia 
wszystkich związków zawodowych (OPZZ, NSZZ 
Solidarność i Solidarność 80) działających na tere-
nie Polski w  firmie, Mondelez dotyczącego roz-
mów i prowadzenia negocjacji na poziomie cen-
trali firmy. 

Rada Krajowej Sekcji 

„Każda rzecz, każda sprawa wielka  
musi kosztować i musi być trudna.  
Tylko rzeczy małe i liche są łatwe”. 

Bł. KS. Jerzy Popiełuszko 

K omitet Fundacyjny Sztandaru Krajo-
wej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, 

Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ 
„Solidarność” zwraca się z serdeczną 
prośbą do instytucji, firm oraz wszyst-
kich ludzi dobrej woli o wsparcie inicja-
tywy ufundowania sztandaru. 
 

D la każdej społeczności sztandar jest symbolem 
naszej Ojczyzny i środowiska, w którym funk-

cjonujemy i żyjemy.  

U zewnętrznia szczytne wartości moralne, du-
chowe i patriotyczne środowisk zawodowych i 
społecznych.  

S ymbolizuje ideę prawości, godności zbiorowej, 
każdego członka tej społeczności.  

J est towarzyszem w chwilach szczególnie waż-
nych dla związku i wspólnoty, oraz dla środowi-

ska lokalnego i Polski. 

W  Polskiej tradycji jest symbolem historyczne-
go trwania w ideałach godnych naśladowa-
nia.  

P rzez swoją symbolikę wyraża przywiązanie do 
wartości i tradycji. 

K omitet Fundacyjny zwraca się z prośbą o fi-
nansowe wsparcie wykonania sztandaru. Akt 

Godność Fundatora Sztandaru potwierdzony bę-
dzie okolicznościowym podziękowaniem i gwoź-
dziem dla wszystkich, którzy wesprą tą inicjatywę. 
Podczas uroczystości wyświecenia sztandaru, każ-
dy z fundatorów poprzez swojego przedstawiciela, 
będzie przybijał symboliczny gwóźdź do drzewca. 
Ufundowane gwoździe będą indywidualnym aktem 
deklaracji każdej osoby prywatnej, firmy, instytu-
cji, która zamierza potwierdzić na sztandarze swo-
ją obecność w naszej historii. Napis na gwoździu 
zawierać będzie skróconą nazwę i siedzibę firmy 
lub instytucji, bądź imię i nazwisko, potwierdzone 
Aktem Godności Fundatora. Cenę „gwoździa” usta-
lono na kwotę minimum 500 zł. Fundusze na ten 
zaszczytny cel można wpłacać na konto: 
Krajowy Sekretariat Przemysłu Spożywczego         
– sekcja cukiernicza. 00-019 Warszawa ul. Jasna 7 
Nr rachunku: 31 1160 2202 0000 0003 1929 1557 
Z dopiskiem – Wpłata na Sztandar. 



J akość słowa, zależy od jakości przekazy-
wanej treści.  No cóż, 50 - tka wymusza 
pewne zobowiązania, a nowy okres stawia 

