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List otwarty przewodniczącego Piotra Dudy
do członków Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidarność” z
okazji 25-lecia wyborów 4 czerwca 1989
roku – największego zwycięstwa
„Solidarności”
Tak jak największym zwycięstwem polskich
robotników było powstanie w 1980 roku
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, tak największym
zwycięstwem „Solidarności” były wybory 4
czerwca 1989 roku. Dzisiaj z powodów
politycznych i bieżących interesów obecnej
władzy z premedytacją fałszuje się ten
historyczny fakt.
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Do rozmów przy okrągłym stole i
pierwszych częściowo wolnych wyborów
doszło dzięki fali strajków w 1988 roku,
prowadzonych przez organizacje zakładowe
Niezależnego
Samorządnego
Związku
Zawodowego „Solidarność”. Do rozmów i
wyborów przystąpił nie Lech Wałęsa i
Komitet Obywatelski, ale Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”,
ze swoim przewodniczącym na czele.
Powołanie w grudniu 1988 roku Komitetu,
którego nazwa brzmiała Komitet Obywatelski przy przewodniczącym NSZZ
„Solidarność”, choć formalnie niezależny,
był w istocie jedynie formą organizacyjną,
swoistym narzędziem Związku, bez którego
Komitet nie miał racji bytu.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” zawsze był związkiem
zawodowym, który w różnym czasie, z
konieczności, musiał spełniać różne role,
takie jak: ruchu społecznego, opozycji
demokratycznej, konspiracji, komitetu wyborczego, czy też parasola ochronnego nad
transformacją ustrojową. I co najważniejsze
– role te wypełnił, do dzisiaj płacąc za to
ogromną cenę. Bez „Solidarności” i jej
milionów członków, nigdy by się to nie
dokonało.
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Nikt nie mógł być członkiem naszego
Związku inaczej, niż poprzez przynależność
do zakładowej lub międzyzakładowej organizacji „Solidarności”. Nikt nie mógł być w
jego władzach, jeśli nie przeszedł całej
demokratycznej procedury wyborczej, od
zakładu, poprzez region, aż do władz
krajowych. I tak jest do dzisiaj.
Nigdy nie było pierwszej i drugiej
„Solidarności”. Związek nasz od swojego
powstania nigdy nie przerwał działalności,
nawet po wprowadzeniu stanu wojennego,
przez wiele lat trwając w konspiracji. W
przeciwnym razie, za kpinę należałoby
uznać słowa ówczesnego przewodniczącego
Lecha Wałęsy, które wygłosił w 1984 roku
przy grobie zamordowanego, błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki: „Solidarność”
żyje, bo ty oddałeś za nią życie”. Jeśli była
pierwsza i druga, to należałoby uznać, że
Jaruzelski pokonał „Solidarność”, a to jest
oczywistą historyczną bzdurą.
Od samego początku dumnie trzymamy te
same sztandary, a większość z naszych
dzisiejszych członków, w tym w najwyższych władzach Związku, jest w nim
nieprzerwanie od samego początku, ani na
chwilę nie zaprzestając swojej działalności.
Wielu z nich było internowanych, więzionych, szykanowanych i wyrzucanych z
pracy. Oni nigdy nie byli w dwóch
„Solidarnościach”. Jeśli już, to inni ją
opuszczali, zdradzali czy zaprzedali swoje
legitymacje w imię własnego interesu. Tym
bardziej na ponury chichot historii zakrawa
fakt, że nadal po 25 latach w wolnej Polsce,
za działalność związkową, przy obojętności
władzy, szykanuje się i wyrzuca ludzi z
pracy.
Oficjalne państwowe obchody 25 rocznicy 4
czerwca 1989 roku, bez formalnego współudziału Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, którego
udział celowo pominięto polityczną decyzją
obecnie rządzących, w odwecie za walkę

