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BIULET YN  

SEKRETARIATU PRZEMYSŁU 

SPOŻYWCZEGO  

 

Koleżanki i Koledzy  

To już rok odkąd w naszym Biuletynie dzielimy się z Wami informacjami branżowymi z 

Sekretariatu Przemysłu Spożywczego. Z tej okazji chciałbym bardzo serdecznie 

podziękować tym osobom,które angażowały się i nadal angażują w  tworzenie naszego 

biuletynu. W tym szczególnie Monice Sobiech, Emilii Janickiej, Franciszkowi Sójce i innym. 

Z tej okazji prezentujemy nową, udoskonaloną szatę graficzną. Dziękujemy za 

dotychczasowe opinie i uwagi. Prosimy, piszcie o inicjatywach i wydarzeniach z Waszych 

sekcji i organizacji zakładowych. 

Zbigniew Sikorski,  

Przewodniczący Rady Sekretariatu  

W numerze : 

 Solidarna „Solidarność” w Oetker Oetker w Płocki klik 

 Z wizytą w OSM w Sierpcu—klik 

 Program „ W Rodzinie Siła” - klik 

 Deklaracja Współpracy –klik 

 Spotkanie w Ministerstwie Przesiębiorczości i Technologii—klik 

 Podziękowanie za wsparcie dzieła budowy Bursztynowego Ołtarza –klik 

 Szkolenie Rozwój Związku –klik 

 Szkolenie dla członków sekretariatu—klik 

 Zawody sportowe w Złotowie—klik 

 Spotkanie z przedstawicielem branży piwowarskiej—klik 

 ERZ Drogą do Demokracji w Pracy—klik 

 „Przyszłość jest dziś” II Forum Młodych 2019 
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WIZYTA W OSM W SIERPCU    

PROGRAM „W RODZINIE SIŁA” W SIERPCU 

 

WYDARZYŁO SIĘ WE WRZEŚNIU  

3 września 2019 r. przewodniczący Sekretariatu 
spotkał się z Panem Grzegorzem Gańko prezesem 
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w 
Sierpcu.Tematem spotkania, które odbyło się w 
siedzibie sierpeckiej firmy była sytuacja w branży 
mleczarskiej, obecnie i po ewentualnym twardym 
„Brexicie”.  

Czytaj więcej na:  http://solidarnosc-
spozywcow.pl/spotkania-robocze-w-sierpcu/ 

Krajowy Sekretariat jako organizator programu „W RODZINIE 
SIŁA” chce promować idee profilaktyki zagrożeń wynikających z 
nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu wśród społeczności 
lokalnych, szczególnie w miastach i gminach, gdzie 
zlokalizowane są browary. 

Czytaj więcej na:  http://solidarnosc-spozywcow.pl/w-sierpcu-
o-programie-w-rodzinie-sila/ 

SOLIDARNA „SOLIDARNOŚĆ” w DR. OETKER. PŁOCK  

25 września odbyły się uzupełniające wybory 
przewodniczącego organizacji zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w płockiej fabryce Dr. Oetker Dekor. 
Ku zaskoczeniu pracowników zarząd firmy nie wyraził 
zgody na przeprowadzenie wyborów na terenie 
zakładu argumentując to obawą o dezorganizację 
pracy. Nie zniechęciło to przedstawicieli komisji 
zakładowej, którzy z ogromnym wsparciem regionu 
płockiego postanowili przeprowadzić wybory w 
namiocie przed firmą.   

Czytaj więcej: http://solidarnosc-
spozywcow.pl/solidarna-solidarnosc-w-oetker-decor-
w-plocku/  
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W dniu 09.09.2019r. została podpisana deklaracja 
współpracy Związku Pracodawców Polski  
Przemysł Spirytusowy z Radą Krajowej Sekcji 
Przemysłu Mleczarskiego Spirytusowego i 
Koncentratów Spożywczych  NSZZ „Solidarność” 
na rzecz innowacyjności ,rozwoju branży i dialogu 
społecznego pomiędzy organizacjami 
pracodawców a  związkami zawodowymi. 

