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Solidarność w KGHM chce podwyżek

Szkolenia

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi zwróciła się do Zarządu KGHM o podwyżki wynagrodzeń
dla pracowników.

wych jednostek organizacyj-

SKGRM NSZZ „Solidarność” biorąc
pod uwagę:
m brak podwyższania stawek osobistego zaszeregowania przez 3 rok
z rzędu,
m brak systemowych przeszeregowań pracowników na Oddziałach
przez kolejny rok,
m rekordowe ceny miedzi na Londyńskiej Giełdzie (prawie 8.000
USD/t),
m prognozy rekordowych wyników
finansowych na 2010 rok,
domaga się od Zarządu - podwyższenia pracownikom KGHM Polska
Miedź S.A. stawek osobistego zaszeregowania o 300 zł - od 01 stycznia 2010r.
(...)

Pan Herbert Wirth
Prezes Zarządu
KGHM Polska Miedź S.A.
w Lubinie
DOTYCZY: podwyższenia stawek
osobistego zaszeregowania pracownikom KGHM Polska Miedź S.A.

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud
Miedzi NSZZ „Solidarność” – odnosząc się do pisma Zarządu z dnia
07.01.2010r. - w którym Zarząd
KGHM PM S.A. odmawia, po raz kolejny, podwyższenia pracownikom
stawek osobistego zaszeregowania
o 300 zł argumentując to tym, że „…
nie może zaakceptować propozycji
równych podwyżek płac dla wszystkich pracowników w oderwaniu od
efektywności i wydajności świadczonej pracy”, proponując jednocześnie zmiany w ZUZP polegające
m.in. na stworzeniu kolejnych kategorii zaszeregowania tj. 34, 35, 36 i 37
sięgających poziomu 6000 zł., które
jak wiadomo otrzymają zaufani, wysokopłatni
pracownicy KGHM oraz „kolesie polityczni”
zatrudniani obecnie - nie zgadza się
z przedstawioną argumentacją pracodawcy.
SKGRM NSZZ „Solidarność” biorąc pod uwagę:
m  brak podwyższania stawek osobistego zaszeregowania przez 3
rok z rzędu,

PROTESTUJEMY
PRZECIWKO DALSZEJ
NIEUCZCIWEJ
PRYWATYZACJI
Cel akcji
Wstrzymanie dalszej prywatyzacji KGHM Polska
Miedz S.A. - rząd w 2010 roku chce pozbyć się 10 % z 41
% kontrolowanych przez Skarb Państwa akcji. Istnieje realne zagrożenie, że to tylko wstęp do całkowitej prywatyzacji.
m Wpisanie KGHM Polska Miedz S.A. na listę spółek
o znaczeniu strategicznym dla Polski
m Ochrona pracowników KGHM Polska Miedz S.A.
oraz ich rodzin przed realną utratą stanowisk pracy
związanych z prywatyzacja, a tym samym pozbawienia
ich środków do życia
Nie pozwolimy na to, by odebrano nam nasze miejsca
pracy. Nie ma takiego inwestora na świecie, który byłby
w stanie zainwestować w tę spółkę wiele miliardów. Tu
będzie chodziło tylko o to, by wypompować cały zysk i ją
porzucić. Prywatyzacja to dla nas kwestia fundamentalna, nasze być albo nie być.
I Ty możesz wspomóc akcje i przyłączyć się do protestu. Poprzyj akcję i nie pozwól na nieuczciwą prywatyzację KGHM Polska Miedź S.A.! http://www.kghm.
sos.pl/

w Regionie z: Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o.
o. w Polkowicach, VOSS Automotive Polska Sp. z o. o.
w Nowej Wsi Legnickiej,
EnergiaPro SA Oddział
w Legnicy, Haerter Technika
Wytłaczania Sp. z o. o. w Legnicy, Gminnego Zakładu
Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach,
Powiatowej Stacji Sanitarnodecydentów spadnie koszt produkcji
jednej tony Cu?
Panowie Prezesi – przestańcie
w końcu sobie kpić, żartować i poniżać pracowników Polskiej Miedzi
- i doceńcie ich ciężką i niebezpieczną pracę - podwyższając załodze
stawki osobistego zaszeregowania!
 Polkowice, 13.01.2010r.

Dlatego głośno pytamy – o ile
z efektów i wydajności pracy tychże

Za SKGRM
NSZZ „Solidarność”
Józef Czyczerski

Apel Komisji Krajowej w spr. akcji
„Dumni z naszych sztandarów”
Z okazji 30-tej rocznicy NSZZ „Solidarność”
KK postanawia przeprowadzić akcję „Dumni
z naszych sztandarów”, która ma na celu zebranie i upowszechnienie wiedzy o związkowych sztandarach na każdym szczeblu, historię ich powstania, symbolikę i najważniejsze
dotychczasowe fakty.
Komisja Krajowa zwraca się do wszystkich
struktur o przekazanie informacji na ten temat
w wersji elektronicznej do Biura Informacji KK
wg załączonego schematu.
Prosimy przysyłać następujące informacje:

Przedstawiciele podstawonych NSZZ „Solidarność”

m  brak systemowych przeszeregowań pracowników na Oddziałach przez kolejny rok,
m rekordowe ceny miedzi na Londyńskiej Giełdzie (prawie 8.000
USD/t),
m prognozy rekordowych wyników
finansowych na 2010 rok,
domaga się od Zarządu - podwyższenia pracownikom KGHM Polska
Miedź S.A. stawek osobistego zaszeregowania o 300 zł - od 01 stycznia
2010r.
Po raz pierwszy w historii Polskiej
Miedzi, mamy do czynienia z sytuacją,
w której Zarząd KGHM PM S.A.
w sposób tak arogancki lekceważy
pracowników, którzy bardzo ciężko
pracują m.in. na „skromne pensje” decydentów zarządzających z nadania
politycznego - trwoniących jednocześnie na prawo i lewo wypracowane
środki finansowe i zatrudniających pokątnie wszelakiego rodzaju spółeczki
znajomków.

mmm

1. 2 zdjęcia (rewers i awers)
2. 2 zdj. pocztu ze sztandarem podczas ważnych uroczystości
3. Krótki opis (ok.pół strony maszynopisu)
historii sztandaru – kiedy powstał, fundatorzy,
akt poświęcenia, najważniejsze wydarzenia
w jego historii (np. co się z nim działo w stanie
wojennym etc.).
4. Krótki opis (do pół strony) – symboliki
sztandaru wraz ze sposobem wykonania.
5. Inne