kolejne wyzwania i cele. Cele związkowe ale 
także i prywatne. Z wieloma z nich będę miał 
okazję zmierzyć się po raz pierwszy, a niektó-
rych zupełnie bym się nie spodziewał. W każ-
dym bądź razie, codziennie staram się ładować 
optymizmem i pozytywną energią, aby to wła-
śnie ten rok uczynić lepszym. Kilka planów z 
ubiegłego roku w drodze naturalnej redukcji 
straciło ważność, ale na ich miejsce przyszły 
nowe i to właśnie ich realizacji, chcę teraz po-
święcać swoją siłę. Miniony okres był czasem w 
którym byłem zmuszony zrozumieć rzeczy na 
nowo, a wynikłe z tego niedociągnięcia przea-
nalizować. Efektem tego jest dość długa lista 
wyzwań i działań jakie czekają Mnie, oraz zwią-
zek. Jak sobie z tym poradzę? Nie mam pojęcia, 
ale jak zawsze będę dążył do tego, by robić to 
co robię, najlepiej jak potrafię. Warto też zadać 
sobie pytanie, na ile tzw. „pierdół” zmarnowa-
łem swój potencjał. Dużo, bardzo dużo. Jeśli 
faktycznie warto coś zmienić, to przede wszyst-
kim słowo „ale” musi zniknąć z działania. Musi-
my przestać się ciągle usprawiedliwiać i podejść 
poważniej do zadań. Wymyślając co chwile inną 
wymówkę, inne „ale”, nie osiągnie się więcej 
niż do tej pory. W życiu i sytuacji stagnacji, za-
stanawiamy się nad tym, jaką decyzję podjąć. 
Którą drogę wybrać, aby była odpowiednia. Nie 
da się tego zrobić w pojedynkę, bo jednostka 
niewiele znaczy. Mimo posiadania pewnych na-
rzędzi, bez wsparcia otoczenia oraz pomocy in-
nych nie na wiele się to zda. Jedno jest pewne, 
musimy przygotować się na poświęcenie i pod-
jąć ryzyko. Ryzykiem jest na przykład Moja 
społeczna praca w Krajowej Komisji Wyborczej. 
W momencie nieobecności w zakładzie, Kole-
żanki i Koledzy z Komisji Zakładowej, będą mu-
sieli definiować problemy, które później będę 
rozwiązywał. Oczywiście, jeżeli interwencja wy-

magać będzie szybkiego działania, to nie ma na co 
czekać. Członek NSZZ „Solidarność” musi zostać  
natychmiast obsłużony, bo po to płaci składkę aby 
go reprezentować. Dlatego na Komisję Zakładową 
spadnie trochę więcej obowiązków niż dotychczas. 
Ale, jak kilkoro z nas powinienem mieć pretensję 
do tych co stoją z boku nie wnosząc dosłownie nic 
w to co się dzieje w zakładzie. Nie mam jednak na 
to wpływu, a cóż dopiero wyżalać się na nich. To 
ich wybór. Dlatego może okazać się, że wcale wię-
cej obowiązków, nie spadnie na Moich Przyjaciół z 
Komisji Zakładowej. Reprezentujemy pracowników 
w sprawach dotyczących uregulowań prawa pracy, 
podwyżek, regulaminów, komisji bhp  i socjalnych. 
Reszta  to  indywidualna reprezentacja członków 
związku. Nawet jeżeli problem dotyczyć będzie gru-
py pracowników, to zajmiemy się tylko związkowca-
mi. W życiu nie ma nic za darmo i nie będzie, bo 
nic nie przychodzi ot tak, za pstryknięciem palca.  

Rozumiem frustrację innych,  kiedy  starają się, wy-
korzystują swój potencjał i nic z tego nie wychodzi. 
A to ocena stoi na przeszkodzie, a to wykracza się 
poza widełki, albo nie jest się pupilkiem przełożo-
nych. Ale to nie są sprawy w które będziemy  anga-
żować związek dla wszystkich zatrudnionych w za-
kładzie. Bardzo długo zastanawiałem się nad odej-
ściem z zakładu na wyższe stanowisko w hierarchii 
związkowej.  Stwierdziłem jednak, że mam kilka 
spraw do załatwienia i siłę popracować w naszym 
zakładzie. I tylko szkoda, że wielu sądzi, że od pra-
codawcy dostajecie coś, jak za dotknięciem czaro-
dziejskiej różdżki. Cóż na zdrowie, niech nadal 
tkwią w tym przekonaniu. Ja, wraz z przyjaciółmi ze 
związku, chcę zrobić to tak, by pod koniec tego 
okresu móc odetchnąć i z uśmiechem powiedzieć, 
Chol...a, udało się wykonać kawał porządnej pracy. 
Pracy która może mieć różne przełożenie, a w wielu 
przypadkach jest wynikiem kompromisu.  Okupione 
to jest bardzo dużym wysiłkiem i wieloma godzina-
mi, które można by poświecić na „pierdoły”.  Dlate-
go przyszła najwyższa pora podziękować Eli Dęb-
skiej, Dorocie Łach, Januszowi Kudelskiemu, Mar-
kowi Stabńskiemu, Darkowi Wodarskiemu, za go-
dziny bardzo ciężkich rozmów, bez rozpatrywania 
czy dotyczy to związkowców czy nie. Wierzcie mi, 
że Oni, bardzo często poświęcali swój prywatny 
czas dla wszystkich zatrudnionych w naszej firmie. 
I mimo że zabrzmi to złośliwie to podziękuję także 
w imieniu tych, których zainteresowanie skupia się 
wyłącznie na zadaniu pytania - kiedy, co i ile.  

