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Euromanifestacja we 
Wrocławiu   

 

NSZZ „Solidarność” rozpoczyna przygo-
towania do dużej manifestacji z udziałem 
związkowców z całej Europy, która 17 
września odbędzie się we Wrocławiu.  
Pod hasłami „TAK dla europejskiej 
solidarności, TAK dla miejsc pracy i 
praw pracowniczych, NIE dla polityki 
cięć” w stolicy Dolnego Śląska demon-
strować będą związkowcy z Polski i 
kilkudziesięciu krajów Europy. 
Organizatorem protestu jest Europejska 
Konfederacja Związków Zawodowych.  
Decyzja o dacie i miejscu akcji zapadła 
podczas ostatniego kongresu EKZZ, który 
w maju odbył się w Atenach. O wyborze 
Wrocławia zdecydował fakt przejęcia przez 
Polskę unijnej prezydencji i zaplanowanego 
na 17 września we Wrocławiu spotkania 
ministrów finansów krajów Unii Europej-
skiej - wyjaśnia Jerzy Wielgus, wiceprze-
wodniczący NSZZ „Solidarność”, odpo-
wiedzialny za przygotowania związku do 
wrześniowego protestu. Związkowcy z 
całej Europy będą we Wrocławiu domagać 
się zaprzestania polityki ustawicznych cięć 
socjalnych i obniżania wynagrodzeń. 
Zaprotestują też przeciwko dyktatowi  

 
rynków finansowych i agencji ratingowych 
oraz deregulacji standardów pracy i płacy, 
degradacji standardów społecznych i 
demontażowi dialogu społecznego. 
- W proteście może wziąć udział nawet 10 
tys. członków NSZZ „Solidarność”. W 
przeciwieństwie do manifestacji 30 czer-
wca, za przygotowanie której odpowiadały 
w dużej mierze poszczególne regiony 
„Solidarności”, tym razem ciężar przy-
gotowań i uczestnictwa spadł na struktury 
branżowe naszego związku. Większość z 
nich boryka się przecież z poważnymi 
problemami, które będzie chciała zasy-
gnalizować we Wrocławiu - mówi Jerzy 
Wielgus. 
Podobne manifestacje, organizowane  przy 
okazji szczytów unijnych, odbywają się od 
kilku lat. Wcześniej EKZZ zorganizował 
takie protesty m. in. w Lublanie, Pradze i 
Budapeszcie. We Wrocławiu spodziewa-
nych jest nawet 10 tys. gości z całej 
Europy. Liczną reprezentację wystawią też 
Ogólnopolskie Porozumienie Związków 
Zawodowych i Forum Związków 
Zawodowych.  
W sumie na ulicach stolicy Dolnego Śląska 
demonstrować będzie kilkadziesiąt tysięcy 
osób. Europejska Konfederacja Związków 
Zawodowych zrzesza 83 organizacje 
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związkowe z 36 krajów, a także 12 
europejskich struktur branżowych. Do 
organizacji członkowskich EKZZ należy 
ok. 60 milionów związkowców. W Polsce 
członkami EKZZ są NSZZ "Solidarność" i 
Ogólnopolskie Porozumienie Związków 
Zawodowych. O członkostwo ubiega się 
Forum Związków Zawodowych. 
 

Zapisy na manifestację prowadzi 
przewodniczący związku oraz Oddział 
Zarządu Regionu, który jednocześnie 
zapewnia suchy prowiant.  
 

Rajd Górski 
 

W dniach 4÷9 września 2011 roku odbył 
się kolejny Rajd Górski zorganizowany 
przez Komisję Zakładową NSZZ 
„Solidarność” w ANWILU. Tym razem w 
przepiękne okolice Kotliny Kłodzkiej i Gór 
Stołowych, które urzekają bogactwem 
wyjątkowych form skalnych przybiera-
jących niepowtarzalne kształty np. 
grzybów, labiryntów czy bram skalnych. 
Już w drodze do miejsca noclegowego „u 
Anny” w  Łężycy k.Dusznik Zdroju,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baza noclegowa „U Anny” 
 

zwiedziliśmy kopalnię złota w Złotym 
Stoku, w której oprócz wystawy minerałów 
można zobaczyć jedyny w Polsce 
podziemny wodospad. Pierwszego dnia 
wędrowaliśmy krętymi ścieżkami Błędnych 
Skał, których nazwa w pełni oddaje 

rzeczywistość, gdyby nie oznakowana 
trasa lub przewodnik, bardzo łatwo byłoby 
się tu zgubić.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przed wejściem do Parku Narodowego Gór 
Stołowych 

 

Popołudniowa burza z obfitym deszczem 
nie pozwoliła nam na zdobycie Szczelińca 
Wielkiego, ale zawsze można tu wrócić! 
Weszliśmy za to na Śnieżnik (1425m). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na Śnieżniku 
 

Jego zdobycie poprzedziła wizyta w Jaskini 
Niedźwiedziej. Znajdują się tam liczne 
szczątki niedźwiedzia, oraz przepiękne 
komnaty jaskiniowe z bogatą szatą 
naciekową, ze stalaktytami i stalagmitami. 
Następnym etapem było zwiedzanie 
Bazyliki w Wambierzycach – jeden z 
najcenniejszych barokowych kościołów w 
Polsce. Atrakcją w Wambierzycach jest też 
ruchoma szopka zawierająca 800 figurek, w 
tym 300 ruchomych.  
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Ostatni dzień rajdu to Osówka (podziemne 
miasto), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przed wejściem do podziemnego miasta w   
Osówce. 

