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NSZZ
Wycieczka do Gdańska
W dniu 23.08.2019r. KZ zorganizowała dla członków
związku wycieczkę do Gdańska, w której uczestnicy
poznawali zarys historyczny Związku Zawodowego
„Solidarność oraz wydarzenia z tamtego okresu
znajdujące się w muzeum ECS (Europejskie Centrum
Solidarności).
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w ANWILU S.A.
pasażerskich i żaglowców, odsłoniło historię przemysłu
tamtych lat, gdzie pracowała Anna Walentynowicz,
współzałożycielka NSZZ Solidarność, działaczka
Wolnych Związków Zawodowych.

Uczestnicy
zwiedzili
Katedrę
Mariacką
Bursztynowy Ołtarz w Bazylice św. Brygidy,
Na zdjęciu wraz z uczestnikami widoczny jest Pomnik
Poległych Stoczniowców, który składa się z trzech
krzyży z kotwicami, gdzie każdy waży 36 ton i mierzy
42 metry wysokości - usytuowany na Placu Solidarności
w Gdańsku upamiętniający ofiary wydarzeń Grudnia
1970. W dalszej części znajduje się Europejskie
Centrum Solidarności (ECS), w którym widoczne są
ślady historii Związku Zawodowego „Solidarność” jako
silne i poruszające źródło inspiracji dla aktywności i
zaangażowania obywatelskiego, gdzie miejsce to łączy
historię z codziennością, tworząc pomost między
kulturą, a demokracją. Zwiedzanie Stoczni Gdańskiej, w
której zbudowano ponad 1000 w pełni wyposażonych
statków pełnomorskich, m.in.: kontenerowców, statków

oraz
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gdzie centralnym elementem ołtarza jest obraz Matki
Boskiej - Opiekunki Ludzi Pracy.
Rajd Górski 2019
W dniach 7-12.09.2109 roku odbył się XXI Rajd Górski
do Krynicy- Zdrój zorganizowany przez KZ.

Klasztoru klarysek w Starym Sączu oraz Wieży
Widokowej w Krynica Zdrój o unikalnej konstrukcji
drewnianej mierzącej 49,5 m wysokości, gdzie
uczestnicy spacerowali w koronach drzew po specjalnie
zaprojektowanej drewnianej ścieżce wznoszącej się
stopniowo do góry.

Miłośnicy górskich wędrówek pokonywali wyznaczone
szlaki turystyczne wraz z przewodnikami niekiedy nawet
ponad 20 km, podziwiając malownicze krajobrazy z
Jaworzyny Krynickiej. Część uczestników podążyła w

Na zakończenie udanej wycieczki KZ zorganizowała
bankiet, gdzie uczestnicy mogli zakosztować rozmaitych

kierunku Schroniska PTTK na Łabowskiej Hali, a część
do Schroniska PTTK Bacówka nad Wierchomlą.

regionalnych potraw jak również wspólnie spędzić miło
czas na wspólnej zabawie przy muzyce klubowej.
Wszyscy uczestnicy cało powrócili do Hotelu Galicya,
gdzie wieczorem wspólnie się spotkali przy ognisku,
konsumując regionalne potrawy z grilla , oraz bawiąc się
przy góralskiej muzyce.
Uczestnicy Rajdu wychodząc na szlaki odkrywali nowe
malownicze krajobrazy podążając przez Krynicę w
kierunku Góry Parkowej mijając Szalone zeszli do
Powroźnika.
HUMOR
Co robi traktor u fryzjera?
- warkocze.
***
Żona pyta męża rano przy śniadaniu:
Dlaczego trzymasz gazetę w lodówce?
Mąż odpowiada:
żeby mieć codziennie świeże wiadomości.
Jedną z atrakcji Rajdu Górskiego była wycieczka
zaczynająca się od Ogrodów Zmysłów w Muszynie,
zwiedzanie drewnianej cerkwi z 1600 r. w Powroźniku,
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