Czytaj więcej na:  

http://solidarnosc-spozywcow.pl/deklaracja-
wspolpracy-podpisana/ 

DEKLARACJA WSPÓŁPRACY 

SPOTKANIE W MINISTERSTWIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 

W dniu 10 września 2019 r. przewodniczący Rady Sekretariatu 
wraz z przedstawicielką Polskiej Federacji  Producentów 
Żywności uczestniczył w spotkaniu w Ministerstwie 
Przedsiębiorczości i Technologii. 

Czytaj więcej na: http://solidarnosc-spozywcow.pl/spotkanie-w-
ministerstwie-przedsiebiorczosci-i-technologii/ 

 

OBCHODY 39 ROCZNICY NSZZ ”SOLIDARNOŚĆ” W ŁOWICZU 

W dniach 7 – 8 września w Łowiczu odbyły się 
uroczyste obchodach 39. rocznicy powstania 
Solidarności. Honorowy Patronat nad 
uroczystościami objęli: Przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” – Piotr Duda i 
Przewodniczący Rady Sekretariatu Przemysłu 
Spożywczego NSZZ „Solidarność” – Zbigniew 
Sikorski, a także Burmistrz Miasta Łowicz – Jan 
Krzysztof Kaliński i Starosta Powiatu Łowickiego – 
Marcin Kosiorek. 

Czytaj więcej na:  http://solidarnosc-spozywcow.pl/
iv-turniej-zakladow-pracy-w-lowiczu/ 
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W dniach 16-18 września 2019 r. Sekretariat 

Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” po raz 

kolejny przeprowadził szkolenie „Rozwój Związku” 

zorganizowane dla jego członków przez Dział 

Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 

Czytaj więcej na:  http://solidarnosc-
spozywcow.pl/szkolenie-w-kobylnikach-k-
kruszwicy/ 

SZKOLENIE „ROZWÓJ ZWIĄZKU” 

ZAWODY SPORTOWE W ZŁOTOWIE 

Członkowie Stowarzyszenia RAZEM DLA SPORTU NSZZ 

„Solidarność” zorganizowali w dniu 19 września zawody rekreacyjne 

dla delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Mięsnego, 

Drobiarskiego i Tłuszczowego NSZZ „Solidarność”. 

Czytaj więcej na:  http://solidarnosc-spozywcow.pl/zawody-

sportowe-w-zlotowie/ 

 

PODZIĘKOWANIA  

W dniu 13 września Sekretariat otrzymał 

podziękowania i wyrazy wdzięczności za wsparcie 

dzieła budowy Bursztynowego Ołtarza Ojczyzny w 

Bazylice św. Brygidy w Gdańsku. Podziękowania 

podpisali: proboszcz Bazyliki św. Brygidy w Gdańsku 

ks. kanonik Ludwik Kowalski, przewodniczący 

regionu gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof 

Dośla i przewodniczący komisji międzyzakładowej 

NSZZ „Solidarność” Remontowa Shipbuilding SA 

Krzysztof Żmuda. 

Czytaj więcej : http://solidarnosc-

spozywcow.pl/podziekowania-dla-krajowego-sekretariatu-
przemyslu-spozywczego-nszz-solidarnosc/  
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W dniach 11-12 września 2019 roku w audytorium Domu Międzynarodowych Związków Zawodowych 

w Brukseli odbyła się doroczna konferencja poświęcona działaniu Europejskich Rad Pracowniczych. 

