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W zapowiedzianej manifestacji wzięło 
udział kilkadziesiąt tysięcy członków 
Związku. – Idziemy w tym marszu, aby 
wykrzyczeć, to co nas związkowców boli. 
Nie godzimy się na wydłużenie wieku 
emerytalnego do 67 roku życia, na umowy 
śmieciowe czy niską płacę minimalną – 
mówił Piotr Duda, przewodniczący NSZZ 
„Solidarność”.  
Zgodnie z planem NSZZ „Solidarność”  
stanowiła zwartą i zorganizowaną grupę, 
idącą ze swoimi znakami, hasłami i 
postulatami.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z Włocławka do Warszawy wyjechały trzy 
autokary, w tym kilkanaście osób z 
ANWILU. 
Przewodniczący „Solidarności” powitał 
wszystkich uczestników marszu. Ze 
szczególnym powitaniem zwrócił się do 
członków Związku, którzy licznie stawili 
się w stolicy. Jesteśmy tu, jako ludzie 
„Solidarności” w imieniu tych, którzy nie 
mogą wykrzyczeć swojego sprzeciwu – 
mówił na Placu Zamkowym Piotr Duda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zbierający się już od godzin porannych 
tłum szczelnie wypełnił Plac Trzech Krzy-
ży, gdzie odbyła się uroczysta msza św. 
której przewodniczył proboszcz warsza-
wskiej parafii św. Augustyna ks. prałat 
Walenty Królak.  
Przewodniczący przypomniał, że Związek 
zebrał prawie 2 mln podpisów a rządząca 
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większość zignorowała zdanie społeczeń-
stwa w sprawie podniesienia wieku 
emerytalnego.  
- Rządzący powiedzieli, że nie będą 
rozmawiać na argumenty tylko siłą 
polityczną. Przepchali tę ustawę, tak ważną 
dla 16 mln ubezpieczonych. Mam nadzieję, 
że przy zmianie władzy trafi ona do kosza – 
powiedział Duda.  
Kolejnym postulatem „Solidarności” jest 
likwidacja umów śmieciowych i ograni-
czenie pracy tymczasowej. W obu tych 
sprawach Związek zaproponował rządowi 
konkretne zmiany a projekty ustaw 
otrzymał sam premier. – I co, i nic? Praca 
tymczasowa stała się pracą na stałe – i co i 
nic. Przyjechaliśmy upomnieć się o ubogich 
pracujących, którzy pracują i muszą 
korzystać z pomocy społecznej. Gdzie jest 
polskie państwo? – pytał.  
Zdaniem przewodniczącego „Solidarności” 
nadszedł czas na zmiany. - Mamy dość 
zaciskania pasa. Mówią to ekonomiści, 
którzy mają pełne portfele. Mówią, że płaca 
musi być niska, że umowy śmieciowe 
muszą być. Tak, oni chcą, żebyśmy ich 
całowali po rękach. Donald Tusk powie-
dział, ze nasze miejsce jest na ulicy i my tę 
pałeczkę podejmujemy. Jesteśmy na ulicy – 
stwierdził szef „Solidarności”.  
Przewodniczący wyjaśniał, że „Solidarno-
ść” jest w Warszawie, także w obronie TV 
Trwam, ponieważ Związek pamięta o 
postulatach sierpniowych a jeden z nich 
mówi o dostępie do wolnych mediów. 
Piotr Duda zaznaczył również, że Związek 
uczestniczy w marszu, ponieważ reprezen-
tuje tych, którzy nie mogą wykrzyczeć 
swojego sprzeciwu. – Bezrobotnych, 
ubogich, wszystkich którzy nie potrafią się 
odnaleźć w rzeczywistości. Polska bieda 
jest sierotą i tak nie może być.  
Duda zwrócił się na koniec do liderów PiS i 
Solidarnej Polski. - My wam pomożemy, 
żeby ta władza odeszła do historii. 
Pomożemy, bo bez nas tego nie zrobicie, 

ale pamiętajcie – władzę sprawuje się w 
imieniu społeczeństwa a nie przeciwko 
niemu. Nie jesteśmy ani lewicowi, ani 
prawicowi, nie będziemy czyimkolwiek 
wasalem – zapowiedział przewodniczący 
Związku. Kończąc przewodniczący zaape-
lował o wspólne działanie. 
 - Trzymaliśmy się za ręce podczas 
dzisiejszej mszy, i trzymajmy się dalej i tak 
wygramy! – zakończył swoje wystąpienie 
przewodniczący Piotr Duda.  
 

