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Koleżanki i Koledzy 

3 stycznia 2019r. będzie dla nas datą 

symboliczną – tego dnia zarejestro-

waliśmy NSZZ Pracowników WZM 

S.A. To nasza organizacja związkowa, o której roz-

woju, działaniach i przyszłości będziemy decydowali 

wyłącznie sami – bez konieczności dogadywania się 

z innymi związkami i bez konieczności przekazywa-

nia im części naszych składek. Mamy własną osobo-

wość prawną (NIP, REGON, KRS), własny statut,  

z którym możecie się zapoznać a wszystkie zgroma-

dzone przez nas środki finansowe zostały przeniesio-

ne na konto nowego Związku. Dokumenty uwierzy-

telniające złożyliśmy Zarządowi Spółki. 

Właśnie ta samodzielność sprawia, że dopiero teraz 

formalnie staliśmy się partnerem praktycznie dla 

wszystkich organów państwa i decydentów, z który-

mi możemy rozmawiać w interesie naszego Zakładu, 

jego załogi i akcjonariatu pracowniczego. 

Chcemy także byście wiedzieli co dzieje się  

w Związku i w naszej Spółce - dlatego zarejestrowa-

liśmy ten kwartalnik związkowy. Na łamach 

„Naszego Głosu” będziemy między innymi informo-

wali o najważniejszych wydarzeniach, ale przede 

wszystkim chcemy, by stał się on rzeczywiście 

„naszym głosem”, dlatego każdego z was zaprasza-

my do współpracy. Jak pewnie już zauważyliście 

mamy też własną stronę internetową a na niej znaj-

dziecie nasze barwy, logo oraz nowe władze Związ-

ku a także wzór naszej legitymacji. 

Przy tej okazji – jako nowy Przewodniczący Związ-

ku – chcę wam bardzo podziękować za wasz wybór. 

Daliście mi kredyt zaufania, który z pełną wdzięcz-

nością i największym na jakie mnie stać zaangażo-

waniem będę spłacał jak długo zechcecie mnie  

na tym stanowisku. 

I teraz doszedłem do miejsca szczególnego, w któ-

rym Zarząd  i  wszyscy zaangażowani w powstanie 

nowej organizacji - winni podziękować naszemu 

wielkiemu Przyjacielowi Panu Dyrektorowi, bez któ-

rego zaangażowania i pomocy nowy Związek w ogó-

le by nie powstał. To On wytyczył i dookreślił naj-

ważniejsze dla powstania Związku i jego rozwoju 

zadania. Jego autorstwa jest łączący nas znak, logo i 

barwy, nadał też kształt naszej legitymacji związko-

wej. Wskazał na konieczność lepszej komunikacji w 

oparciu o stronę internetową oraz pismo, w którym 

udział mieliby wszyscy. Dzięki Jego poczuciu legali-

zmu, Związek spełnia wszystkie obowiązki prawne 

w zakresie rejestracji, w tym także dokumentacji re-

jestrowej. I te zadania zostały zrealizowane. Szcze-

gólnie jestem Panu wdzięczny za umiejętność prze-

widywania zagrożeń i umiejętność ich unikania. Pa-

nie Dyrektorze za wszystko – po prostu DZIĘKUJE-

MY i tym jedynie, czym poza naszą wdzięcznością, 

możemy Pana uhonorować, to legitymacja związko-

wa o numerze 001. 

Koleżanki i Koledzy 

Jesteśmy niezależni i samorządni, otwiera nam  

to nowe możliwości. Jednak bez waszego  zaangażo-

wania nasze działania nie będą skuteczne, dlatego 

czekam na wasze inicjatywy i wparcie a wszystkich 

pracowników WZM S.A. zapraszam – zapraszamy  

w nasze szeregi.  

 

 

 

 

 Piotr Skowron 

 Przewodniczący NSZZP WZM S.A. 
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Z okazji powstania nowego Związku, na ręce jego Przewodniczącego składam Wam 

wszystkim najserdeczniejsze gratulacje. Powołaliście nową organizację związkową, która 

teraz będzie kierowała się wyłącznie dobrem naszego Zakładu już bez konieczności negocjo-

wania naszych interesów z innymi centralami związkowymi. To niewątpliwie sukces, jednak 

ta niezależność stawia przed Wami nowe, wielkie wyzwania, bo teraz swoim działaniem 

musicie zapewnić, by Wasz głos w obronie Spółki i jej pracowników był słyszalny, by dotarł 

do tych wszystkich, do których dotrzeć powinien. Wielokrotnie jednak, także w ostatnim 

czasie, doświadczałam Waszej determinacji w obronie interesów naszego Zakładu i wielo-

krotnie przekonywałam się o Waszej skuteczności za co jestem Wam wszystkim niezmiernie 

wdzięczna. Wiem również, że niezależność nie będzie dla Was ciężarem, ale otworzy przed 

nami nowe możliwości działania, które optymalnie wykorzystacie w interesie naszej Spółki i 

jej załogi. 

Raz jeszcze wszystkim Wam gratuluję i życzę sukcesów w działalności związkowej 

oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.             

