
 

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

  

 

Koledzy i Koleżanki  

Zapraszamy do lektury październikowego wydania biuletynu Sekretariatu Przemysłu 

Spożywczego, w którym przedstawiamy bieżące działania Sekretariatu i ciekawe tematy 

związane z naszą branżą. Dziękujemy za opinie i uwagi. Prosimy, piszcie o inicjatywach               

i wydarzeniami z waszych sekcji i organizacji zakładowych. 

W numerze:  

 Posiedzenie Rady Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”  

 Walne Zebranie Delegatów Sekcji Przemysłu Piwowarskiego  

 W Suchowoli oddano hołd błogosławionemu ks. Jerzemu  

 Szkolenie w Kazimierzu Dolnym  

 Uroczysta msza św. w 35 rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki  

 Dwudniowe posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”  

 Konferencja o Europejskich Radach Zakładowych  

 Konferencja „Na rzecz wzmocnienia bazy przemysłowej w Europie”  

 Europejskie Rady Zakładowe jako narzędzie organizowania się pracowników  

 WZD Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego  

  

BIULETYN    

SEKRETARIATU PRZEMYSŁU  

SPOŻYWCZEGO                      
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 POSIEDZENIE RADY SEKRETARIATU 

PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NSZZ 

„SOLIDARNOŚĆ”  

28 października odbyło się posiedzenie Rady 

Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ 

„Solidarność”.  

Przewodniczący Rady przedstawił sprawozdanie z prac 

Rady za okres lipiec-październik 2019 r.  

Więcej czytaj: 

              http://solidarnosc-spozywcow.pl/posiedzenie-rady-  
             sekretariatuprzemyslu-spozywczego-nszz-solidarnosc/  

 . 

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW SEKCJI 

PRZEMYSŁU PIWOWARSKIEGO  

W  dniach  24-25  października  w miejscowości 

Mąchocice Kapitulne, odbyło się Walne Zebranie 

Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Piwowarskiego 

NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu, oprócz delegatów, 

udział wzięli zaproszeni goście. Pan Bartosz Morzycki – 

dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu 

Piwowarskiego Browary Polskie oraz Zbigniew Sikorski 

przewodniczący Rady Sekretariatu. 

Czytaj więcej:  

http://solidarnosc-spozywcow.pl/walne-zgromadzeniedelegatow-sekcji-przemyslu-piwowarskiego/  

 

 

 

BIULETYN    

SEKRETARIATU PRZEMYSŁU  

SPOŻYWCZEGO 
  

WYDARZYŁO SIĘ W PAŹDZIERNIKU 
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 W SUCHOWOLI ODDANO HOŁD BŁOGOSŁAWIONEMU 

KS. JERZEMU  

W niedzielę 27 października w rodzinnej parafii ks. Jerzego 

Popiełuszki, odbyły się uroczystości upamiętniające 35. rocznicę 

zabójstwa patrona Solidarności.  

Więcej czytaj na:   

http://solidarnosc-spozywcow.pl/w-suchowoli-oddano-

holdblogoslawionemu-ks-jerzemu/  

  

  

SZKOLENIE W KAZIMIERZU DOLNYM  

W dniach 21-23 października w Kazimierzu Dolnym, 

członkowie Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ 

„Solidarność” brali udział w szkoleniu „Rola 

przedstawicieli NSZZ „Solidarność” w procesie legislacji   

i stanowienia  prawa  pracy” zorganizowanym dla 

naszego sekretariatu przez Dział Programów 

Europejskich Komisji Krajowej  

Więcej czytaj na:  

http://solidarnosc-spozywcow.pl/szkolenie-wkazimierzu-dolnym/   

 UROCZYSTA MSZA ŚW. W 35 ROCZNICĘ 

ŚMIERCI KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI  

19 października w 35. rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego 

Popiełuszki, patrona NSZZ Solidarności, w kościele św. 

