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VII Spotkanie Integracyjne 
 

W dniu 2 września 2016 roku już po raz VII 
Komisja Zakładowa zorganizowała „Spotkanie 
Integracyjne” (drugie w tym roku) przy grillu i 
piwku dla swoich członków. Tradycyjnie  
spotkanie odbyło się na powietrzu przed 
Restauracją „Gościniec”.  
 

 
 
Pogoda dopisała oraz uczestnicy – tym razem 
było nas 100 osób.  
Tradycyjnie wszyscy uczestnicy bawili się 
wspaniale przy muzyce oraz zajadali się 
pysznymi  potrawami z grilla. Czas bardzo 
szybko mijał i o godz. 24.00 musieliśmy się 
pożegnać, aby spotkać na następnej imprezie za 
rok. 

Rajd Górski 2016 
Wrzesień w gronie związkowców z 
„Solidarności” przy ANWILU S.A. jak zwykle 

kojarzy się z Rajdem Górskim, który  podobnie 
do lat poprzednich odbył się, tym razem w 
Beskidy. Czy dacie wiarę, że to był już 18 Rajd 
Górski? Trudno uwierzyć, ale taka jest prawda. 
Czas niestety tak bardzo szybko ucieka. Rajd, 
jak co roku dostarczył nam wielu niezapomnia-
nych wrażeń. Pogoda była fantastyczna, słońce i 
ciepłe, wręcz gorące dni. Zakwaterowani byli-
śmy w Ośrodku Relaks, usytuowanym w 
atrakcyjnej dzielnicy Wisły, na zboczach góry 
Jarzębatej, w okolicy centrum miasta.  

 

Widok z okien rozpościera się na urzekającą 
serce panoramę Beskidu Śląskiego. W tym 
czasie akurat w Wiśle odbywały się Mistrzo-
stwa Świata Drwali. Z tego miejsca codziennie 
wyruszaliśmy na szlaki pod opieką dwóch 
przewodników. Pod ich przewodnictwem 
wędrowaliśmy urokliwymi ścieżkami Wzdłuż 
Czarnej Wisełki,  
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a bardziej wytrwali dotarli na Baranią Górę, 
która  bez wątpienia stanowi jeden z najpięk-
niejszych punktów widokowych w Beskidzie 
Śląskim. Wieczorem atrakcją była przejażdżka 
wozami konnymi i zabawa w karczmie przy 
dźwiękach kapeli góralskiej. Urok Beskidów 
podziwialiśmy również z góry Czantorii, na 
którą wjechaliśmy kolejką linową. Wjazd trwał 
około 15 minut. W trakcie wjazdu, wraz z 
nabieraniem wysokości otwierały się przed 
nami coraz rozleglejsze widoki, na otaczające 
Ustroń pasmo Równicy, Skrzycznego i Baraniej 
Góry. Mylnie można również odnieść wrażenie 
że jest to szczyt Czantorii, co mija się z prawdą. 
Właściwy szczyt położony jest o 144 metry 
wyżej.  Prowadzi tam szlak czerwony, który jest 
częścią głównego szlaku beskidzkiego im. 
Kazimierza Sosnowskiego. Szlak w tym rejonie 
aż do szczytu prowadzi przez cały czas lasem.  

 

Na samym szczycie Wielkiej Czantorii 995 m 
n.p.m. trafiliśmy na dużą polanę, gdzie 
zobaczyliśmy tak charakterystyczną wieżę 
widokową. Szczyt położony jest na granicy 
państwowej z Czechami. Jeden dzień przezna-

czyliśmy na wycieczkę objazdową Pętlą 
Beskidzką wiodącą przez Istebną- Koniaków-
Węgierską Górkę, Żywiec i Szczyrk. Nie 
sposób nie wspomnieć o fantastycznej wizycie 
w Kurnej Chacie Kawuloków, która stanowi 
przykład tradycyjnego góralskiego domu 
drewnianego bez komina. Główną atrakcję 
stanowiła  prezentacja kustosza Janka, który na 
zgromadzonych instrumentach wykonywał 
unikatowe melodie pozwalające przenieść się w 
dawne czasy.  Oczywiście nie omieszkaliśmy 
również odwiedzić Skoczni imienia Adama 
Małysza, która jest dumą Wisły. Prócz tytułu 
drugiej największej skoczni w Polsce, jest to 
jedyny na świecie obiekt, pod którym w tunelu 
przebiega trasa samochodowa. Na skocznię 
można wyjechać wygodnym wyciągiem krze-
sełkowym i rozkoszować się zapierającym dech 
w piersiach widokiem okolicy. Ostatni wieczór 
w Wiśle uświetnił wieczorek pożegnalny w 
stołówce ośrodka Relaks. Dziś już tylko 
wspomnienia pozostały i nadzieja, że za rok 
wyruszymy znów na kolejny rajd. 