„Solidarności” o prawa pracownicze i obywatelskie, stają się karykaturalne, pozbawione wewnętrznej siły ducha solidarności i
wolności.
Nie ma wolności bez "Solidarności"!!!
Piotr Duda

Drużynowe zawody wędkarskie
Jeszcze na dobre nie opadły emocje po
ostatnich zawodach wędkarskich o puchar
KZ NSZZ Solidarność, które odbyły się w
ostatnią sobotę tj. 17.05, a wędkarze po raz
kolejny stanęli do rywalizacji 24.05,tym
razem jednak drużynowo w trzyosobowych
zespołach. Podobnie jak przed tygodniem
miejscem ich zmagań było łowisko „Dunaj”
w Lubrańcu. Tegoroczne zawody były jak
zwykle bardzo silnie obsadzone i
wystartowało w nich 12 drużyn. Nasz
związek reprezentowali koledzy Robert
Tomalak, Bartłomiej Och i Adam
Lewandowski, czyli ten sam skład, który rok
temu zajął trzecie miejsce stając tym samym
na najniższym stopniu podium i sprawiając
wtedy wszystkim niemałą niespodziankę.
I miejsce zajęła drużyna w składzie:
Zdzisław Świderski, Piotr Mąkol, Marek
Sarapuk.
II miejsce drużyna w składzie: Bartłomiej
Och, Robert Tomalak i Adam Lewandowski.
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III miejsce drużyna A-21 w składzie: Adam
Ulatowski, Łukasz Kujawski, Piotr Wawrzonkowski.
Klasyfikacja
następująco:

generalna

przedstawia

się

1 miejsce MZZP Anwil S.A. i Spółek 5,80kg
2 miejsce NSZZ Solidarność
4,97kg
3 miejsce A-21
2,63kg
--------------------------------------------------------4 miejsce Koło PZW Nr. 122
2,58kg
5 miejsce P-3
2,05kg
6 miejsce A-11
1,63kg
7 miejsce P-11
0,75kg
8 miejsce Emeryci
0,58kg
9 miejsce MZZPSZ
0,49kg
10miejsce P-21
0,32kg
11miejsce P-22
0,18kg
12miejsce A-22
0,00kg

Prezesa ANWIL S.A. podając jako powód
swej decyzji sprawy osobiste. W związku z
tym, Rada Nadzorcza kierując się dobrem
Spółki oraz dbałością o ciągłość zarządzania
oddelegowała mnie do czasowego pełnienia
funkcji Prezesa ANWIL S.A. na okres do
trzech miesięcy.
Chciałbym serdecznie podziękować Panu
Krzysztofowi Wasielewskiemu za jego
dotychczasowe zaangażowanie i wkład
pracy w umacnianie pozycji ANWIL S.A.
życząc jednocześnie dalszych sukcesów
zawodowych. Pragnę zapewnić, że troską
Rady Nadzorczej oraz kierowanego przeze
mnie obecnie Zarządu ANWIL S.A. będzie
dalsza realizacja celów strategicznych
Spółki.
P.S. Takie jest oficjalne stanowisko firmy.
Naszym zdaniem, oby jak najmniej takich
„Prezesów” było w przyszłości dla tak
zasłużonej firmy jak ANWIL.

Wybory w Regionie

Jak co roku po zakończeniu uczestnicy
mogli liczyć na drobne upominki i wspólny
posiłek, a zwycięzcy dodatkowo na okolicznościowe puchary i cenne nagrody.
Miejmy tylko nadzieję, że tradycja ta będzie
nadal kontynuowana w naszej firmie i w
przyszłym roku spotkamy się ponownie.

