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Licheń  
 

 

W dniach 25-26 kwietnia 2015 r. – odbyła 
się już XVI Pielgrzymka do Lichenia pod 
hasłem „Maryja wspiera w nawracaniu i 
ewangelizacji”. 

Organizatorem Pielgrzymki była Komisja 
Krajowa oraz Zarząd Regionu Konińskiego. 

W samo południe odbyła się uroczysta Msza 
Św., którą zakończono wręczeniem medalu 
„Zasłużony dla Solidarności” ks. Stanisła-
wowi Waszczyńskiemu, który na wniosek 
ZR NSZZ „Solidarność” Toruńsko-Włocła-
wskiego oraz ZR NSZZ „Solidarność” w 
Koninie przyznał Krajowy Zjazd 
Delegatów, jako symbol wdzięczności za 
wszelką pomoc i dobro okazane NSZZ 
„Solidarność” w czasie stanu wojennego i w 
okresie prześladowań podziemnej  

 
solidarności. Po zakończeniu Mszy św. 
poczty sztandarowe wraz z delegacjami 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, ZR 
NSZZ „Solidarność”, Komisji Zakładowych 
NSZZ „Solidarność” oraz pielgrzymami 
udali się pod pomnik bł, ks. Jerzego 
Popiełuszki kapelana „Solidarności” by 
złożyć wiązanki kwiatów. Odśpiewano 
hymn państwowy. XVI Ogólnopolską 
Pielgrzymkę NSZZ „Solidarność” do Matki 
Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu 
uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy 
Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w 
Koninie pod dyrekcja Roberta 
Śurawińskiego.  
 

Tradycyjnie już w Pielgrzymce licznie 
uczestniczyli przedstawiciele z naszego 
Regionu oraz niezawodny nasz związkowy 
poczet sztandarowy. 
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Święto Ludzi Pracy  - „Pracowitość 
jest cnotą”  

„Mo żna powiedzieć, że poprzez pracę 
człowiek staje się bardziej człowiekiem. 
Dlatego pracowitość jest cnotą. Aby jednak 
pracowitość pozwoliła człowiekowi rzeczy-
wiście stawać się bardziej człowiekiem, 
winna być ona zawsze wpisana w społeczny 
wymiar pracy.” - mówił Ojciec Święty Jan 
Paweł II w 2002 roku. 1 Maja 
obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień 
Solidarności Ludzi Pracy. 

Święto Ludzi Pracy zostało wprowadzone 
dla upamiętnienia strajków robotniczych w 
USA, które odbyły się w maju 1886 roku w 
Chicago. Pracownicy protestowali, domaga-
jąc się wprowadzenia ośmiogodzinnego dnia 
pracy. Policjanci otworzyli ogień do demo-
nstrantów. Trzy lata po tragicznych wyda-
rzeniach, czyli w 1889 roku, II Międzyna-
rodówka uznała 1 Maja Świętem Pracy. W 
Polsce 1 Maja jest świętem państwowym od 
1950 roku. 

Jednocześnie w Kościele katolickim 
obchodzone jest wspomnienie św. Józefa 
Rzemieślnika. Święty Józef na życie 
zarabiał jako stolarz i cieśla, utrzymywał 
rodzinę ciężką pracą swoich rąk. Dlatego 
kościół ukazuje go jako patrona ludzi pracy, 
postać godną kultu i naśladowania. 

W dniu 1 maja w kościele Św. Józefa na 
Zazamczu o godz. 10.00 odbyła się 
uroczysta Msza Św. z udziałem: władz 
miasta z Prezydentem na czele, przedstawi-
cieli Zarządu Regionu Toruńsko-
Włocławskiego, pocztów sztandarowych 
oraz  biskupa włocławskiego A. Meringa. 
 

Tradycyjnie uczestniczył w uroczystościach 
również nasz poczet sztandarowy z NSZZ 
„S” ANWILU S.A. 

  

 

Aktualności 

Zawody wędkarskie 
 

W dniu 9 maja 2015r. odbędą się 
Spławikowe zawody wędkarskie o puchar 
KZ NSZZ „Solidarność’ na łowisku Dunaj 
w Lubrańcu. 

*** 
W dniu 16 maja 2015r. odbędą się 
Drużynowe zawody wędkarskie o puchar 
ANWILU, również na łowisku Dunaj w 
Lubrańcu. 

*** 
System czterobrygadowy 

Od 1 maja 2015 roku w ANWILU S.A. 
nastąpiła zmiana systemu z pięciobryga-
dowego na czterobrygadowy, pomimo 
sprzeciwu załogi. Ponadto tytułem próby na 
życzenie załogi na kilku Wydziałach 
wprowadzono 12-godzinny system pracy (na 
Wydziałach GE, A-23, A-13). System ten 
ma obowiązywać w terminie 1.05.2015÷ 
30.09.2015r.  
W trakcie programu pilotażowego, dodatek 
zmianowy pozostaje bez zmian. 

 
Humor 

Blondynka dzwoni do informacji na dworcu 
kolejowym. 
- Przepraszam, jak długo jedzie pociąg z 
Krakowa do Warszawy? 
- Chwileczkę... 
- Dziękuję. 