Częstochowa 
 

XXXIV Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi 
Pracy na Jasną Górę odbyła się w dniach 17-18 
września. Od 34 lat „Solidarność” pielgrzymuje 
w trzecią sobotę i niedzielę września na Jasną 
Górę, by modlić się w intencji Ojczyzny i Ludzi 
Pracy. 
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W uroczystej Sumie o godz. 11.00 przewo-
dniczył abp Józef Kupny, metropolita 
wrocławski i Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy. 
W Eucharystii brało udział ok. 25 tys. osób z 
zakładów pracy z całej Polski.  
Na ołtarzu spoczywały relikwie serca bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki. Przed Mszą św. do 
zebranych przemówił Piotr Duda, przewodni-
czący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.  
„Dzisiaj spotykamy się na tej pielgrzymce tu, u 
Jasnogórskiej Pani. Każdy ma swoje intencje, 
ale nasza wspólna intencja to dbałość i modli-
twa za ludzi pracy w naszym kraju, o podmio-
towość pracownika, o to, o co w ostatnich la-
tach przyjeżdżaliśmy tu i modliliśmy się, to, co 
było tak trudno wyegzekwować z poprzednim 
rządem, o to, aby nie było umów śmieciowych, 
o to, aby nie był podwyższany wiek emerytalny. 
Dzisiaj można powiedzieć, że nasze spotkanie 
ma inny wymiar. Prowadzimy dialog społeczny 
z rządem, który stara się rozumieć bardzo 
ważne sprawy pracownicze. Mamy Prezydenta, 
który widzi także podmiotowość i godność 
ludzkiej pracy i w każdym swoim wystąpieniu 
stara się o tym mówić” – podkreślał PiotrDuda.  
„Przez ten rok czasu, niecały rok czasu, 
możemy powiedzieć o wymiernych efektach 
naszych działań. To kwestia związana ze 
zmianą ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, 
o godzinowej stawce, która wejdzie w życie z 
dniem 1 stycznia 2017 r. To robimy dla tych 
ludzi, którzy sami nigdy by tego sobie nie 
wywalczyli, bo nie mają takiej możliwości. 
Właśnie na tym polega solidarność. Rozpoczęły 
się bardzo intensywne prace w Sejmie nad 
obniżeniem, a tak właściwie przywróceniem 
wieku emerytalnego sprzed reformy, i to się 
dzieje, i na to tak długo czekaliśmy, ale byliśmy 
konsekwentni i co roku byliśmy tutaj w 
Częstochowie, aby modlić się u Jasnogórskiej 
Pani o to, aby w tych wszystkich reformach na 
pierwszym miejscu był człowiek. Dlatego jak 
co roku spotykamy się tutaj w Częstochowie, u 

stóp Królowej Polski, aby modlić się za ludzi 
ciężkiej pracy, ale także za wszystkich 
pracowników. Dziś siódmy dzień tygodnia - 
niedziela, niedziela, która ma dla nas taką 
wartość, niedziela, która powinna być dla Boga 
i rodziny, niedziela, która jest dla nas tak bardzo 
ważną wartością dla „Solidarności” jako 
chrześcijan. Niestety, dzisiaj wielu członków 
naszego związku, ale także wielu pracowników, 
a także całe rodziny chciałyby być z nami tutaj, 
na tej pielgrzymce, ale muszą być w pracy, 
tylko dlatego, że przez ostatnie 27 lat 
transformacji wszystkie wartości wywróciły 
nam się. Dzisiaj walczymy, aby na nowo 
przywrócić tą godność pracownikowi, aby tam, 
gdzie nie ma potrzeby, zaznaczam potrzeby, 
ograniczać ten handel w niedzielę, aby niedziela 
była dla Boga i dla rodziny. Dlatego złożyli śmy 
w Parlamencie wniosek obywatelski, pod 
którym podpisało się pół miliona obywateli, ale 
my zbieramy dalej, tak długa, aż tą ustawę 
podpisze Pan Prezydent Andrzej Duda. 
Domagamy się ograniczenia handlu w niedzie-
lę. Jak słyszę tych wszystkich, którzy mówią, że 
to jest zamach na ich wolność, to ja mówię – 
nie, wolność też ma swoje granice, nie wolno 
poprzez swoją wolność zniewalać drugiej 
osoby, tylko dlatego, że ktoś ma kaprys w 
niedzielę iść sobie kupić nie artykuły pierwszej 
potrzeby, ale artykuły budowlane. Trzeba z tym 
skończyć!” – wołał Piotr Duda.  

HUMOR 
 

Blondynka dowiedziała się, że jest w ciąży i 
płacze: 
- Ale ja nie jestem gotowa, żeby mieć dziecko. 
Nie mam pracy, męża, nawet domu. 
Nagle wpadła na genialny pomysł: 
- A może to nie moje? 
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