Stanisława Kostki w Warszawie odbyła się uroczysta 

Eucharystia pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza.  

Więcej czytaj na:  

http://solidarnosc-spozywcow.pl/w-suchowoli-oddano-hold-

blogoslawionemu-ks-jerzemu/ 
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POSIEDZENIE KOMISJI KRAJOWEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”  

W dniach 15 i 16 października 2019 r. w Jarnołtówku,     

na Śląsku Opolskim, odbyło się posiedzenie Komisji 

Krajowej NSZZ „Solidarność”. Dyskutowano na temat 

strategii rozwoju Związku i tworzenia nowych organizacji 

w służbach mundurowych. Omówiono również informacje 

z prac Prezydium Komisji Krajowej, poszczególnych 

zespołów KK, Rady Dialogu Społecznego, Rady Ochrony 

Pracy, regionów i sekretariatów branżowych.  

 

Więcej czytaj na:  

                                         http://solidarnosc-spozywcow.pl/dwudniowe-posiedzenie-komisji -krajowej-nszz-solidarnosc/  

 

KONFERENCJA O EUROPEJSKICH RADACH ZAKŁADOWYCH   

14 października w Warszawie, w ramach projektu 

Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”: „ERZ – właściwe 

postępowanie z informacją ekonomiczną kluczem       

do produktywnej komunikacji i negocjacji odbyło        

się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele 

koncernów międzynarodowych, prawnicy oraz eksperci 

specjalizujący  się w funkcjonowaniu Europejskich Rad 

Zakładowych. 

Więcej czytaj na: 

 http://solidarnosc-spozywcow.pl/konferencja-o-europejskich 

-radach-zakladowych/  

 KONFERENCJA „NA RZECZ WZMOCNIENIA 

BAZY PRZEMYSŁOWEJ W EUROPIE”  

W dniu 9 października 2019 r. w Brukseli odbyła się konferencja „Na 

rzecz wzmocnienia bazy przemysłowej w Europie”. Dyskutowano na 

temat kierunków przekształcania przemysłu UE, aby sprostać 

wyzwaniom XXI wieku.   

Więcej czytaj na: 

http://solidarnosc-spozywcow.pl/konferencja-na-rzecz-

wzmocnienia-bazy-przemyslowej-w-europie/ 
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EUROPEJSKIE RADY ZAKŁADOWE JAKO 

NARZĘDZIE ORGANIZOWANIA SIĘ  

W dniach 9-11 października 2019 we Florencji, EFFAT 

wspólnie z ETUI (Europejski Związkowy Instytut 

Szkoleniowy) zorganizował warsztaty szkoleniowe dla 

przedstawicieli Europejskich Rad Zakładowych.   

Więcej czytaj na: 

http://solidarnosc-
spozywcow.pl/europejskie-radyzakladowe-jako-
narzedzie-organizowania-siepracownikow/  

  

 

WZD KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGI I  

PIEKARNICZEGO   

W dniach 30 wrzesień – 2 październik                      

w Majerczykówce, gmina Poronin, odbyło             

się sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie 

Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu 

Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego. 

Więcej czytaj na:   

http://solidarnosc-spozywcow.pl/wzd-krajowej-

sekcjiprzemyslu-cukierniczego-mlynarskiego-i-piekarniczego/  
 

Z CYKLU O NAS 
 

Witamy dwie nowe organizacje zakładowe! 
 

  W okresie ostatniego miesiąca do naszego Sekretariatu dołączyły dwie nowe organizacje. 

Organizacja     zakładowa w lubelskiej Fabryce Cukierków „Pszczółka” Sp. z o. o. należącej                   

do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Organizacja weszła w skład naszej Sekcji Przemysłu 

Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarskiego. Przewodniczącym organizacji jest Paweł Wójcik.  