D.S:) 

Bo chodzi o to że …. nie ma darmowych obiadów.  



C.D.N. 

K omisja Zakładowa przypomina wszystkim, którzy w ro-
ku poprzednim zdecydowali się na pakiet rodzinny 
związany z CDO24 o opłaceniu składki na bieżący rok.   

Wpłatę dokonujemy na te same konto jak w poprzednim okre-
sie w wysokości 36 złoty z zaznaczeniem: pakiet rodzinny imię 
i nazwisko członka związku. 

Wszyscy który w dalszym ciągu decydują się na kontynuowanie abonamentu ochrony prawnej, proszeni 
są o dokonanie tego do 15 kwietnia, oraz poinformowania Komisji Zakładowej o dokonaniu takiej wpła-
ty. Jednocześnie przypominamy że pakiet dla członków związku wzrósł o 50 groszy za miesiąc, co pocią-
ga za sobą wzrost wydatków generowanych przez Komisję Zakładową do kwoty 480 zł miesięcznie.  
Jednocześnie informujemy że nie spowoduje to zwiększenia składek na rzecz NSZZ „Solidarność”. 



Encyklopedia Staro-Polska 
Zygmunta Glogera  z po-
czątku XX wieku, gdzie w 
trzecim tomie pod hasłem 
kiełbasa znajdziemy takie 
oto informacje: Kiełbasa 
była od czasów najdaw-
niejszych przysmakiem pol-
skim. (…) Gdy za czasów 
saskich kuchnia polska sta-
ła się więcej wykwintną, 
powiadano, że dobry szla-
checki kucharz powinien 
był umieć przyrządzać kieł-
basę na 12 sposobów, a 
pański na 24. Na dworze 
Augusta III był sławny 
kuchmistrz Wereszczak, od 
którego nazwany został 
jego sposób podawania 
kiełbasy. Kiełbasa „na we-
reszczaku” dawana, była 
pokrajana w talarki i podla-
na ostrym sosem, a jadano 
ją łyżką. Stąd powstało 
przysłowie: „Za króla Sasa, 
łyżką kiełbasa.”  

Wereszczaka po 
warszawsku 

PALCE	LIZAĆ 

Wpisz imię i nazwisko oraz dział . Razem z rozwiązaniem wrzuć do skrzynki przy pokoju 
związkowym do 30.04.2017  
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI  

NR 2/2017—CISZA MORSKA 

Po nagrodę zapraszamy  

Piotra Żakietę z Mieszanki 

W ereszczaka (wereszczak) to nazwa nie jed-
nego, ale kilku bardzo popularnych dań 
kuchni staropolskiej i litewskiej. Pierwsze 

wzmianki o wereszczace jako daniu pochodzą z Li-
twy. Tam tą nazwą określano potrawę ze schabu w 
sosie buraczanym. Na Białorusi wereszczaka to zu-
pa jarzynowa na kwasie chlebowym, ze słoniną albo 
krupnik z różnymi kiełbasami, półgęskiem i kaszą 
jęczmienną. Ja przedstawię przepis na danie które 
znane było na stołach w Warszawie. 

Wlać do garnka szklankę wody i szklankę piwa, wło-
żyć kiełbasę, zagotować (max 10 minut). Cebulę 
drobno posiekać i przesmażyć na smalcu, wlać 3/4 
wywaru z gotowanej kiełbasy.  

Składniki: 
1 kg surowej 

białej kiełbasy 
szklanka piwa 

3 cebule 
sól, pieprz 

łyżka smalcu 
łyżka mąki 
łyżka masła  

łyżka białego 
octu winnego  

Całość gotować na małym ogniu 15-20 minut, a następnie zmiksować. 
Z mąki i masła zrobić zasmażkę, rozprowadzić ją z ostudzonym pozo-
stałym wywarem z kiełbasy, doprawić octem, sola, pieprzem. Dusić na 
małym ogniu a do gorącego sosu włożyć pokrojoną w plasterki kiełbasę 
i jeszcze raz zagotować.  


