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Spotkanie Integracyjne

XVII Rajd Górski

W dniu 28sierpnia 2015 roku w Restauracji
„Gościniec” odbyło się już V spotkanie
integracyjne członków związku NSZZ
„Solidarność”. Było to drugie spotkanie z
zaplanowanych w tym roku. Takie spotkania
są potrzebne, świadczy o tym chociażby
ilość uczestników, chociaż teraz było trochę
nas mniej.

Jak ten czas leci… to już 17 Rajd Górski,
który odbył się w tym roku. Tym razem w
malownicze Pieniny. Po fali upałów
sierpniowych przyszły tak oczekiwane dni
deszczowe. Szkoda tylko, że miało to
miejsce podczas naszego rajdu, ale nie
można narzekać, deszcze były, ale tylko
przelotne, a my zaprawieni wyruszaliśmy
na trasy, dzieląc się na dwie grupy: trasa
trudna i trasa łatwiejsza. W tych wyprawach
towarzyszyło nam dwoje przewodników. Z
ich pomocą zdobyliśmy szczyty: Trzy
Korony i Sokolnicę.

Tak jak na poprzednim spotkaniu na
powietrzu, przy grillu, piwku i dobrej
muzyce, szybko i miło upływał czas. Pogoda
jak zwykle dopisała, zespół muzyczny
spełnił pokładane w nim nadzieje i podrywał
ludzi do tańca. Na spragnionych czekało
chłodne piwo, a na grillu piekły się
smakowite kiełbaski i inne smakołyki. Do
zobaczenia za rok.

Podziwialiśmy wspaniałe widoki wąwozu
Homole, zdobywaliśmy Wysoką podczas
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dłuższej górskiej wycieczki z Jaworek przez
Dubraszkę i Szafranówkę.

Nie oparł się też niektórym Turbacz
najwyższy szczyt Gorców, podczas gdy
grupa mniej zaawansowana wędrowała na
Bereśnik. Ostatni dzień spędziliśmy na
wycieczce autokarowej do Czerwonego
Klasztoru, miała to być wyprawa rowerowa,
ale deszcz pokrzyżował nam plany.

Było również obowiązkowo ognisko i
pieczenie kiełbasek, chociaż pogoda tego
dnia również spłatała nam figla i dosyć
mocno padało. Następnego wieczora w
gościnnej stołówce naszego hotelu „Pod
Jarmutą” przy dobrej muzyce potańczyliśmy
jeszcze na wieczorku pożegnalnym i
następnego dnia rano opuściliśmy gościnne i
malownicze Pieniny, planując już kolejny
rajd na przyszły rok.

35 lecie NSZZ „Solidarność”
W dniu 13 września 2015 roku
obchodziliśmy 35 rocznicę powstania NSZZ
„Solidarność”. Z tej okazji odbyła się uroczysta msza św. we włocławskiej Katedrze
w której uczestniczyli przedstawiciele władz
samorządowych Włocławka z Prezydentem
na czele, władze związku z Regionu
Toruńsko-Włocławskiego

oraz Kapelani „Solidarności” ks. Szygenda i
ks. Waszczyński. Kazanie wygłosił pierwszy
kapelan „Solidarności ks. Szygenda, który
przypomniał początki powstawania związku
„Solidarność” w Gdańsku i Włocławku. Po
uroczystej mszy św. zostały złożone
wiązanki kwiatów pod tablicami śp. Ojca
Świętego Jana Pawła II,

śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i
pomnikiem ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Następnie poczty sztandarowe i
zaproszeni goście udali się do Teatru
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Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego, gdzie odbyło się uroczyste
wręczenie dyplomów i medali dla
zasłużonych członków pracujących na rzecz
związku.

Pielgrzymki ludzi pracy na Jasną Górę
zapoczątkował błogosławiony ks. Jerzy
Popiełuszko,
patron
"Solidarności".
Pierwsza odbyła się we wrześniu 1983 dla
robotników Huty Warszawa. Rok później do
Częstochowy
pielgrzymowali
już
pracownicy z całej Polski.

Uroczystość uświetnił występ włocławskiego „barda”, Pawła Modrzejewskiego, który
zaśpiewał kilka szlagierowych piosenek
związanych z „Solidarnością”.
Na koniec gości podjęto obiadem i
okolicznościowym tortem.

XXXIII Pielgrzymka Ludzi Pracy
na Jasną Górę
Po raz 33 przybywamy do Częstochowy na
Jasną Górę, aby pokłonić się Królowej
Polski. To dla nas bardzo ważne
wydarzenie, a tak właściwie najważniejsze,
bo modlimy się tutaj nie tylko o godną
pracę, ale modlimy się również za tych
wszystkich, którzy tej pracy nie mają mówił do pielgrzymów na Jasnej Górze
Piotr Duda, przewodniczący "Solidarności".

Poczet sztandarowy NSZZ „S” z ANWILU S.A.

Humor
Blondynka pyta się na ulicy:
- Przepraszam, która jest godzina?
- Za piętnaście siódma - odpowiada
zagadnięty mężczyzna. Na to blondynka:
- Ja się nie pytam, która będzie za piętnaście
minut tylko która jest teraz, baranie!!!
***
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