Zawody wędkarskie 
 

W dniu 15.09.2012r. na zbiorniku wodnym 
Wydziału Gospodarki Wodno-Ściekowej 
odbyły się już VII Drużynowe Spławikowe 
Zawody Wędkarskie o puchar ANWILU.  
Zawody były dosyć obfite, ogółem 
zawodnicy złowili 36,12 kg ryb. Pięciu 
zawodnikom nie udało się złowić ani jednej 
rybki. 
I miejsce zajęła drużyna gospodarzy 

obiektu w składzie: (Wojciech 
Gniewecki, Marek Sarapuk i 
Piotr Mąkol) - 6,65kg złowio-
nych ryb. 

II miejsce  zajęła drużyna Wircomu- 6,3kg   
złowionych ryb. 

III miejsce zajęła drużyna MZZPSZ 
ANWILU S.A. i Spółek           
- 5,87kg złowionych ryb. 

Indywidualnie zwyciężył z Wircomu p. 
Bogumił Sławiński – 0,72kg 
(leszcz) 
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Wybory w PKZP 

 
W dniu 28 września br. odbyło się  
Zwyczajne Walne  Zebranie Członków 
Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożycz-
kowej przy ANWIL S.A. na którym został 
wybrany nowy Zarząd i Komisja 
Rewizyjna PKZP. 
 

W skład Zarządu PKZP wchodzą: 
 

 Bogdan Brzeziński     - przewodniczący 
 Czesław Zarzeczny    -wiceprzewod. 
 Irmina Kminikowska  - sekretarz 
 Ryszard Peszyński  - skarbnik 
 Mirosław Rypiński - członek 
 Piotr Świątkowski - członek 
 Robert Wichrowski - członek 
 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: 
 

 Jan Kopczyński - przewodniczący 
 Renata Świątkowska  - sekretarz 
 Sławomir Dorsz - członek 
 Antoni Frankowski - członek 
 

Popiełuszko – 28 rocznica 
 

Pod krzyżem na zaporze włocławskiej 
zostały złożone wieńce, kwiaty i zapalone 
znicze w 28 rocznicę męczeńskiej śmierci 
kapelana „Solidarności” bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki. Tradycyjnie już uczestniczył w 
tej uroczystości poczet sztandarowy z KZ 
ANWILU.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po uroczystościach przy krzyżu, uczestnicy 
przeszli w procesji z relikwiami bł. ks. 

Jerzego do Sanktuarium Meczęństwa na 
ul. Płockiej,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gdzie oprócz mszy św. oraz odsłonięcia 
pamiątkowej tablicy poświęconej ofiarom 
katastrofy Smoleńskiej,  odbył się program 
artystyczny przygotowany przez młodzież z 
Gimnazjum w Modzerowie oraz Gimna-
zjum nr 2 we Włocławku. 

 
XV Biesiada Piwna 

 
Na spotkaniu członków Komisji Zakła-
dowej ustalono, że XV „Biesiada Piwna” 
odbędzie się 24.11.2012 roku w restauracji 
„Gościniec”.  
Odpłatność: 110zł od pary dla członków 
związku oraz 130zł od pary dla niezrze-
szonych. 
Organizatorzy serdecznie zapraszają 
swoich członków jak również sympatyków 
związku na wspaniałą zabawę i tradycyjne 
dania biesiadne. Organizatorzy również 
przewidują liczne konkursy. 