 Twierdza Kłodzka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
oraz kopalnia węgla (obecnie muzeum)  w 
Nowej Rudzie, ostatni węgiel wydobyto w 
tej kopalni w 2000 roku. Wszędzie tam 

plątanina podziemnych korytarzy i 
labiryntów, które dostarczają niezapo-
mnianych wrażeń, niektóre z nich miały 
wysokość poniżej 1 metra. Ziemia Kłodzka 
to kwintesencja Dolnego Śląska. Są tu 
zarówno atrakcje stworzone ręką 
człowieka, jak i wspaniałe dzieła natury. 
Zostało jeszcze wiele wspaniałych miejsc 
jak chociażby Polanica czy Duszniki, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W Polanicy Zdroju 
 

 które należałoby zobaczyć, ale czas jest 
nieubłagany i rajd dobiegł końca. 
Zakończyliśmy go sympatyczną kolacją 
pożegnalną z muzyką, śpiewem i tańcami.     
 

Pielgrzymka do Częstochowy 
 

Każdego roku w przedostatnią niedzielę 
września na Jasną Górę pielgrzymują 
pracownicy. Dwudniowa pielgrzymka 
gromadzi kilkadziesiąt tysięcy członków 
NSZZ „Solidarność”.  
Pielgrzymka rozpoczyna się w sobotę po 
południu. O godz. 21. odbędzie się Apel 
Jasnogórski i droga krzyżowa. 
W programie jest również nocne czuwanie. 
Głównym punktem uroczystości jest msza 
św. na szczycie, która rozpocznie się o 
godz. 11. Przewodzić jej będzie i homilię 
wygłosi abp Sławoj Leszek Głódź. 
Wcześniej pielgrzymów przywita 
przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”, Piotr Duda. 
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Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę 
zapoczątkował ks. Jerzy Popiełuszko. We 
wrześniu 1983 roku Ks. Jerzy zorganizował 
pielgrzymkę robotników Huty „Warszawa” 
na Jasną Górę. Za rok do Częstochowy 
pielgrzymowali już robotnicy z różnych 
części Polski. Idea Ks. Jerzego przerodziła 
się w coroczną ogólnopolską Pielgrzymkę 
Ludzi Pracy na Jasną Górę w trzecią 
niedzielę września. 
W tym roku pielgrzymka do 
Częstochowy będzie jednodniowa, 
wyjazd o godz. 400. Zapisy w siedzibie 
związku u przewodniczącego.  
 
Program XXIX Ogólnopolskiej 
Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę 
18 września (niedziela)  
00.00 Msza św. w Bazylice – przewodniczy 
homilię wygłosi ks. prałat Jan Iłczyk 
01.00 – 05.00 – Czuwanie w Kaplicy 
Cudownego Obrazu  
09.30 Różaniec                                           
10.00 Koncert zespołu „Mazowsze” 
10.30 Wystąpienie Przewodniczącego 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 
Piotra Dudy 
11.00 Uroczysta suma – przewodniczy i 
homilię wygłosi ks. abp Sławoj Leszek 
Głódź 
 

Aktualności 
 

Odbyło się spotkanie delegacji związkowej 
u Prezesa ANWILU S.A. ws. doładowania 
kart podarunkowych, argumentując zasa-
dność doładowania bardzo dobrym 
wynikiem finansowym ANWILU za I 
półrocze 2011 roku. Niestety p. Prezes 
uznał, że w tej chwili nie jest w stanie 
zadośćuczynić załodze ws. doładowań, 
ewentualnie da jakąś odpowiedź na 
początku października. 
W związku z tym, że p. Prezes cały czas 
odwleka decyzję a tym samym zwodzi 
związki zawodowe i pracowników, którzy 

oczekują, że za poniesiony trud i wysiłek 
w osiągnięty sukces finansowy za I 
półrocze 2011 roku tego zakładu należy się 
zadośćuczynienie choćby w formie doła-
dowania kart podarunkowych. W związku z 
powyższym Komisja Zakładowa jedno-
głośnie upoważniła przewodniczącego oraz 
wiceprzewodniczącego do reprezentowania 
związku w negocjacjach płacowych i 
wystąpienia z pismem do p. Prezesa o 
renegocjację wskaźnika płac na 2011 rok. 

 
Humor 

 

Żądania wobec rządu Donalda Tuska nie są 
wygórowane, chcemy tylko spełnienia 
obietnic. Ale wychodzi nam jak za PRL. 
Wtedy to znakomity aktor, scenarzysta i 
satyryk Jan Himilsbach narzekał na 
socjalistyczne rządy monopartii: „Tyle 
dróg, k…rwa, budują, tylko nie, ma dokąd 
iść!” 

*** 
 

Żona wraca z zakupów i oznajmia 
mężowi:- W galerii były świetne promocje i 
kupiłam coś, co chciałabym dostać od 
ciebie na imieniny. Chcesz zobaczyć? Albo 
nie, niech chociaż dla ciebie to będzie 
niespodzianka. 

*** 
 

Przewodnik w zamku zwraca uwagę 
uczestniczce wycieczki: 
- Proszę nie siadać na tronie Ludwika! 
- Niech się pan nie złości. Jeśli przyjdzie – 
ustąpię mu. 

*** 
 

Lekcja polskiego. Pani pyta: 
- Jasiu, powiedz mi, kiedy używamy 
dużych liter? 
- Wtedy, kiedy mamy słaby wzrok. 
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