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W zwi¹zku z przypadaj¹c¹ w 2005 roku 25-t¹ rocznic¹ podpisania porozumieñ sierpniowych, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ”
postanawia og³osiæ go Rokiem solidarnoœci miêdzyludzkiej. Zapraszamy wszystkich ludzi i œrodowiska do szczególnego podejmowania
w tym czasie dzia³añ i inicjatyw s³u¿¹cych cz³owiekowi i dobru wspólnemu. Upowszechnianie takich postaw i zachowañ s³u¿yæ
ma nawi¹zaniu do idei ³¹cz¹cych ludzi uczestnicz¹cych i popieraj¹cych sierpniowy zryw latem 1980 roku. Niech nasze dzia³ania
bêd¹ przygotowaniem do spotkania z Ojcem Œwiêtym Janem Paw³em II, któremu jako Polacy tak wiele zawdziêczamy. 



Wydaje: Zarz¹d Regionu Zag³êbiw 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, e-mail: wobremski@wp.pl
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Zast¹pienie opiniowania uzgadnia-
niem tych dokumentów wywo³a-
³o okreœlone perturbacje, które z

ró¿nym natê¿eniem wystêpuj¹ w
poszczególnych gminach. Mo¿na siê ju¿
jednak pokusiæ o pierwsze ogólne spo-
strze¿enia z dotychczasowych rozmów.

Na czo³o wysuwa siê wyraŸny brak
przyzwyczajenia jednostek samorz¹du
terytorialnego do powa¿nego traktowania
partnera spo³ecznego, jakim s¹ organizacje
zwi¹zkowe. Wprawdzie rozmowy przebie-
gaj¹ w normalnej atmosferze, ale wyczuwa
siê silny opór w³adz do ustêpstw na rzecz
pracowników. W³adze najczêœciej zas³aniaj¹
siê brakiem pieniêdzy, choæ jest tajemnic¹
poliszynela, ¿e wiele gmin przeznacza czêœæ
funduszy z subwencji oœwiatowej na inne
cele ni¿ te okreœlone w ustawie. W jednym
z powiatów by³ego województwa legnic-
kiego „po¿yczono” sobie w 2003 r. ponad 2
mln. z³. a w 2004 r. oko³o  1,7 mln. z³. Z
informacji przez nas posiadanych wynika, ¿e
jest to doœæ powszechna praktyka. Warto
wiedzieæ, ¿e pieni¹dze z subwencji stano-
wi¹ prawie po³owê bud¿etów gmin.

Opór jednostek samorz¹du teryto-
rialnego widoczny jest nie tylko w niechêci
do  procentowych czy kwotowych podwy-
¿ek poborów dla pedagogów, ale równie¿
w sporach o sformu³owania zawarte w

regulaminach. Niekiedy maj¹ one charak-
ter czysto techniczny i niewiele znacz¹, ale
w³adze chc¹ pokazaæ, kto tu rz¹dzi. Byæ
mo¿e jest to efekt kolejnego zjawiska daj¹-
cego siê zauwa¿yæ w rozmowach – obaw
przed tym, do czego mog¹ byæ zdolne
zwi¹zki.

Niektóre samorz¹dy próbuj¹ omijaæ
prawo lub graæ na zw³okê, by w przysz³oœci
zrzuciæ ewentualn¹ winê na organizacje
pracownicze. Przyk³adem mo¿e byæ wspo-
mniany wy¿ej powiat, który po uzyskaniu
zwi¹zkowych propozycji do przedstawio-
nego projektu (a nawet jego ujednoliconej
wersji) i terminu spotkania celem uzgodnie-
nia, poinformowa³ o... powo³aniu zespo³u
ds. negocjacji ze zwi¹zkami zawodowymi i
odes³a³ swoj¹ pierwotn¹ wersjê (prawie nie
zmienion¹) do ponownego uzgodnienia (?).
Z kolei prowadz¹cy rozmowy z ramienia
innego samorz¹du by³ do nich albo nieprzy-
gotowany, albo chcia³ uzyskaæ inny cel. Nie
wiedzia³, ¿e od 1 stycznia 2005 r. wchodzi
w ¿ycie 3–procentowy wzrost stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
od którego nale¿y uzale¿niæ kwotê bazow¹,
œredni¹ miesiêczn¹ oraz p³acê zasadnicz¹
dla poszczególnych poziomów wykszta³ce-
nia i stopni awansu zawodowego nauczy-
cieli. Spowodowa³oby to odrzucenie
uchwa³y przez wojewodê. W niektórych

gminach do dnia dzisiej-
szego nie uchwalono
regulaminów nagradza-
nia nauczycieli za ich
osi¹gniêcia dydaktycz-
no–wychowawcze,
choæ termin min¹³ 31
paŸdziernika 2004 r.