 
Pożegnanie barda 

 

"Wyrwij murom zęby krat! Zerwij kajdany, 
połam bat! A mury runą, runą, runą! I 
pogrzebią stary świat!" W wieku 61 lat 
zmarł Przemysław Gintrowski pieśniarz, 
kompozytor, nauczyciel muzyki, współ-
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twórca "Murów", nieformalnego hymnu 
Solidarności.  
W latach 70  powołał wraz z Jackiem 
Kaczmarskim i Zbigniewem Łapińskim 
zespół, który do utworu katalońskiego 
barda Lluisa Llacha stworzył „Mury". - 
Kiedy śpiewaliśmy, że nikt nikogo 
zniewalać nie może, to chodziło właśnie o 
to - podkreślał Gintrowski, który na począ-
tku lat 80 wraz z Jackiem Kaczmarskim 
koncertował w całej Polsce - W samej 
stoczni nie byliśmy, lecz w sprawę strajków 
byliśmy bardzo zaangażowani. Kiedy 
rozpoczęły się sierpniowe wydarzenia, 
myśleliśmy, że to już koniec komunizmu w 
kraju - mówił. 
W stanie wojennym Gintrowski był 
aktywnym uczestnikiem drugiego obiegu 
kultury. Koncertował w domach, kościo-
łach, w Muzeum Archidiecezji Warszaw-
skiej. Uważał, że wprowadzony w grudniu 
1981 roku stan wojenny w Polsce 
„przypieczętował początek końca komu-
nizmu w naszym kraju”.   
Stworzył muzykę filmową m.in. do 
„Człowieka z żelaza” Andrzeja Wajdy, 
„Matki Królów” Janusza Zaorskiego, 
serialu komediowego Stanisława Barei 
„Zmiennicy” czy filmu „Tato” Macieja 
Ślesickiego oraz innych filmów i spektakli 
teatralnych. Znakomicie interpretował 
poezję. Śpiewał do tekstów Zbigniewa 
Herberta, Jacka Kaczmarskiego, Tadeusza 
Nowaka. W 2008 r. ukazała się płyta CD 
pt. „Tren” z utworami Przemysława 
Gintrowskiego skomponowanymi do teks-
tów Zbigniewa Herberta. Album, który 
został wydany z okazji ustanowienia roku 
2008 Rokiem Zbigniewa Herberta, zawiera 
15 utworów m.in. „Wilki”, „Achilles”, 
„Pentezylea”, „Kaligula”, „Nike, która się 
waha”, „Pan Cogito o cnocie”, „Pieśń o 
bębnie” i „Tren Fontynbrasa”.  
Przemysław Gintrowski był także 
wykładowcą muzyki filmowej w 
Warszawskiej Szkole Filmowej. W 2006 r. 

prezydent Lech Kaczyński odznaczył 
Gintrowskiego Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski.  

 
WZD Regionu Toruńsko-Włocławskiego 

 
W dniu 29 października 2012 roku w 
Inowrocławiu odbyło się Walne Zebranie 
Delegatów Regionu Toruńsko-Włocław-
skiego NSZZ „Solidarność”. 
Na 257 delegatów, obecnych na WZD było 
150 osób.  
Zebrani delegaci zapoznali się ze 
sprawozdaniem z prac Zarządu Regionu, 
Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz 
wybrali w wyborach uzupełniających 
dwóch delegatów na Krajowy Zjazd 
Delegatów:  
p. Szabowski Janusz 
p. Gawęda Jerzy 
Ponadto delegaci WZD przyjęli 3 
stanowiska oraz 2 uchwały. 

 
Humor 

 
Rozmawiają dwaj zapaleni wędkarze: - Nie 
uwierzysz, złowiłem wczoraj 
pięciokilogramowego karpia! 
- A ja węgorza, który miał aż cztery metry! 
- Niemożliwe! 
- To prawda! – potwierdza żona. 
- Józek go cały dzień rozciągał! 

 

*** 
Rozmawia dwóch kolegów: 
- Podobno przestałeś pić? 
- To dzięki teściowej, stale widziałem ją 
potrójnie. 

*** 
Rozmawiają w restauracji dwie koleżanki: 
- Mariola powiedz, jak możesz tyle jeść, 
skoro ciągle powtarzasz, że dbasz o linię? 
- Bo linia powinna być gruba i wyrazista! 

 
*** 

 
Redaguje zespół. 

Wydaje: Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność 
w ANWILU S.A. tel. 32-32, 33-32 

 