Jest to pierwsza organizacja w Sekcji, której właścicielem jest Skarb Państwa. Drugą 

organizacją jest komisji w Okręgowej Spółdzielni  Mleczarskiej „Łowicz”. Spółdzielnia ma kilka 

zakładów w rejonie Mazowsza, Kujaw i Wielkopolski, dlatego ustalono, że organizacja 

podstawowa będzie w Łowiczu,      a organizacje oddziałowe w poszczególnych lokalizacjach 

będą miały uprawnienia komisji zakładowej. Ten model pozwoli na sprawne funkcjonowanie 

poszczególnych ogniw związku. Przewodniczącą organizacji w OSM „Łowicz” jest Karolina 

Karwowska - Kunat.  Organizacja wejdzie w skład Sekcji Przemysłu Mleczarskiego, 
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Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych. Bardzo się cieszymy i mocno kibicujemy nowym 

organizacjom, jednocześnie zapewniamy że mogą liczyć na pomoc zarówno swoich Sekcji jak     

i Sekretariatu. 

 

WARTO WIEDZIEĆ 

   MNIEJ ZNANI TWÓRCY NIEPODLEGŁEJ  

„Przerażeniem napawała mnie myśl, że odziedziczymy kraj bez ani jednego parowozu, bez ani 

jednego wagonu, którego bronić i w którym gospodarzyć, będzie nie sposób”  

Józef Piłsudski, początek 1919 r.  

W listopadzie 1918 r. ziemie polskie pozostawały pod władzą Cesarstwa Niemieckiego            

i Austro-Węgier.   To z władzami tych państw układali się przedstawiciele tworzącego             

się Państwa Polskiego. Jednym z najważniejszych zadań, jakie stanęło przed Polską, było 

szybkie stworzenie systemu transportowego i komunikacyjnego. Podany powyżej cytat                            

z ówczesnego Naczelnika Państwa, ilustruje realne zagrożenie, jakie stanęło przed Polską. 

Niemcy oddając władze Polakom, nie zamierzali przekazać im środków transportu.               

Od momentu przekazania przez Radę Regencyjną władzy w ręce Józefa Piłsudskiego                 

i pogodzeniu się przez państwa centralne z perspektywą powstania państwowości polskiej, 

działania byłych zaborców zmierzały w kierunku maksymalnego zagarnięcia jak największej 

liczby środków materialnych m.in. parowozów, środków łączności, maszyn itd. Dzięki 

sprawnemu i pełnemu poświęcenia działaniu, często nieznanych historii polskich kolejarzy, 

udało się zapobiec wywiezieniu tysięcy lokomotyw, wagonów i kolejowych aparatów 

telefonicznych. Już 18 listopada powstaje Polskie Ministerstwo Komunikacji, na którego czele 

staje Jędrzej Moraczewski. Pod koniec roku nowy minister pisze tak: „Zgodnym wysiłkiem 

ogółu kolejarzy zostały opanowane koleje szybko i sprawnie. Teraz trzeba się utrwalić, 

wzmocni  i zorganizować.   Nie zaniedbując przewozów na potrzeby miejscowe, należy wywieźć 

z kraju resztki wojsk obcych (ok. 300 tys. żołnierzy niemieckich), przewieźć na wschód krocie 

powracających jeńców (ponad 2 miliony żołnierzy rosyjskich) i być może objąć szlaki                 

na kresach”.   

Warto również zaznaczyć, że w pierwszym okresie po odzyskaniu niepodległości, kolejowa 

łączność telefoniczna stanowiła jedyną funkcjonującą na ziemiach polskich. Dzisiaj 

dysponujemy administracją cyfrową, każdy urząd może w ciągu kilku minut uzyskać 

informacje z danego terenu. Na przełomie 1918/19 roku Naczelnik Państwa, nowy rząd          

i urzędy korzystały wyłącznie z łączności, którą zabezpieczyli przed wywiezieniem polscy 

kolejarze.  

Z okazji 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości pamiętajmy również o tych bezimiennych 

bohaterach tamtych dni.  