Ale nie tylko samorz¹dowcy w wielu
przypadkach wykazali brak przygotowania
merytorycznego oraz negocjacyjnego.
Dotyczy to tak¿e zwi¹zkowców. O ile jed-
nak tych pierwszych nie mo¿na za to roz-
grzeszyæ, o tyle tych drugich tak, gdy¿ do
po³owy 2004 r. byli traktowani po macosze-
mu i nie mieli gdzie nauczyæ siê tej trudnej
sztuki. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e to pierwsze
koty. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e aby zwi¹zki
mog³y prowadziæ negocjacje skutecznie
oraz rzetelnie oceniæ skutki corocznie
wydawanych nowych regulaminów, musz¹
posiadaæ dane dotycz¹ce struktury zatrud-
nienia i wynagradzania na terenie danej
gminy. Te ostatnie zaœ musz¹ pogodziæ siê z
faktem, ¿e subwencja oœwiatowa ma s³u¿yæ
celom ustawowym i nie nale¿y ni¹ manipu-
lowaæ.

Stanis³aw Witek
Rzecznik prasowy SROiW NSZZ „S”

Region Zag³êbie Miedziowe
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Rocznica stanu
wojennego

Szkolenia
7 stycznia 2005 r., w siedzibie Regionu odby³o siê Szkolenie doty-

cz¹ce negocjowania i uzgadniania regulaminów p³acowych dla nauczy-
cieli. W zajêciach brali udzia³ przedstawiciele Solidarnoœci z organiza-
cji miêdzyzak³adowych pracowników oœwiaty i wychowania NSZZ
Solidarnoœæ w Legnicy, w Lubinie, Z³otoryi, Chojnowie i Zagrodnie.
Uczestnicy przygotowywali siê do negocjacji z w³adzami samorz¹do-
wymi regulaminów na 2005 r. Zajêcia prowadzili Teresa Gresiuk,
Mariola Karwan i Ryszard Lis - przygotowani wczeœniej przez Stefana
Kubowicza, przewodnicz¹cego Rady Krajowego Sekretariatu Nauki i
Oœwiaty. 
 Kolejne spotkanie uczestników projektu Podstawowe Elemen-

ty Zarz¹dzania  poœwiêcone by³o  Prawu pracy. Pierwsza czêœæ szko-
lenia, które odby³o siê w dniach  17 - 18 grudnia 2004 r. dotyczy³a m.in.
podzia³u prawa, wyk³adni prawa pracy w Konstytucji RP, zagadnieñ
zwi¹zanych ze stosunkiem pracy, urlopami pracowniczymi i wynagro-
dzeniami za pracê oraz dzia³ania ustawy o zwolnieniach grupowych.
Uczestnicy, korzystaj¹c z aktów prawnych,  rozsup³ywali zadania -
przypadki, z którymi zetknêli siê poœrednio lub bezpoœrednio w prak-
tyce zwi¹zkowej, a proponowane przez nich rozwi¹zania poddawa³
analizie, prowadz¹cy szkolenie, Piotr Wegner. Druga czêœæ Prawa
pracy odbêdzie siê w styczniu. W sesji grudniowej wziê³o udzia³ 19
osób z 8 organizacji: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowi-
cach, Sitech Spó³ka z o. o. w Polkowicach, Kopalni Odkrywkowych
Surowców Drogowych w Wilkowie, MPK w Legnicy, WPEC w Legni-
cy S.A. oraz organizacji miêdzyzak³adowych pracowników oœwiaty w
Jaworze, Lubinie i Z³otoryi. EK