Epidemiologicznej w Legnicy, Szkoły Podstawowej nr 3
w Lubinie, II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie
i Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Lubinie, 11 grudnia br.,
uczestniczyli w szkoleniu
Wybory władz w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ „Solidarność”,
podczas którego przypomniano podstawowe zasady
wyborcze obowiązujące
w NSZZ „Solidarność”
i przedstawiono najnowsze,
wewnątrzzwiązkowe uregulowania prawne dotyczące
wyborów. Zajęcia przeprowadzili Ewa Kosiorowska
i Jerzy Morawski.
mmm
14 grudnia br., w siedzibie
Regionu w Legnicy miało
miejsce szkolenie Wybory
władz w podstawowych jednostkach organizacyjnych
NSZZ „Solidarność” dla
przedstawicieli Solidarności
z: EnergiaPro SA Oddział
w Legnicy, DFM „ZanamLegmet” Sp. z o. o. w Polkowicach, Szkoły Podstawowej
Integracyjnej w Jędrzychowie, Energetyki Sp. z o. o.
w Lubinie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie, Sitech
Sp. z o. o. w Polkowicach,
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach,
Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Lubinie i Zespołu Szkół nr 1
w Lubinie. Uczestnicy przypomnieli sobie podstawowe
zasady wyborcze obowiązujące w naszym Związku i poznali najnowsze, wewnątrzzwiązkowe uregulowania
prawne dotyczące wyborów.
Zajęcia prowadziła Ewa Kosiorowska.
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Komisja Krajowa o 30. rocznicy NSZZ „S”
(13.01) Obchody 30. rocznicy NSZZ „Solidarność” czy prezentacja Wszechnicy Solidarności, to niektóre z tematów ostatniego
posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „S”.

P

ierwsze posiedzenie
Komisji Krajowej w 2010
r. rozpoczęło się od uroczystości wręczenia Tytułu
Człowieka Roku Tygodnika
Solidarność abp Sławojowi
Leszkowi Głódziowi za obronę
dziedzictwa „Solidarności”
i moralne wsparcie Związku
w bieżącej działalności. Abp
Głódź dziękując za przyznany
tytuł zapewnił, że „Solidarność” ma w jego osobie sojusznika. - „Solidarność”, która jest
jedna, niepodzielna ma przed
sobą wielkie wyzwania związane z całym światem pracy powiedział metropolita gdański. (http://www.solidarnosc.
org.pl/pl/aktualnosci/czlowiek-roku.html) Abp Głódź
przypomniał, że 30. rocznicy
powstania NSZZ „S” towarzyszyć będzie długo oczekiwane
wydarzenia - beatyfikacja ks.
Jerzego Popiełuszki.
Podczas posiedzenia Komisji
Krajowej odbyła się prezentacja
strony internetowej Wszechnica Solidarności: www.wszechnica.solidarnosc.org.pl. Jednym
z głównych zadań „Wszechnicy” jest jak najpełniejsza dokumentacja elektroniczna wszystkich zachowanych dokumentów dotyczących działalności
NSZZ „Solidarność”. Zgromadzona pod jednym adresem internetowym dokumentacja pozwali wszystkim zainteresowanym zapoznać się z informacjami o wydarzeniach, ludziach,
uchwałach i programie wprost
ze źródeł. Wszechnica powstała

przy wsparciu Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Przewodniczący Janusz Śniadek omówił przygotowania do
obchodów 30. rocznicy NSZZ
„Solidarność”. Główne uroczystości odbędą w Gdańsku,
Szczecinie i Jastrzębiu. Kalendarz uroczystości znajduje się
na stronie: http://www.solidarnosc.org.pl/pl/wydarzenia-1.html i będzie uzupełniany
o imprezy zgłaszane przez
struktury NSZZ „Solidarność”.
Z okazji 30. rocznicy NSZZ
„Solidarność” Komisja Krajowa
postanowiła przeprowadzić akcję „Dumni z naszych sztandarów”, która ma na celu zebranie
i upowszechnienie wiedzy
o związkowych sztandarach na
każdym szczeblu, historię ich
powstania, symbolikę i najważniejsze dotychczasowe fakty.
KK zwraca się do wszystkich
struktur o przekazanie informacji na ten temat w wersji
elektronicznej do Biura Informacji KK. prasowy@solidarnosc.org.pl
W ramach 30. rocznicy NSZZ
„Solidarność”, Związek będzie
kontynuował akcję „Zorganizowani mają lepiej”. Komisja Krajowa zwróciła się do wszystkich
jednostek organizacyjnych
Związku z prośbą o uwzględnienie w swoich planach na bieżący
rok zaproponowanych działań
i aktywną ich realizację. W ramach akcji przygotowane będą
materiały promocyjno-informacyjne a także odbędą się m.in.

konferencje prasowe czy akcje internetowe promujące większą
aktywność pracowników.
Komisja Krajowa zdecydowała również, że sprawozdaw-

czo-wyborczy Krajowy Zjazd
Delegatów odbędzie się we
Wrocławiu w październiku br.
Przedstawiciele branż poinformowali członków Komisji Kra-

Wszechnica Solidarności
NSZZ „Solidarność” uruchomił stronę internetową poświęconą historii Związku.
Pod adresem www.wszechnica.solidarnosc.org.pl można
przeczytać o historii „S” czy
obejrzeć zbiory Archiwum Komisji Krajowej.
Wszechnica ma pokazać
wszystkim zainteresowanym
historią „Solidarności”, że jej
idea jest aktualna do dziś. Pragniemy, aby „Wszechnica”
odpowiadała na oczekiwania
osób interesujących się historią, a z drugiej strony przynosiła odpowiedź na najważniejsze pytania z dziedziny wartości. Z tego powodu oprócz
znanych już z innych portali
internetowych zagadnień historycznych pragniemy przedstawiać zagadnienia związane
z pojmowaniem przez „Solidarność” zasad równości, godnej pracy, solidarności, wolności, tolerancji, nie stosowania
przemocy i in.- mówi Leszek

