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Spotkanie Integracyjne 
 

W dniu 25 maja 2018 roku w Restauracji 
„Gościniec po raz IX już Komisja 
Zakładowa zorganizowała spotkanie integra-
cyjne dla członków „Solidarności”.  
W imprezie udział wzięło tym razem ok. 70 
osób. Pogoda dopisała, jadło było smako-
wite, złocisty trunek lał się strumieniami.   

Do tego wszystkiego bardzo dobrze wkom-
ponował się zespół muzyczny, przy którego 
muzyce towarzystwo bawiło się super do 
późnych godzin wieczornych.  

 

Czas w dobrym towarzystwie i muzyce 
szybko mija, trzeba było się rozstać. Do 
zobaczenia za rok. 

W tym roku w spotkaniu brał udział zresztą 
nie pierwszy już raz, emerytowany praco-
wnik ANWILU p. W. Adriańczyk,  
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który jako pierwszy posiada legitymację 
represjonowanego za działalność związkową 
w latach osiemdziesiątych (zakładał i działał 
w pierwszych strukturach związku w ówcze-
snych „Azotach”). Był internowany przez  
okres 90 dni. 

WZD Regionu Toruńsko-
Włocławskiego 

 
W dniu 25 maja 2018 roku w Toruniu 
odbyło się Walne Zebranie Delegatów 
„Solidarności” z Regionu Toruńsko-
Włocławskiego. Na uprawnionych 117 
delegatów obecnych było 109. 

Zjazd rozpoczął się mszą św. o godz. 9.00 w 
Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej 
Ewangelizacji i św. Pawła II.  
WZD nadzorowała Ewa Zydorek z Komisji 
Krajowej. 
 

Na początku zebrania wybrano komisje: 
skrutacyjną – 7 osób, mandatowo-wyborczą 
– 3 osoby i uchwał i wniosków – 3 osoby. 
Zebrani zapoznali się ze sprawozdaniami 
ustępującego Zarządu Regionu i Komisji 
Rewizyjnej.  
Jednogłośnie ustalono, że przyszły Zarząd 
Regionu na kadencję 2018-2022 będzie 
liczył 25 członków (Toruń – 9, W-wek – 9, 
Inowrocław – 6) natomiast Komisja 
Rewizyjna 6 osób. 
Ponadto wybrano 25 osób do nowego 
Zarządu Regionu, 4 osoby na Krajowy 
Zjazd Delegatów oraz 6 osób do Komisji 
Rewizyjnej. 
 
Nowy przewodniczącym ZR został dotych-
czasowy przewodniczący J. Żurawski. 
 

 
 
Nowo wybrany przewodniczący dziękując 
delegatom za wybór, powiedział, że chce 
zadbać o finanse związku (większą 
ściągalność składek od poszczególnych 
komisji zakładowych). Położyć większy 
nacisk na negocjacje warunków pracy w 
zakładach pracy, szkolenia dla nowych 
komisji zakładowych oparte i prowadzone 
przez wysokiej klasy specjalistów.  
Na zakończenie obrad delegaci przyjęli 6 
stanowisk i 1 uchwałę (ws. przekazania 
potwierdzonego przekazu składki członko-
wskiej na ZR przez zakład pracy lub 
organizację związkową).   

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? 

*** 
- Dlaczego blondynka poprzestała na trzecim 
dziecku? 
- Bo słyszała, że co czwarty urodzony człowiek 
to Chińczyk. 

Redaguje zespół. 
Wydaje: Komisja Zakładowa 
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