Rezygnacja Prezesa ANWILU
Szanowni Państwo, informuję, że w dniu 29
maja 2014 r. Pan Krzysztof Wasielewski
złożył rezygnację z pełnienia funkcji

W dniu 30 maja 2014 roku w Toruniu
odbyło się III sprawozdawczo - wyborcze
WZD Regionu Toruńsko - Włocławskiego
NSZZ „Solidarność”.
Na 140 delegatów, na sali było 125 osób.
Przewodniczącym zebrania został Jan
Dybicz, dodatkowo w skład Prezydium
zostali powołani: Wnukowski Wiesław i
Jóźków Jan.
Dokonano również wyboru komisji WZD i
protokolantów.
Wśród zaproszonych gości głos zabrali:
Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i
Medialnej w Toruniu ks. Zdzisław Klopka,
sekretarz KK p. Ewa Zydorek, J. Walczak –
przew. związku Rolników Indywidualnych
oraz p. Zbigniew Branach – autor kilku
książek o „Solidarności”. Następnie
wystąpił przewodniczący ZR kol. Jacek
Żurawski, który podsumował działalność
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związku w minionym 4- letnim okresie
działalności Regionu Toruńsko – Włocławskiego
Na koniec 2013roku:
- ilość członków w Regionie wynosiła
11276 osób,
- ilość KZ wynosiła 170.
Ponadto kilka KZ trzeba było wykreślić z
listy z powodu zbyt małej liczby członków
(likwidacje firm, odejścia pracowników na
emerytury, wyjazdy za granicę). Uchwałą
KK z 7.05.2013r. KZ z powiatu grudziądzkiego zostały przeniesione do Regionu
Bydgoszcz (pozostało 6 KZ, które nie
zgodziły się na przeniesienie i pozostały w
naszym Regionie).
Zdaniem
przewodniczącego
dobrym
znakiem jest to, że od tego roku nie maleje
liczba członków związku, a wręcz przybywa
(Oświata Toruń, Drumet W-wek, Wika Wwek, Straż Pożarna W-wek, Chłodnia, KSM,
Przetwory Polskie W-wek, Run Chłodnia
W-wek). Tworzą się nowe komisje
(Plasticon Toruń, Oświata w Unisławiu,
Straż Miejska w Toruniu, Oświata w
Golubiu – Dobrzyniu).
Następnie
odbyły
się
wybory
na
przewodniczącego Zarządu na następną
kadencję, gdzie kol. Jacek Żurawski był
jedynym kandydatem. Został nowym
przewodniczącym na kadencję 2014-2018 –
uzyskał 106 głosów za.

Na zebraniu podjęto uchwały:
1. Zatwierdzono listy cząstkowe.
2. Zarząd Regionu będzie liczył 25 osób:
Toruń – 8 + przewodniczący,
W-wek – 7 (J. Dębczyński, Sł. Dorsz, Sł.
Szablewski, R. Wichrowski, Z. Kulka,
W. Herliczko, T. Szymański),
Inowrocław – 6,
Chełmno – 1,
Lipno – 1,
Wąbrzeźno – 1.
3. Skład Prezydium zostanie ustalony na 1
posiedzeniu ZR.
4. Komisja Rewizyjna – 6 osób (z W-wka:
E. Bańka, W. Wnukowski).
5. Krajowy Zjazd Delegatów – 5 osób (z
W-wka: J. Dębczyński, Sł. Szablewski).
Na koniec zebrani delegaci zgłosili:
- 5 wniosków,
- 2 uchwały,
- 2 apele (1- aby KK wystąpiła do rządu o
nie dopuszczenie do nadmiernego zadłużania kraju, 2- aby nazywać: place, skwery,
ulice im. J. Kuklińskiego).

Humor
Przychodzi 80 letni "młodzieniec" do
lekarza i mówi...
Panie Doktorze....oglądam się ciągle za
dziewczynami....
A lekarz na to...to bardzo dobrze w tym
wieku, to wspaniale.....
Na to dziadek:...
Tak ale ja nie pamiętam dlaczego to robię.
***
Siedzi na ławce dwóch staruszków i jeden
do drugiego mówi:
"Wiesz Karolku, mówili mi, że na stare lata
nie będę mógł, a mi się po prostu nie chce".

Przewodniczący J. Żurawski
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