Biernacki pomysłodawca
Wszechnicy.
Jednym z głównych zadań
„Wszechnicy” jest jak najpełniejsza dokumentacja elektroniczna wszystkich zachowanych dokumentów dotyczących działalności NSZZ
„Solidarność”. Zgromadzona
pod jednym adresem internetowym dokumentacja pozwali wszystkim zainteresowanym z całego świata zapoznać się z informacjami o wydarzeniach, ludziach, uchwałach i programie wprost ze
źródeł.
Wszechnica ma nie tylko
odpowiadać na pytania związane z historią. - Oprócz znanych już z innych portali internetowych zagadnień historycznych pragniemy przedstawiać zagadnienia związane z pojmowaniem przez „Solidarność” zasad równości,
godnej pracy, solidarności,
wolności, tolerancji, nie stoso-

wania przemocy i in. - dodaje
Biernacki.
Układ witryny jest otwarty.
Został pomyślany tak, aby
można było w trakcie prac
i później dobudowywać poszczególne segmenty i podpunkty oraz uzupełniać o nowe materiały dokumentalne
(dokumenty, zdjęcia, nagrania

filmowe i dźwiękowe, wspomnienia, relacje, różne opracowania i artykuły).
Wszechnica Solidarności powstała przy udziale środków
finansowych Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dział Informacji KK
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jowej o sytuacji w służbie zdrowie, przewozach regionalnych,
przemyśle stoczniowym. O sytuacji pracowników zakładu
Collar Textil poinformował An-

drzej Kaczmarek, przewodniczący ZR Ziemia Sandomierska. (http://www.solidarnosc.
org.pl/pl/strona-glowna/
ostatni-zgasi-swiatlo.html)

Człowiek Roku
Abp Sławoj Leszek Głódź odebrał dzisiaj w Gdańsku tytuł Człowieka Roku Tygodnika Solidarność. - Za obronę dziedzictwa „Solidarności” i moralne wsparcie Związku w bieżącej działalności - powiedział Jerzy Kłosiński, redaktor naczelny Tygodnika Solidarność.
Pierwsze w 2010 r. posiedzenie Komisji Krajowej rozpoczęła od
uroczystości wręczenia Tytułu Człowieka Roku Tygodnika Solidarność. - Tym tytułem chcemy uhonorować pasterza, który głosi
dziś zagłuszaną prawdę. Słowa otuchy dla Solidarności wypowiadane od lat przez księdza arcybiskupa, szczególnie w ostatnim roku, znacząco wpływają ma postawę naszego społeczeństwa. Zacytuję znany fragment homilii księdza arcybiskupa z października
ubiegłego roku w Białymstoku podczas Krajowego Zjazdu Związku: „Sztandarów nie zwijajcie! Jeszcze nie czas! nikt tak dobitnie
w mijącym roku nie mówił o roli Solidarności i związków zawodowych - powiedział Jerzy Kłosiński.
Redaktor naczelny Tygodnika Solidarność przypomniał również
inne słowa metropolity gdańskiego: „Solidarność” to to żywi ludzie, którzy mają mówić w imieniu tych, którzy mówić nie mogą,
mają krzyczeć w imieniu tych, którzy krzyczeć nie mogą, bo nie
mają siły i nikt za nimi nie stoi”.
Abp Głódź dziękując za przyznany tytuł zapewnił, że „Solidarność” ma w jego osobie sojusznika. - „Solidarność”, która jest jedna,
niepodzielna ma przed sobą wielkie wyzwania związane z całym
światem pracy - powiedział metropolita gdański. Abp Głódź przypomniał, że 30. rocznicy powstania NSZZ „S” towarzyszyć będzie długo
oczekiwane wydarzenia - beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki.
Wcześniej tytuł Człowieka Roku Tygodnika Solidarność otrzymali m.in. Jerzy Buzek, Bożena Borys-Szopa, Stanisław Szwed,
Lech Kaczyński, jako prezydent Warszawy, pośmiertnie Alina
Pienkowska.
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Biskup Mendyk
z Solidarnością

W przeddzień Świąt Bożego Narodzenia członkowie Solidarności
uczestniczyli w corocznym spotkaniu opłatkowym.

W

tym roku Solidarność spotkała się w w wyremontowanej siedzibie Regionu Zagłębie Miedziowe. Spotkanie swoją obecnością zaszczycili Ksiądz Biskup Marek Mendyk, Ks Marian
Kopko Regionalny duszpasterz Solidarności, Tadeusz Krzakowski prezydent Legnicy,
Maciej Jankowski – zastępca przewodniczącego KK NSZZ Solidarność oraz Franciszek Kopeć szef
jeleniogórskiej Solidarności. W spotkaniu uczestniczyło również wielu związkowców reprezentujących większość organizacji związkowych.
Na wstępie przewodniczący Bogdan Orłowski powitał wszystkich gości i poprosił biskupa Marka o
modlitwę i poświęcenie siedziby. Biskup Marek Mendyk poświęcił pomieszczenia Regionu, a następnie odczytano fragment pisma świętego, odśpiewano kolędy i podzielono się opłatkiem.
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Siedziba Regionu po remoncie
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tęskniona inteligentka
ulega recenzjom prasowym o epokowym wydarzeniu, jakim jest w historii kina
„Awatar” i idzie. Już przed
kinem ogarnia ją niepokój z racji
znacznej liczby młodzieży pojedyńczo i parami, heroicznie jednak wchodzi do holu i… robi
natychmiastowy w tył zwrot.
Tłum nieprzeliczony rosłych
młodzianów stoi w kolejkach,
już trzyma ośmiolitrowe kubły
z kukurydzą i takież kubki
z coca colą.
O nie - myśli sobie inteligentka nonkonformistycznie- poczekam do końca miesiąca…
3D nie ucieknie. Jednak pragnienie kultury nie zostało zaspokojone. Na szczęście obok
jest…EMPiK. No, tam to powinno być dóbr kulturalnych
w bród.

1. KULTURA dla MAS
w PRL czyli MAŁA
PROPAGANDA

na kocyku w wieku około 10
miesięcy, a w tle to radio… jednak dalsze obserwacje wprowadzają w mniej miły nastrój.
Rzeczona kasjerka mieszka tak
jak przed wojną służąca. Biała
zasłona zawieszona na sznurku
oddziela pokój od jego kawałka
czyniąc w ten sposób przedpokój. Czajnik napełniany jest na
korytarzu z kranu wmontowanego w ścianę. Oprócz radia
wyposażenie pokoju stanowi:
szafa, stół, krzesło, łóżko, mały
stolik. Tyle, więcej się nie mieści. Inteligentka jest wstrząśnięta, ale spotyka pełne politowania spojrzenie matki: „dziewczyna ma dużo szczęścia, ma
własne tylko dla siebie mieszkanie”, co z tego, że bez łazienki i kuchni (jest wnęka).
Intryga kryminalna opiera się
na dobrym pomyśle przeobrażenia kopciuszka w królewnę.
Kasjerka jest świadkiem przestępstwa i może rozpoznać
mordercę. Na początku jest szarą znużoną myszą, jednak spece z Milicji Obywatelskiej (a jak)
czynią niej pięknego motyla.
Akcja przenosi się na