Motywem przewodnim było rozwijanie demokracji w miejscu pracy w szczególności w koncernach 

międzynarodowych. Do udziału w panelach dyskusyjnych oprócz działaczy związkowych zasiadających 

w Europejskich Radach Pracowniczych zaproszono również parlamentarzystów europejskich. Niestety 

ogólna ocena funkcjonowania Europejskich Rad Pracowniczych jako platformy informowania, 

konsultowania i negocjowania decyzji związanych z funkcjonowaniem koncernów międzynarodowych 

nie wypada korzystnie. Poza kilkoma pozytywnymi przykładami partnerskiej współpracy zarządów 

firm z reprezentacją pracowniczą, przeważały głosy rozczarowania wynikającego z nieprzestrzegania 

przez pracodawców dyrektywy unijnej określającej ramy działania Europejskich Rad 

Pracowniczych.......czytaj więcej na http://solidarnosc-spozywcow.pl/europejskie-rady-zakladowe-

konferencja-etuc/  

ERZ—DROGĄ DO DEMOKRACJI W PRACY—KONFERENCJA 

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM BRANŻY PIWOWARSKIEJA  

W dniu 10 września 2019 r.oku w warszawskiej 
siedzibie KK NSZZ „Solidarność” przewodniczący 
Rady Sekretariatu Zbigniew Sikorski spotkał się z 
Panem Bartłomiejem Morzyckim dyrektorem 
generalnym Związku Pracodawców 
Przemysłu  Piwowarskiego „Browary Polskie”. 

Czytaj więcej na:  http://solidarnosc-
spozywcow.pl/spotkanie-w-przedstawicielem-
branzy-piwowarskiej/  
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W dniach 4-6 września  w Zakopanem odbyło się  II Forum Młodych NSZZ Solidarność. W ramach forum 

odbyła się m.in debata na temat przyszłości pracy w Polsce Prowadzone były  także rozmowy na temat 

zmian statutowych, jak i europejskiej solidarności związkowej w korporacjach międzynarodowych.W 

debatach uczestniczyli członkowie władz Związku z przewodniczącym Piotrem Duda, zastępcą 

przewodniczącego Tadeuszem Majchrowiczem, sekretarzem Ewą Zydorek i szefem Zarządu Regionu 

Wielkopolska Jarosławem Lange. Gośćmi Forum byli również Mirosław Przewoźnik, zastępca dyrektora 

Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Damian Jonak, 

utytułowany bokser zawodowy, w tym młodzieżowy mistrz świata WBC. 

Ważnym elementem forum były warsztaty START-STOP-KONTYNUACJA przeprowadzone przez Monikę 

Sobiech. Rezultat warsztatów stanowił materiał do dyskusji na temat przyszłości NSZZ Solidarność. W 

ostatnim dniu forum odbyła się debata na temat organizowania z udziałem Sebastiana Barańskiego – 

eksperta COZZ, a następnie przyjęto manifest młodych. 

Sekretariat na forum reprezentowali : Monika Sobiech, Patryk Tomków oraz Łukasz Gołębiewski . 

 

START-STOP-KONTYNUACJA 
 
W ramach warsztatów uczestnicy podzieleni na mniejsze grupy mieli możliwość rozmawiania ze sobą i oceny 
zarówno działalności sekcji młodych, jak i NSZZ Solidarność. Kierując się kryteriami : 
 
 
 
 
 
 

 

„PRZYSZŁOŚĆ JEST DZIŚ” II FORUM MŁODYCH NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 2019 
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Wrzesień, w naszej historii kojarzy się z wybuchem II wojny światowej i wojną obronną 1939r. W związku z tym 
kilka mniej znanych informacji dotyczących wrześniowych, i nie tylko, dni sprzed 80 laty. 

Strzały w Mostach  

Pierwsze strzały w konflikcie polsko-niemieckim zostały 

oddane w nocy z 25/26 sierpnia 1939r  ok godz. 4:30 w 

miejscowości Mosty na pograniczu polsko-slowackim. W 

wyniku podpisania, 25 sierpnia.1939r, układu 

sojuszniczego, przez Polskę i Wielką Brytanię  Hitler 

przesunął termin inwazji na 1 września. Ponieważ tę 

decyzję podjęto wieczorem 25 sierpnia, informacja o 

odwołaniu działań nie dotarła do oddziału dywersyjnego 

porucznika Herznera, którego zadaniem było zajęcie, 

ważnego strategicznie,  tunelu kolejowego prowadzącego przez przełęcz Jabłonkowską z Polski na Słowację. 

