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XX Rajd Górski
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w
2018 roku zorganizowała XX już Rajd Górski
na trasie Włocławek - Zakopane w dniach od
04-09 września 2018r.
Po przybyciu na miejsce 121 uczestników rajdu
zakwaterowani zostali w Domu Wczasowym
„Halina” oraz Willa Grzesiczek OlczaStachonie.
Zakwaterowanie naprawdę godne polecenia.
Z okazji jubileuszowego tj. 20-go wspólnego
Rajdu Górskiego w gronie tak wspaniałych
uczestników, gdzie czas mijał zbyt szybko
NSZZ „Solidarność” przygotowało wiele
atrakcji:

udzielając informacji, iż zamek powstał po
najeździe tatarskim w 1241 roku.
Powodem budowy było zabezpieczenie granicy
wschodniej kraju i ochrona drogi biegnącej do
Polski.

• Wycieczka na Zamek Orawski w
Słowacji;
• Szlaki górskie w Zakopane;
• Ognisko;
• Impreza jubileuszowa.

Zamek Orawski - Słowacja.
Uczestnicy zebrali się, aby rozpocząć wyprawę
na Słowację, celem zwiedzania Zamku
Orawskiego, który usytułowany jest nad
malowniczą miejscowością o nazwie Orawskie
Podzamcze, 112 metrów nad rzeką Orawą.
Po przybyciu na miejsce przewodnik
oprowadzał Nas po komnatach zamku,

W komnatach zamku swoją siedzibę ma
Orawskie Muzeum z wieloma ekspozycjami:
archeologiczną, przyrodniczą, etnograficzną
oraz historyczną.
Historyczną ekspozycję tworzy kompleks
średniowiecznych i renesansowych budynków
zamku i ich pierwotne wyposażenie. Zamek
często wykorzystywany był jako plan filmowy,
kręcono tu m.in. sceny do serialu pt. Janosik.
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Szlaki górskie w Zakopane
• Szlakiem na Morskie Oko i Czarny
Staw
Podążając szlakiem z Palenicy Białczańskiej
do Morskiego Oka (ok. 9,3 km) można było
zobaczyć Wodogrzmoty Mickiewicza oraz
liczne krajobrazy.

Idąc szlakiem dalej uczestnicy dotarli do
największego tatrzańskiego stawu, skąd
rozciągają się widoki na najwyższe szczyty
Polski - Rysy i Mięguszowieckie.

autokarami
powrócili
zakwaterowania.

•

do

miejsca

Szlakiem na Giewont

Giewont swoją sylwetką przypomina ''śpiącego
rycerza'', a także 15-metrowy krzyż wieńczący
wapienny wierzchołek.
Uczestnicy rozpoczęli wyprawę z Kuźnic,
podążali szlakiem do schroniska położonego na
Hali Kondratowej.

Z Hali Kondratowej 28 śmiałków szlakiem
podążyli dalej celem zdobycia Giewontu. Trasa
była wymagająca dla uczestników. W
końcowym etapie wejście na Giewont przy
łańcuchach wymagało odwagi i olbrzymiej
koncentracji.

Część uczestników pozostało nad Morskim
Okiem gdzie mogli skorzystać z regionalnych
potraw, pozostali natomiast
udali się w
kierunku Czarnego Stawu.

• Doliną 5-ciu stawów
Z Palenicy Białczańskiej w kierunku Doliny
Pięciu Stawów udali się uczestnicy rajdu, gdzie
trasa była zróżnicowana, pod kątem stopnia
trudności,
oraz
rodzaju
dominujących
krajobrazów czy podłoża.

Wszyscy uczestnicy górskich wędrówek
spotkali się na Palenicy Białczańskiej, gdzie

Część uczestników z Hali Kondratowej udała
się na Kalatówki podziwiając urokliwe
krajobrazy otoczone naturalnym pięknem.
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• Szlakiem do Smoczej Jamy
Uczestnicy
wyprawy
wędrując
Doliną
Kościelską poprzez wąwóz Kraków dotarli do
Smoczej Jamy.

W końcowym etapie zmagali się z drabiną
prowadzącą prawie pionowo do jaskini oraz
łańcuchami.

Radosław Ż. Tomasz B. Robert W. Andrzej Ż. oraz wyk.
fotografię Ryszard K.

Najwyższy punkt Polski, który znajduje się na
północno-zachodnim wierzchołku Rysów, a
więc na wysokości 2499 m n.p.m., natomiast
cała góra liczy sobie 2503 m i jest to
wierzchołek środkowy po stronie Słowackiej.