Jak tak dobrze nam idzie to
dawaj, oglądamy następne filmy: „Ostatni świadek”, „Tylko
umarły odpowie” i „ Brylanty
pani Zuzy”. Tym razem w rolach dzielnych śledczych podziwiamy S. Mikulskiego oraz R.
Filipskiego. Pierwszy z wymienionych filmów dzieje się 25 lat
po wojnie (o czym dumnie informuje widza plakat wywieszony w jakimś oknie „XXV lat
PRL”) w Kudowie, a główny
bohater - ostatni żywy więzień
obozu koncentracyjnego i lekarz, jak najbardziej przez te 25
lat nieustannie, acz bezskutecznie szuka skarbu ukrytego
w okolicznych górach przez esesmanów z obozu. Do Kudowy
przybywają entomolodzy
z RFN (widz już wie kto to),
oprowadzani przez przewodniczącego rady narodowej po
Kudowie: a tu w budowie dwie
szkoły, a tu osiedle mieszkaniowe też w budowie, rozrastamy
się.
Inteligentka słuchając tych
wywodów przypomina sobie
ostatni po-

cjalistycznych. Może poza wrażeniem, że prywatna inicjatywa
w PRL jest wraża. Czarny charakter to fotograf posiadający
interesujące atelier.
Podobne wrażenie należy odnieść oglądając „Tylko umarły
odpowie”. Stróż w kamienicy
choć nie przestępca, jest raczej
nieprzyjemny, dorabia u kuzyna badylarza, a pani wyglądająca na mieszczkę w przedwojennym stylu podpierając się
ewangelią oplotkowuje kogo
się da. Dla przeciwwagi postawiono jej: uczciwą praczkę kochającą i kochaną, wprawdzie
zdradzającą męża, ale trudno
się dziwić, bo to łachudra (mąż
nie praczka).
Jedno jest pewne: w latach 60
i 70-tych PRL miał jednego wroga, byli to rewizjoniści i rewanżyści z RFN, byli esesmani,
szpiedzy na rzecz niemieckiego
wywiadu werbowani jeszcze
pod koniec wojny. Ergo pracujący dla byłych esesmanów
z RFN.

którzy publicyści piszą o W. Jaruzelskim Generał koniecznie
z dużej litery.
A opinia publiczna jest ponoć
wciąż podzielona co do konieczności wprowadzenia stanu wojennego. Jednym z czołowych argumentów było i jest,
że gdyby ekstrema Solidarności
nie została spacyfikowana, to
wkroczyłyby wojska radzieckie.
Notatka Anoszkina jest pod
tym względem interesująca tak
dla sędziów jak i historyków.
W. Anoszkin był adiutantem
gen. W. Kulikowa - dowódcy
wojsk Układu Warszawskiego.
Pod datą 9 XII 1981 r. zapisał
przebieg rozmowy między
Kulikowem i Jaruzelskim dotyczącej wcielenia w życie planu
rozbicia ruchu Solidarności.
W trakcie rozmowy gen. Jaruzelski zauważył, że sytuacja
jest ciężka. Na Solidarność oddziaływano środkami politycz-

zaplanowane i przygotowane.
Generał W. Jaruzelski wielokrotnie dopytywał się, czy wojska Układu Warszawskiego
wesprą akcję wprowadzania
stanu wojennego, a nawet postulował, by do Polski nie wkraczali Niemcy, bo zostanie to źle
przyjęte. Na koniec W. Kulikow zapytał, czy składając meldunek L. Breżniewowi może
powiedzieć, że decyzja o przystąpieniu do działań jest podjęta W. Jaruzelski odpowiedział:
„Tak, pod warunkiem, że
udzielicie nam pomocy”.
10 XII 1981 r. zebrało się sowieckie Politbiuro. Szef KGB J.
Andropow wykluczył wprowadzenie wojsk radzieckich do
Polski, podobnie wypowiedział
się szef MSZ
A. Gromyko oraz M Susłow.
Co więcej W. Anoszkin zanotował również uwagę: albo
swoją, albo M.
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I rzeczywiście, inteligentka
trafia na zestaw czterech filmów reklamowanych jako
„kryminały PRL”. Inteligentka, zwłaszcza, że historyczka,
nie może się
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oprzeć. Kupuje.
Zrobię sobie prywatne kino
w domu - myśli chytrze. Jak pomyślała tak zrobiła…
Na pierwszy ogień poszedł
„Zbrodniarz i panna” z 1963 roku. Dodatkową zachętą był
fakt, że muzykę skomponował
K. Komeda a w roli głównej
wystąpił Z. Cybulski. Inteligentka chłonie intrygę. Szybko
jednak zapomina o niej ponieważ bohaterka-kasjerka z banku bierze do ręki czajnik. O mamo, mamo- woła zachwycona
i wzruszona wspomnieniem
z dzieciństwa inteligentkapatrz nasz czajnik. Pewnie-odpowiada zupełnie nie wzruszona matka-wtedy innych nie było na rynku, w ogóle czajniki
nie były takie powszechne, żeby je wymieniać co chwila, jak
się miało jeden porządny, to się
o niego dbało.
O radio, inteligentka kojarzy
je ze zdjęcia, na którym siedzi
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wybrzeże. Oczywiście, tu będzie operował przestępca. Nasza kasjerka zamieszkała w pensjonacie
opłaconym przez dzielne służby. Przypominamy - jest 1963
rok w PRL… W pokoju hotelowym zmieściłyby się dwa jej
mieszkania, w kącie stoi telewizor(!), a na dzwonek zjawia się
kelner, manikiurzystka oraz
fryzjer. I ten widok wyprowadził nieco z równowagi matkę
inteligentki, która w latach
60-tych zaczęła jeździć na wczasy z FWP, o ile oczywiście dostawała skierowanie z zakładu
pracy.
Naturalnie wszyscy jeżdżą
samochodami, chociaż w kulminacyjnym momencie zachodzi obawa, że milicyjny się zepsuje. W sumie wszystko kończy się ok., tylko Zbyszek Cybulski gra nieco sztywnego milicjanta i to, że kocha się on
w naszej przynęcie, naprawdę
trudno jest zauważyć. Ale najważniejsza jest Sprawa.