Elżbieta Wawrzynkiewicz 

                                                        Prezes Zarządu WZM S.A.  

Proponujemy wam zagadkę 

historyczną i chcielibyśmy, by 

pojawiała się w każdym nume-

rze „Naszego Głosu”. Będzie-

my publikowali zdjęcie z prze-

szłości a do was należy odgad-

nięcie, kto na nim jest. Czeka-

my na wasze odpowiedzi i 

zdjęcia, które moglibyśmy 

opublikować. Oto pierwsze 

zdjęcie, w pierwszym numerze 

„Naszego Głosu”.  
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Wigilia 2018r. potwierdziła cztery prawdy: 

♦ Wspólne łamanie się opłatkiem i życzenia skład-

ne sobie nawzajem w tak dużej Spółce jak nasza 

nie jest czymś oczywistym gdzie indziej. Ten 

rodzaj spotkania i tę naszą tradycję trzeba i war-

to pielęgnować. 

♦ Czas Wigilii i Nowego roku skłania do podsu-

mowań najkrócej ujętych – ubiegły rok był nie-

wątpliwie dla naszej Spółki czasem sukcesu 

ekonomicznego – czego także każdy z nas wy-

miernie doświadczył. 

♦ Patrząc na zdjęcia naszych pań na tronie – nie 

sposób oprzeć się wrażeniu, że w każdej z nich 

drzemie potencjał co najmniej na królewnę. 

♦ W opinii wielu, w tym także poznańskich tak-

sówkarzy mieliśmy najefektowniejsze w naszym 

mieście dekoracje świąteczne. 
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Gwara poznańska 
 
Choć prawdziwą poznańską gwarą mówią już tylko najstarsi mieszkańcy 

stolicy Wielkopolski, internauci robią wszystko, by nie zapominały o niej 

także młodsze pokolenia. Przykładem może być przekład wiersza 

"Lokomotywa" Juliana Tuwima na "poznański". Trzeba przyznać, że autor 

tego dzieła jest niezwykle kreatywny. Przeczytaj sam i spróbuj się nie za-

śmiać: 

 

Stoi na stacji wielgachno bana cało w oliwie jest opypłana. 

Para z ni bucho i poświstuje a palacz ciyngiym wef ni hajcuje. 

Wuchte wagonów mo zahoczone wef kożdym klunkrów jest nawalone. 

Jest tych wagonów cóś ze śtyrdzieści wcale nie wiada co sie tam zmieści. 

W piyrszym wagónie kole wynglarki jadom z Poznania same Kaczmarki 

jedzie tyż kundziu i z Wildy szczuny a kożdy śrupie z tytki bonbony. 

Wef drugim szkieły i ejber łysy śtyrech góroli i dwa hanysy. 

Potym jest proszczok, owce i kónie wszysko to w czecim jedzie wagónie. 

Dalej som ryczki i szafónierki jakieś wymborki i salaterki. 

Śtyry wagóny jadom z meblami za nimi dziesińć wagónów z pyrami. 

Na samym kuńcu cołkiym dla śmiechu tyn co to pisoł – sam Wuja Czechu. 
 

Niestety, nie wiemy, kto jest autorem tekstu. 

Jedno jest pewno - kimkolwiek jest, należą mu się duże brawa! 

W „Naszym Głosie” jak i w Związku pracujemy pro publico bono czyli – dla dobra ogółu. Dlatego nie zapła-

cimy wam za wasze teksty, komentarze czy udostępnione nam zdjęcia. Ale za to możemy być miejscem wa-

szego debiutu poetyckiego czy miejscem, gdzie po prostu możecie się z nami podzielić i wtedy dotąd wasze 

wspomnienia i refleksje staną się naszymi. Ukrywającym się i nieśmiałym poetom przypominamy: po pierw-

sze, że można podpisywać się pseudonimem lub w ogóle zrezygnować z podpisu, a po drugie, że wszyscy 

najwięksi debiutowali w prasie. Tym zaś, którzy noszą w sobie pamięć o zdarzeniach i ludziach z naszej Fir-

my, że warto je utrwalić, by przetrwały i stały się częścią naszej wspólnej pamięci. Czekamy na wasze teksty, 

zdjęcia i wspomnienia – czekamy na was – dołączcie do nas.      

Redakcja 



 

6 

Nasz Głos, 20 Lutego 2019   nr 1                            

Zwykle jeżeli publikuje się w czaso-

pismach zdjęcia do porównania zaw-

sze pojawia się zagadka typu: 

„znajdź 6 różnic”. My zrobiliśmy 

odwrotnie: „znajdź 6 podobieństw”. 

A już zupełnie na serio, ten fragment 

holu „w pigułce” pokazuje jak bar-

dzo zmienił się cały nasz Zakład.  

1.                             

2.                              

3.                         

4.                              

5.                              

6.                              

7.                               

1. Zasadnicza część broni palnej, umożliwiająca nadanie pociskowi ruchu w odpowiednim 

kierunku. 