Otwór wejściowy znajdował się na wysokości
1100 m o długości ok. 37 m.

• Szlakiem na Rysy
Z Morskiego Oka 5-ciu śmiałków wczesnym
rankiem wyruszyło na Rysy mijając na trasie
Czarny Staw szli w górę niczym taternicy,
mając jeden cel - zdobyć szczyt.

Debiutanci tatrzańscy zeszli na stronę
Słowacką.
Cała
piątka
powróciła
do
Zakopanego, gdzie była przywitana gromkimi
brawami.

• Termy Chochołowskie

Andrzej Ż. Ryszard K. Robert W. Radosław Ż. Tomasz B.

Pokonali trudności długiej i męczącej trasy oraz
zmagali na ścianach skalnych przy łańcuchach
osiągając zamierzony szczyt Rys.

Uczestnicy rajdu mogli skorzystać z basenów
termalnych,
regenerując
organizm
po
ekscytujących wędrówkach szlakami górskimi.
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Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
podczas jubileuszowego XX Rajdu Górskiego
zorganizowała:
• Ognisko
Zorganizowane na świeżym powietrzu przy
gorących napojach oraz potraw z nad ogniska.
Wszystkim gościom w ten miły wieczór
przygrywał góralski zespół.
• Imprezę jubileuszową
Impreza rozpoczęła się od powitania
Wszystkich Gości oraz krótkiego przemówienia
podsumowującego XX Rajd Górski.
Dla gości przygotowany został obfity
poczęstunek, stoły uginały się od regionalnych
potraw, podano prosiaka z fajerwerkami.
Wszyscy dobrze się bawili przy muzyce
klubowej. Zwieńczeniem imprezy był tort.

Częstochowa – Pielgrzymka
15-16 wrzesień 2018

chociażby dlatego, że obchodzimy 100-lecie
odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to
szczególny czas do podziękowania. Jesteśmy
także w momencie, kiedy prowadzone są trudne
negocjacje z rządem. Związek NSZZ
„Solidarność” przedstawił konkretne oczekiwania zarówno, co do wzrostu wynagrodzenia,
jak i poprawy warunków pracy polskich
pracowników.
Dzisiaj nie dzielimy się na górników, hutników
czy lekarzy. Dzisiaj jesteśmy wielką
solidarnością ludzi pracy. I właśnie to było
marzeniem błogosławionego ks. Jerzego
Popiełuszki – powiedział Piotr Duda.
Przewodniczący zaznaczył, że bardzo dużym
osiągnięciem „Solidarności” są wolne niedziele.
Długo walczyliśmy, żeby móc powiedzieć:
dzisiaj mamy niedzielę niehandlową – dla Boga
i rodziny – powiedział, dziękując m.in.
pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy za
wysiłek włożony w to, żeby ta ustawa była
realizowana.
W czasie mszy św. homilię wygłosił abp
Dzięga. Pochwalił programy społeczne rządu
oraz działania „Solidarności”.

Humor

Organizowana
co
roku
przez
NSZZ
„Solidarność” pielgrzymka na Jasną Górę, tym
razem odbyła się pod hasłem „My chcemy
Boga!”. Rozpoczęła się w sobotnie popołudnie
złożeniem kwiatów pod pomnikiem bł. ks.
Jerzego
Popiełuszki,
czyli
patrona
„Solidarności”. Główną mszę św. odprawiono
16 września. Uczestniczyło w niej ponad 20 tys.
osób. Piotr Duda, przewodniczący NSZZ
„Solidarność”. powiedział przed kamerami
telewizyjnymi, że „Solidarność” to największy i
najlepiej zorganizowany związek zawodowy w
Polsce, który jest „do bólu skuteczny” w walce
o dobro polskich ludzi pracy. Skomentował, że
współpraca z obecnym rządem układa się
dobrze. W tym roku ma szczególny wymiar

Żona przygotowując wystawną kolację wysłała
męża po ślimaki. Mąż posłusznie poszedł ale po
drodze spotkał kumpla i poszedł na piwo. Rano
wraca, na progu wysypuje ślimaki, otwiera
drzwi i głośno woła:
No, nareszcie doszliśmy do domu!
***
Coś ty taki wkurzony?
Nic nie mów... Idę do salonu Apple
zareklamować ich najnowszy telefon.
A co się stało?
Włączyłem tryb samolotowy, upuściłem z
dziesiątego piętra i zgadnij, jak to się
skończyło...
Redaguje zespół.
Wydaje: Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność
w ANWILU S.A. tel. 32-32, 33-32