byt w Kudowie i rzeczywiście jest osiedle. Pasuje do
pięknej zabudowy przedwojennej jak pięść do nosa.
Drugi z wymienionych filmów toczy się w Warszawie,
a trzeci znowu na Wybrzeżu.
S. Mikulski zdecydowanie
gra słabiej od Filipskiego, tym
bardziej, że jego rola ogranicza
się do ciągłego i upartego łażenia po górach i popadania w tarapaty, z których co i rusz wyciągają go młodzi geolodzy.
Jak na Zdrój, Kudowa robi
przygnębiające wrażenie. Tym
razem mamy okazję obejrzeć
sobie wnętrze sklepu z 1970 roku, które ma robić wrażenie zasobnego. Inteligentka jako
uważny widz dostrzega jednak,
że 1/3 półek wypełnia konserwa jednego rodzaju, na 1/3 stoi
wino jednego rodzaju, a na 1/3
oranżada (oczywiście jednego
rodzaju), mamy też dużą liczbę
batoników.
Kameralne „Brylanty..” nie
dały inteligentce wiele okazji
do obserwacji obyczajowo-so-

„Orzeł czy
reszka” wart jest osobnego
wspomnienia. Oczywiście i tu
mamy wywiad RFN, CIA oraz
polskich emigrantów wysługujących się za pieniądze Niemcom i Amerykanom.
Film ten lansuje tezę, że PRL
to ojczyzna i że nawet były
Akowiec, który spędził w więzieniu UB 7 lat, powinien
współpracować z kontrwywiadem PRL bez uszczerbku na
honorze, ale ludzi powiązanych
z UB może lać po mordzie. Tę
nowatorską wtedy tezę powielają obecnie różnej maści TW
twierdząc, że współpraca z wywiadem i kontrwywiadem PRL
to nic zdrożnego.

2.PRAWDA
W tym samym empiku inteligentka nabyła też nowy biuletyn IPN. Numer traktuje o stosunkach polsko-niemiecko-radzieckich.
Warto zwrócić uwagę na
tekst A. Dudka „ Bez pomocy
nie damy rady”. Jest to opracowanie notatki z 9 XII 1981 roku
z tzw. zeszytu Anoszkina. Nie-
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i nic to nie dało. „ teraz potrzebna jest siła”.
„ sprawa najważniejsza to zaaresztować 6000 osób”. „
wszystkie działania będziemy
podejmować pod hasłem: „
Obrony Ojczyzny”. Zostało ono
wybrane, by na pierwszy plan
nie wysuwać Partii, bo nie jest
ona popularna w społeczeństwie. Jaruzelski zauważył również, że byłoby łatwiej, gdyby
część bandziorów uciekło na
zachód. Tak jak zezwolił F. Castro.
Rzeczywiście w 1980 roku
Castro wypuścił z Kuby 125 tysięcy osób.
Generał zauważył również,
że na stronę Solidarności przeszedł Kościół. „ Zaczęło się to
jeszcze za Wyszyńskiego”. W.
Kulikow zaś stwierdził, że akcja (pacyfikacyjna) powinna
mieć zdecydowany przebieg
z wykorzystanie wszystkich sił
i bez półśrodków. Przez całą
rozmowę przewijał się wątek,
że Solidarność nie wiadomo jak
jest przygotowana, że jak wyjdzie na ulice zaprotestować
przeciw stanowi wojennemu,
to poleje się krew, ma wszystko

Milewskiego sekretarza KC PZPR: „ To dla nas
straszna nowina ! Przez półtora
roku paplanina o wprowadzeniu wojsk-wszystko przepadło.
Jaka jest sytuacja Jaruzelskiego?” A wobec tego generał Jaruzelski nie może się też bronić, że o wprowadzeniu wojsk
sowieckich nic nie wiedział i nic
nie planował. Generał W. Jaruzelski okazał się bardziej sowiecki od Sowietów. Własnymi siłami bez pomocy Moskwy
wprowadził stan wojenny.
Gorąco polecam sięgnięcie do
12 numeru biuletynu IPN. Tym
bardziej, że szykuje się nowa
ustawa o Instytucie i nie wiadomo, co będzie później. Korzystajmy, póki możemy.
Agnieszka Rurak-Żeleźny

P.S. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy są za realizacją uchwały Rady Miasta o przeniesieniu
Pomnika na radziecki cmentarz.
Powyższy tekst dedykuję zaś
wszystkim przeciwnikom i tej pani, która wytwornym głosem
w ulicznej sondzie potwierdziła, że
Pomnik jej nie przeszkadza i powinien stać na tym miejscu, na którym stoi.
Jak to ludzie wstydu nie mają.
A. R-Ż

Porady prawne

Warunki świadczenia pracy
na urlopie wychowawczym
Pytanie członka
Solidarności:

„Jeśli świadczę pracę
w dwóch instytucjach i chcę
skorzystać z urlopu wychowawczego, czy mogę to uczynić, odchodząc z jednej pracy,
a w drugiej nadal pracować.
Szczególnie, że jest to praca
popołudniowa i dziecko będzie pod opieką ojca? Proszę
mi powiedzieć, jakie są warunki świadczenia pracy na
urlopie wychowawczym?”.
W związku z treścią pytania
dotyczącego ustalenia warunków świadczenia pracy
w trakcie przebywania na ur-

lopie wychowawczym, należy
wskazać, iż zgodnie z treścią
art. 1862 § 1 i § 2 Kodeksu pracy w czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową
u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub
szkolenie, jeżeli nie wyłącza to
możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
Ponadto, w razie ustalenia,
że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej
opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do
stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż

w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie
wcześniej niż po upływie 3 dni
od dnia wezwania.
Zgodnie ze stanowiskiem
doktryny, zatrudnienie (w ramach stosunku pracy lub na
innej podstawie, działalność
gospodarcza, inne zajęcie)
w czasie urlopu wychowawczego jest dopuszczalne, pod
warunkiem że pracownik
uprzedzi o tym pracodawcę,
a zatrudnienie to nie będzie
uniemożliwiało sprawowania
osobistej opieki nad dzieckiem.
Pracodawca w razie powzięcia wiadomości o zaprzestaniu
sprawowania osobistej opieki

nad dzieckiem wzywa pracownika do stawienia się do
pracy w terminie przez siebie
wskazanym, nie wcześniej jednak niż z upływem 30 dni od
dnia powzięcia o tym wiadomości i 3 dni od dnia wezwania. Zasadę tę stosuje się także
w razie stwierdzenia przez
pracodawcę, że z urlopu korzystają oboje rodzice lub opiekunowie. Nie dotyczy to oczywiście okresu 3 miesięcy, przez
który to okres tak rodzice, jak
i opiekunowie mogą z tego urlopu korzystać jednocześnie.
(Zobacz: Kodeks pracy. Komentarz . 2008, pod red. dr
Małgorzata Barzycka-Banaszczyk)

Podsumowując, biorąc pod
uwagę powyższe należy wskazać, iż zatrudnienie w czasie
urlopu wychowawczego jest
dopuszczalne, pod warunkiem
że zatrudnienie to nie będzie
uniemożliwiało sprawowania
osobistej opieki nad dzieckiem
– gdyż jest to zasadniczy cel
urlopu wychowawczego.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w konkretnym przypadku taka okoliczność nie zachodzi, gdyż
praca jest wykonywana w godzinach popołudniowych,
w czasie, gdy dzieckiem opiekuję się ojciec.
Tomasz Parys
aplikant radcowski

Są do odebrania
kalendarze trójdzielne. Rok 2010 to rok
30.lecia powstania
NSZZ Solidarność.
Tak jak w latach
ubiegłych każda
organizacja otrzyma jeden kalendarz
na każde rozpoczęte 70 członków
Solidarności.