Oddziały niemieckie zostały odparte przez wojska Straży Granicznej i pododdziały 4 pułku strzelców 

podhalańskich z 21 Dywizji Piechoty Górskiej gen. Józefa Kustronia. Po całym incydencie dowództwo 

niemieckiej 7 DP, stacjonującej w tym rejonie wysłało przeprosiny do gen. Kustronia winą obciążając 

„..niepoczytalnego osobnika”. 

Mosty tczewskie, bombardowanie Wielunia, Westerplatte 

Rzeczywista inwazja niemiecka nastąpiła 1 września. Przyjęto że początek II wojny światowej miał miejsce w 

Tczewie gdzie eskadra bombowa, dowodzona przez por. Dilleya, o godz. 4.34 przeprowadziła nalot na mosty 

tczewskie spinające brzegi Wisły. O godzinie 4.40 niemieckie bombowce zaatakowały bezbronny i pozbawiony 

znaczenia wojskowego Wieluń. Natomiast o godzinie 4.48 pancernik Schleswig Holstein rozpoczął ostrzał 

Westerplatte.  

Od Jordanowa do Wilhelmshaven – pancerniacy gen. Maczka 

We wrześniu 1939 r. armia polska dysponowała dwoma jednostkami pancernymi,  nazywanymi w Wojsku 

Polskim motorowymi. Nie w pełni sformowaną Warszawską Brygadą Pancerno-Motorową i 10 Brygadą 

Kawalerii dowodzoną płk. dypl. Stanisława Maczka. Brygada płk.. Maczka została przydzielona do Armii 

„Kraków”. Weszła do walki od początku wojny, zabezpieczając południowe skrzydło armii zagrożone atakiem 

wojsk niemieckich z terytorium Słowacji. Czyniła to z powodzeniem powstrzymując w bitwie pod Jordanowem, 

przy wykorzystaniu górzystego terenu,  o wiele silniejsze wojska niemieckie. Następnie uczestniczyła w walkach 

odwrotowych Armii „Kraków”, jak również w obronie Lwowa w ostatniej fazie wojny. Jako jedyna polska Wielka 

Jednostka, z zachowaniem spójności bojowej, w szyku defiladowym ze sztandarami, wycofała się na Węgry. 

Następnie żołnierze brygady stanowili trzon 10 Brygady Kawalerii Pancernej, walczącej w kampanii francuskiej 

1940r i 1 Dywizji Pancernej sformowanej w Wielkiej Brytanii, która w lato 1944 wylądowała we Francji i biła 

Niemców w wielkiej bitwie pancernej pod Falaise w sierpniu 1944. W bitwie tej to właśnie żołnierzom gen. 

Maczka przypadła kluczowa rola zamknięcia kotła z wojskami niemieckiej 7 Armii i odparcia uderzenia idącego z 

odsieczą okrążonym II Korpusu Pancernego SS. To po sukcesie polskich pancerniaków marszałek Montgomery 

powiedział: „Niemcy byli jakby w butelce, a polska dywizja była korkiem, którym ich w niej zamknęliśmy”. 

Następnie szlak bojowy polskiej dywizji wiódł przez Holandię do Niemiec gdzie 5 maja  1945 r. płk. Antoni 

Grudziński, dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej wchodzącej w skład 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka, 

przyjął kapitulację dowództwa twierdzy Kriegsmarine w Wilmelshaven.  

WARTO WIEDZIEĆ  

http://solidarnosc-spozywcow.pl/
https://www.tysol.pl/
http://www.solidarnosc.gda.pl/magazyn/