2. Osłona pokrywająca pojazd w celu zabezpieczenia przed pociskami. 

3. Gąsienicowy wóz bojowy przeznaczony do walki. 

4. Określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców – kodeks )) 

5. Metalowa taśma umieszczona na spodzie niektórych pojazdów zastępująca koła i umożli-

wiająca im poruszanie się w trudnym terenie. 

6. Czas wolny przysługujący pracownikowi na wypoczynek.  

7. Świadczenie majątkowe przysługujące za świadczoną pracę w ramach stosunku pracy.  
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To szczególne miejsce, bo tutaj jesteście dla nas autorami i tak będziemy się do was zwracać. Będziemy też 

czytać i myśleć o waszych wierszach z takim samym podziwem i szacunkiem, jakie towarzyszą spotkaniom 

czytelników z  największymi współczesnymi autorami poezji. Oto pierwszy debiut w pierwszym numerze 

„Naszego Głosu” 

 

    „Istnienie…” 
Cztery żywioły drzemią w nas…. 

Na cztery strony podzielony jest świat…. 

Ziemia staje naprzeciw niebu, jak noc nastaje po jasnym dniu…. 

Jak podczas słońca potrafi padać deszcz, tak woda w lód potrafi zmieniać się…. 

Jak jedna iskra potrafi wskrzesić pożar, tak Ty potrafisz mnie nie kochać…. 

Czas ucieka bezpowrotnie, to co minęło nie nadgonisz już…. 

O Matko Ziemio, co ja tu robię? wszak ze mnie zostanie tu tylko marny kurz…. 

Płacz, śmiej się, a czasem nawet krzycz, pozwól swej duszy żyć… 

Uwalniasz ją na chwilę, by później w kajdany ją ponownie skuć…. 

Nadajesz sens swemu życiu przez moment by na dno powrócić znów…. 

Podnosisz się z popiołu jak feniks, który pragnie na nowo narodzić się…. 

lecz koniec twój jest tuż tuż…. Upadasz pod ciężarem swych słów…. 

ostatkiem sił wznosisz głowę ku niebu by szepnąć o Panie Mój… 

Kończysz żywot swój, jako nieznany…. 

Opuszczasz na zawsze ten ziemski świat,  

a przecież  brakowało ci tak nie wiele – brakowało ci tylko tła…. 

                                jw. 

Ten wyjątkowo bolesny dla wszystkich panów żart jest 

szczególnie aktualny w okresie od 14 lutego (Walentynki) do 

8 marca (Dzień Kobiet). Wszystkim naszym paniom stanow-

czo odradzamy, choćby dlatego, że niewielu z nas ma aż ta-

kie szczęście w grach hazardowych a stawka jest bardzo wy-

soka. 
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05.02.2019 roku - zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa – zarejestrowaliśmy w sądzie 

kwartalnik związkowy o nazwie „Nasz Głos WZM S.A.”. W sensie rejestrowym, ale także praw dziennikar-

skich niczym nie różni się on od najbardziej poczytnych polskich gazet. Dzięki temu moglibyśmy uzyskać 

akredytację i pójść na spotkanie z każdym decydentem podstawiając mu mikrofon pod nos, by zadać naj-

trudniejsze nawet pytanie. Kto wie, jeśli będzie taka potrzeba, to tak też możemy wykorzystać to narzędzie, 

choć nie taki jest zasadniczy cel jego powstania. Po co nam więc kwartalnik związkowy?   

Proponując to narzędzie komunikacji przede wszystkim dla członków naszego związku, ale także dla 

wszystkich pracowników naszej Spółki, chcieliśmy nie tylko ułatwić Wam dostęp do najważniejszych in-

formacji, ale przede wszystkim liczymy na Wasz udział i wkład. Dlatego pośród innych propozycji tytułów, 

wybraliśmy ten, którego pomysłodawcą był Pan Dyrektor.  „Nasz Głos” najlepiej oddaje tę funkcję, o którą 

nam chodzi. „Nasz Głos” ma być miejscem, gdzie spotkają się przygotowane dla Was informacje, komenta-

rze i aktualności związkowe z Waszymi opiniami, wspomnieniami czy nawet próbami literackimi. Chcemy 

namówić Wasze talenty, by wyszły z ukrycia, byście dali się nam poznać również z tej drugiej, bardziej pry-

watnej strony, bo jesteśmy ciekawi Waszych pozazawodowych pasji i zainteresowań. Lepsze wzajemne po-

znanie buduje większą integrację a właśnie jej budowanie jest jednym z najważniejszych zadań tego pisma.        

Nasze wydawnictwo jest kwartalnikiem, ale przede wszystkim ma służyć informowaniu, dlatego nie wyklu-

czamy, że może pojawiać się częściej – w zależności od potrzeb. Zapowiedź każdego nowego numeru znaj-

dziecie w zakładce związkowej na stronie internetowej WZM S.A. „Nasz Głos” trafi do każdego z Was, bo 

chcemy, by był czytany i tworzony przez wszystkich.  

Formuła kwartalnika jest nadal otwarta – chcemy byście przedstawili własne propozycje i przekazali swoje 

teksty. Chcemy zostawić do Waszej dyspozycji dużo miejsca i by rzeczywiście było to miejsce naszych 

spotkań.            

REDAKCJA         
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