Pielgrzymka do Rzymu
DRODZY CZŁONKOWIE i SYMPATYCY NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” !
Ogólnopolskie pielgrzymki organizowane przez NSZZ „Solidarność” do
Watykanu stały się już naszą tradycją.
Odwiedzaliśmy ukochanego Jana Pawła II w Stolicy Apostolskiej za życia,
odwiedzamy Największego z Polaków
w miejscu spoczynku obok grobu
Świętego Piotra.
Dzisiaj zwracam się do Was z wyjątkowo serdecznym zaproszeniem:
Niech zbliżająca się piąta rocznica
śmierci Jana Pawła II – Ojca Solidarności będzie okazją do mobilizacji, aby
naszą pamięć i miłość potwierdzić liczną obecnością przy Jego grobie.
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ
„Solidarność” w związku z przypadającym 30-leciem naszej Organizacji
ogłosił rok 2010: „Rokiem NSZZ „Solidarność””. Program rocznicowych
uroczystości pragniemy rozpocząć złożeniem hołdu Największemu z Synów
naszego Narodu, któremu „Solidarność” zawdzięcza swoje istnienie. Ponieważ 2 kwietnia przypada w Wielki
Piątek, wszystkie uroczystości będą
przełożone. Msza Święta dla pielgrzymów z Polski, w intencji Ojca Świętego
Jana Pawła II, planowana jest w sobotę
10 kwietnia. Będziemy się modlić za
Niego i do Niego, tak jak On mówił do
nas i za nas na gdańskiej Zaspie w 1987
roku.
Pragniemy też spotkać się 11 kwietnia 2010 roku na modlitwie – w trakcie
uroczystości Niedzieli Miłosierdzia Bożego i na Anioł Pański – z następcą Jana
Pawła II Ojcem Świętym Benedyktem
XVI.
Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania wszystkich chętnych, człon-

ków i sympatyków Związku, a także
pielgrzymów indywidualnych i grupy
parafialne. Niech wspólnie przeżyte
dni przypomną nam wielkie Narodowe Rekolekcje, którymi były wszystkie
pielgrzymki Jana Pawła II do ojczystego Kraju i ostatnie godziny życia wielkiego Papieża-Polaka.
Janusz Śniadek
Przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”
Gdańsk, 7 grudnia 2009r.

Kalendarze
2010

Osoby pragnące wyjechać
na pielgrzymkę proszone są
o zapisywanie się do Wojciecha
Obremskiego (tel. 604589910)

Wydaje: Zarz¹d Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ”, 59-220 Legnica, ul. Fryderyka Skarbka 9, tel. (076) 72-10-878, 72-10-888, 72-10-898,
e-mail: legnica@solidarnosc.org.pl, Redaguje zespó³. Zdjêcia: Wojciech Obremski,

WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL
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Program nr 1

Program nr 2

5 dni

Data wyjazdu: 09 ‐ 13.04.2010

WERSJA LOTNICZA
PROGRAM RAMOWY
Dzień 1: Wyjazd autokarem z Gdańska do Warszawy. Przelot do Rzymu. Transfer z lotniska do hotelu na 4 noclegi.
Dzień 2: RZYM Udział w Mszy Św. dla Polaków w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II. Następnie Rzym Starożytny z
Koloseum, Kapitol, Plac Wenecki, Teatr Marcellusa, Kościół Santa Maria in Cosmedin z Ustami Prawdy (Bocca della
Verita). Dzień 3: RZYM Msza Święta w Niedzielę Miłosierdzia Bożego oraz Anioł Pański z Ojcem Świętym
Benedyktem XVI. Następnie zwiedzanie: Plac i Bazylika Św. Piotra, nawiedzenie grobu Ojca Św. Jana Pawła II,
Kaplica Sykstyńska i Ogrody Watykańskie. Dzień 4: RZYM Zwiedzanie Rzymu: Bazylika św. Pawła za Murami, Bazylika
św. Jana na Lateranie, Schody Święte, Bazylika Santa Maria Maggiore, spacer do Fontanny di Trevi i na Schody
Hiszpańskie. Dzień 5: Transfer na lotnisko. Przelot do Warszawy. Przejazd autokarem do Gdańska. Zakończenie
pielgrzymki.
ŚWIADCZENIA W CENIE PODSTAWOWEJ:
‐ 4 noclegi w hotelu klasy turystycznej. Pokoje 2 i 3 os. z łazienkami. (Dopłata za pok. 1os. 280 PLN od osoby)
‐ Śniadania (4) i obiadokolacje (4). W cenę obiadokolacji nie są wliczone napoje.
‐ Przelot na trasie Warszawa‐ Rzym – Warszawa
‐ Transfery na trasie Gdańsk ‐ Warszawa i Warszawa ‐ Gdańsk
‐ Transfery klimatyzowanym autokarem we Włoszech
‐ Ubezpieczenie KL do 15 000 EUR, NW i bagaż do 800 zł.
‐ Opieka pilota
‐ Opieka duchowa
Wydatki programowe
Wstępy + wjazdy + metro w Rzymie + przewodnicy miejscowi około 65 euro. Wydatki programowe są opłacane
indywidualnie przez uczestników pielgrzymki
Uwaga:
Godziny wylotów zostaną podane w terminie późniejszym przez Organizatora.

6 dni

Data wyjazdu: 08‐13.04.2010
WERSJA AUTOKAROWA

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1: Wyjazd z miejsca zbiórki (informację o miejscu i godzinie wyjazdu przekaże koordynator pielgrzymki w Zarządzie
Regionu). Nocny przejazd przez terytorium Czech i Austrii. DZIEŃ 2: ASYŻ Przejazd do leżącego w Umbrii Asyżu (postój 9 godzin
autokaru). Zwiedzanie Bazyliki Św.Franciszka oraz kościoła Santa Maria degli Angeli z Porcjunkulą. Przejazd na nocleg w okolicach
Rzymu. DZIEŃ 3 i 4: RZYM ‐ MONTE CASSINO W sobotę udział w Mszy Św. dla Polaków w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II.
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego Msza Św. i Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Nawiedzenie Grobu Ojca
Świętego Jana Pawła II w Grotach Watykańskich. Program turystyczny: zwiedzanie Bazyliki św. Piotra, Bazyliki św. Jana na
Lateranie i Świetych Schodów, Rzym starożytny: Koloseum i Forum Romanum ( z zewnątrz), Łuk Konstantyna, Plac Wenecki,
przejście do Schodów Hiszpańskich, fontanna di Trevi. Przejazd na Monte Cassino: nawiedzenie cmentarza żołnierzy II Korpusu i
Opactwa Benedyktyńskiego. DZIEŃ 5: WENECJA Przejazd do Wenecji (9 godzinny postój autokaru). Zwiedzanie miasta: przejazd
na Plac Św. Marka Giudeccą a potem Bazylika Św. Marka, Pałac Dożów (z zewnątrz), Most Westchnień, Wieża Zegarowa,
Dzwonnica, Most Rialto. Powrót sławnym Kanałem Wielkim. Nocny przejazd do Polski. DZIEŃ 6: Przyjazd do Polski. Zakończenie
pielgrzymki.

ŚWIADCZENIA W CENIE PODSTAWOWEJ:
‐ 3 noclegi w hotelach klasy turystycznej. Pokoje 2 i 3 os. z łazienkami. (Dopłata za pok. 1os. 210 PLN od osoby)
‐ Śniadania kontynentalne (3) i obiadokolacje (3). W cenę obiadokolacji nie są wliczone napoje.
‐ Przejazd komfortowym autokarem wyposażonym w klimatyzację, toaletę, barek i video. W autokarze możliwość zakupu kawy i
herbaty za złotówki.
‐ Ubezpieczenie KL do 15 000 EUR, NW i bagaż do 800 zł.
‐ Opieka pilota.
‐ Opieka duchowa

Wydatki programowe
Wstępy + wjazdy (Wenecja, ew. Janiculum) + metro w Rzymie + transfery Wenecja i przewodnicy miejscowi około 65 euro.
Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników pielgrzymki

Cena: 1875 zł od osoby
Zaliczka (przy zgłoszeniu):
1000 zł
Pozostała należność 875 zł płatna do 10.03.2010

Cena: 935 zł od osoby
I część zaliczki (przy zgłoszeniu):
300 zł
II część zaliczki (do 20 lutego 2010):
300 zł
Końcowa wpłata (do 25 marca 2010): 335 zł

KONTAKT: MEDITERRANEUM TOUR OPERATOR
UL. PADEREWSKIEGO 8, 61‐770 POZNAŃ, TEL. (61) 8533272, ew. 8516200, FAX (61) 8510060, TEL. KOM.
601610208, E‐MAIL: RK@MEDITERRANEUM.PL
INFORMACJE TAKŻE WWW.MEDITERRANEUM.PL
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UL. PADEREWSKIEGO 8, 61‐770 POZNAŃ, TEL. (61) 8533272, ew. 8516200, FAX (61) 8510060, TEL. KOM.
601610208, E‐MAIL: RK@MEDITERRANEUM.PL
INFORMACJE TAKŻE WWW.MEDITERRANEUM.PL
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W 5. ROCZNICĘ ŚMIERCI JANA PAWŁA II i 30‐LECIA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ”

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA "SOLIDARNOŚCI" DO RZYMU
W 5. ROCZNICĘ ŚMIERCI JANA PAWŁA II i 30‐LECIA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ”

Program nr 3
9 dni
Data wyjazdu: 07‐15.04.2010

Program nr 4
11 dni
Data wyjazdu: 06‐16.04.2010

WERSJA AUTOKAROWA

WERSJA AUTOKAROWA
PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1: Wyjazd z miejsca zbiórki (informację o miejscu i godzinie wyjazdu
przekaże koordynator pielgrzymki w Zarządzie Regionu). Przejazd nocny przez

PROGRAM RAMOWY:
DZIEŃ 1: Wyjazd z miejsca zbiórki (informację o miejscu i godzinie wyjazdu przekaże koordynator pielgrzymki w Zarządzie
Regionu). Przejazd na nocleg do Czech. DZIEŃ 2: WIEDEŃ Rano krótki spacer po Wiedniu. W programie: Katedra Św. Szczepana i
obiekty znajdujące się przy Ringu: Opera, Parlament, Hofburg, Ratusz, Park Miejski z pomnikiem Straussa. DZIEŃ 3: PADWA –
FLORENCJA Przejazd do Padwy. Zwiedzanie Bazyliki św. Antoniego Padewskiego. Następnie Florencja. W programie zwiedzania :
Kościół S. Croce z nagrobkami słynnych florentyńczyków, Katedra S. Maria del Fiore, Baptysterium, Piazza Signoria, Most
Złotników, Taras widokowy‐Michelangelo. DZIEŃ 4‐5: RZYM W sobotę udział w Mszy Św. dla Polaków w intencji Ojca Świętego
Jana Pawła II. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego Msza Św. i Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Nawiedzenie
Grobu Ojca Świętego Jana Pawła II w Grotach Watykańskich. Program turystyczny: zwiedzanie Bazyliki św. Piotra, Bazyliki św.
Jana na Lateranie i Świetych Schodów, Rzym starożytny: Koloseum i Forum Romanum ( z zewnątrz), Łuk Konstantyna, Plac
Wenecki, przejście do Schodów Hiszpańskich, fontanna di Trevi. DZIEŃ 6: MONTE CASSINO – CAPRI Pobyt na Monte Cassino:
nawiedzenie cmentarza polskiego i Opactwa Benedyktyńskiego. Przejazd na Capri – pobyt na wyspie. DZIEŃ 7: SAN GIOVANNI
ROTONDO ‐ MANOPELLO Przejazd do S. Giovanni miejsca gdzie żył i zmarł O. Pio. Następnie Sanktuarium w Manopello, gdzie
przechowywana jest Chusta św. Weroniki. DZIEŃ 8: WENECJA Zwiedzanie Wenecji (9 godzinny postój autokaru): Bazylika św.
Marka, Pałac Dożów (zewnątrz), Wieża Zegarowa, Dzwonnica, Most Westchnień, Most Rialto. Nocny przejazd do Polski. DZIEŃ 9:
Przyjazd do Polski. Zakończenie pielgrzymki.

ŚWIADCZENIA W CENIE PODSTAWOWEJ:
‐ 7 noclegów w hotelach klasy turystycznej (Czechy x 1, Lido di Jesolo x1, Chiusi x1, ok. Rzymu x2, ok. San Giovanni Rot. x 1, ok.
Rimini) Pokoje 2 i 3 os. z łazienkami. Dopłata za pok. 1os. 490 zł
‐ Śniadania kontynentalne (7) i obiadokolacje (7). W cenę obiadokolacji nie są wliczone napoje.
‐ Przejazd komfortowym autokarem wyposażonym w klimatyzację, wc, barek i video. W autokarze kawa, herbata i napoje za
złotówki.
‐ Ubezpieczenie KL do 15 000 EUR, NW i bagaż do 800 zł
‐ Opieka pilota
‐ Opieka duchowa
WYDATKI PROGRAMOWE:

Wstępy + wjazdy do miast +komunikacja miejska w Rzymie + transfery Wenecja i Capri + przewodnicy miejscowi ‐ około 110‐120
euro. UWAGA: Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników.

Cena: 1425 zł od osoby
I część zaliczki (przy zgłoszeniu):
450 zł
II część zaliczki (do 20 lutego 2010):
450 zł
Końcowa wpłata (do 25 marca 2010): 525 zł
KONTAKT: MEDITERRANEUM TOUR OPERATOR
UL. PADEREWSKIEGO 8, 61‐770 POZNAŃ, TEL. (61) 8533272, ew. 8516200, FAX (61) 8510060, TEL. KOM.
601610208, E‐MAIL: RK@MEDITERRANEUM.PL, INFORMACJE TAKŻE WWW.MEDITERRANEUM.PL

Czechy i Austrię do Włoch. DZIEŃ 2: WENECJA Przejazd do Wenecji – zwiedzanie
Bazylika św. Marka, Pałac Dożów (zewnątrz), Most Rialto, Most Westchnień, Dzwonnica, Wieża Zegarowa. Przejazd na nocleg w Rimini.
DZIEŃ 3: LORETO ‐ SAN GIOVANNI ROTONDO Przejazd do Loreto: nawiedzenie Bazyliki Matki Bożej Loretańskiej z Domkiem świętej
Rodziny. Pobyt w San Giovanni Rotondo miejscu gdzie żył i zmarł Św. O. Pio DZIEŃ 4: CAPRI – POMPEJE Pobyt na Capri. Możliwość
plażowania, opłynięcia wyspy, przejazdu motorówką do Lazurowej Groty. Zwiedzanie Pompei – miasta zniszczonego przez wybuch
Wezuwiusza w I w n.e. Przejazd w okolice Rzymu. DZIEŃ 5 i 6: RZYM W sobotę udział w Mszy Św. dla Polaków w intencji Ojca
Świętego Jana Pawła II. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego Msza Św. i Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Nawiedzenie
Grobu Ojca Świętego Jana Pawła II w Grotach Watykańskich. Program turystyczny: zwiedzanie Bazyliki św. Piotra, Bazyliki św. Jana na
Lateranie i Świetych Schodów, Rzym starożytny: Koloseum i Forum Romanum ( z zewnątrz), Łuk Konstantyna, Plac Wenecki, przejście
do Schodów Hiszpańskich, fontanna di Trevi. DZIEŃ 7: MONTE CASSINO – TIVOLI Przejazd na Monte Cassino: Opactwo
Benedyktyńskie, Cmentarz Żołnierzy II Korpusu, Muzeum multimedialne bitwy z 1944 roku. Następnie przejazd do Tivoli: willa d’Este i
Ogrody. DZIEŃ 8: ORVIETO – BOLSENA Orvieto – zwiedzanie Katedry z Kaplicą, w której przechowywana jest Relikwia Korporału Mszy
Bolseńskiej. Następnie przejazd do Bolseny – miasta związanego z życiem i męczeńską śmiercią św. Krystyny, gdzie wydarzył się
najsłynniejszy w dziejach Kościoła cud eucharystyczny. DZIEŃ 9: PIZA – FLORENCJA Zwiedzanie Pizy: Przejazd do Pizy –zwiedzanie
sławnego kompleksu Placu Cudów z Katedrą, Baptysterium i Krzywą Wieżą. Przejazd do Florencji stolicy Toskanii. W programie
zwiedzania: Kościół S. Croce z nagrobkami słynnych florentyńczyków, Katedra S. Maria del Fiore, Baptysterium, Piaza Signiora, Most
Złotników, Taras widokowy‐Michelangelo. DZIEŃ 10: WERONA – PADWA Pobyt w Weronie. W programie: rzymska Arena z I w.,
kościółek Santa Maria della Antica z grobowcami Scaligerich, sławny balkonik Julii przy Via Capello 23. Przejazd do Padwy. Zwiedzanie
Bazyliki św. Antoniego Padewskiego i Prato della Valle. Przejazd na nocleg. Dzień 11: Całodzienny powrót do Polski. Zakończenie
pielgrzymki.

ŚWIADCZENIA W CENIE PODSTAWOWEJ:
‐ 9 noclegów w hotelach klasy turystycznej (Rimini x 1, ok. San Giovanni Rot. x 1, ok. Rzymu x 3, ok. Orte x1, ok. Florencji x2, ok. Tarvisio
x 1). Pokoje 2 i 3 os. z łazienkami. Dopłata za pok. 1os. 630 zł
‐ Śniadania kontynentalne (9) i obiadokolacje (9). W cenę obiadokolacji nie są wliczone napoje.
‐ Przejazd komfortowym autokarem wyposażonym w klimatyzację, wc, barek i video. W autokarze kawa, herbata i napoje za złotówki.
‐ Ubezpieczenie KL do 15 000 EUR, NW i bagaż do 800 zł
‐ Opieka pilota
‐ Opieka duchowa

WYDATKI PROGRAMOWE:
Wstępy + wjazdy do miast +komunikacja miejska w Rzymie + transfery Wenecja i Capri + przewodnicy miejscowi ‐ około 140
euro. UWAGA: Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników.

Cena:

1755 zł od osoby

I część zaliczki (przy zgłoszeniu):
550 zł
II część zaliczki (do 20 lutego 2010):
550 zł
655 zł
Końcowa wpłata (do 25 marca 2010):
KONTAKT: MEDITERRANEUM TOUR OPERATOR
UL. PADEREWSKIEGO 8, 61‐770 POZNAŃ, TEL. (61) 8533272, ew. 8516200, FAX (61) 8510060, TEL. KOM. 601610208, E‐MAIL:
RK@MEDITERRANEUM.PL, INFORMACJE TAKŻE WWW.MEDITERRANEUM.PL