13 grudnia o godz. 17.30 pod Pomnik Pamiêci Ofiar Lubina ‘82 
w Lubinie,  przyby³o ok. 50 osób, by oddaæ ho³d pomordowanym w
stanie wojennym. Po krótkim wyst¹pieniu przewodnicz¹cego Zarz¹du
Regionu  Zag³êbie Miedziowe NSZZ „Soliadrnoœæ” Bogdana Or³ow-
skiego pod Pomnikiem z³o¿ono kwiaty i zapalono znicze. Wœród dele-
gacji obecni byli m.in. przedstawicile wielu organizacji zwi¹zkowych 
z naszego Regionu oraz w³adze miasta z Prezydentem Lubina Rober-
tem Raczyñskim na czele. O godz. 18.00  w koœciele pw. Matki Bo¿ej
Czêstochowskiej odprawiona zosta³a msza œwiêta w intencji ofiar
stanu wojennego. Nabo¿eñstwu przewodniczy³ Ksi¹dz Kanonik Fran-
ciszek Steblecki, który w soim kazaniu powiedzia³, i¿13 grudnia to tra-
giczna data w naszej histroii. Po wprowadzeniu stanu wojennego nikt
nie wiedzia³ co bêdzie dalej. Wtedy zdelegalizowano te¿ „Solidar-
noœæ”. Ks. Kanonik cieszy³ siê, ¿e ta msza odprawiana jest podczas
rorat, ¿e jest tyle dzieci i m³odzie¿y. Prosi³ zebranych aby zapytali swo-
ich rodziców, dziadków co wtedy robili, jak wygl¹da³a Polska? Bo je¿e-
li rodzice sami nie mówi¹ swoim dzieciom o najnowszej historii Polski
to  musicie pytaæ ich same. Naród, który nie zna swojej historii - umie-
ra. Rocznicê stanu wojennego obchodzimy ku przestrodze, bo prze-
cie¿ nikt nie chce aby te czasy wróci³y.

Mszê uswietni³ wystêp Chóru Górniczego ZG „Lubin” który przy-
gotowa³ krótki koncert pieœni patriotycznych. 

Wojciech Obremski

Pierwsze koty...
W samorz¹dach trwaj¹ uzgodnienia z nauczycielskimi zwi¹zkami zawodowymi
dotycz¹ce regulaminów wynagradzania nauczycieli. Dzieje siê tak na podstawie
art. 30 ust. 6a znowelizowanej w dniu 15 lipca 2004 r. Karty Nauczyciela. 

Trybuna³ Konstytucyjny oddali³ wniosek
Trybuna³ Konstytucyjny oddali³ 10 stycz-

nia wniosek o zbadanie zgodnoœci z Konsty-
tucj¹ ustawy o minimalnym wynagrodzeniu
za pracê z 10 paŸdziernika 2002 r. z³o¿ony
przez Komisjê Krajow¹ NSZZ „Solidarnoœæ”.
Zwi¹zek wykazywa³, i¿ jeden z artyku³ów
ustawy ró¿nicuje sytuacjê prawn¹ pracow-

ników, stosuj¹c kryterium sta¿u pracy w
prawach do minimalnego wynagrodzenia.
Zdaniem Komisji Krajowej takie zró¿nicowa-
nie uprawnieñ do minimalnego wynagrodze-
nia narusza zasadê równoœci wobec prawa.

Oddalaj¹c wniosek sêdziowie Trybuna³u
uzasadniali, ¿e podwa¿any artyku³ ma

jedynie zastosowanie czasowe - w okresie
od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2005 r.
i w zasadzie wygasa.

„Solidarnoœæ” z³o¿y³a swój wniosek do
Trybuna³u w sierpniu 2003 roku.

Dzia³ Informacji KK

Muzeum Solidarnoœci...
Skazani przez w³adzê ludow¹ 1944-1954” 
Dnia 14 grudnia 2004 r. we Wroc³awiu otwarta zosta³a wystawa

wystawy „Skazani przez w³adzê ludow¹ 1944-1954”. Uroczystoœæ
mia³a miejsce w Muzeum Miejskim (Arsena³) przy ul. Cieszyñskiego 9
o godz. 17.00. Organizatorami s¹: Samorz¹d Miasta Wroc³awia,
Muzeum Miejskie Wroc³awia oraz Oddzia³ Instytutu Pamiêci Naro-
dowej we Wroc³awiu. Ekspozycja w przewa¿aj¹cej swojej czêœci
zosta³a oparta o przygotowan¹ przez Oddzia³owe Biuro Edukacji
Publicznej we Wroc³awiu wystawê „Skazani na karê œmierci w czasach
stalinowskich i ich losy”. 

Jednoczeœnie wystawa inauguruje prace nad projektem budowy
Muzeum Solidarnoœci i Walki z Totalitaryzmem. 

Ekspozycja jest czynna do 16 stycznia 2005 r. Do jej obejrzenia ser-
decznie zapraszamy. MR

Klub Spo³ecznego Inspektora Pracy
15 grudnia 2004 r. odby³o siê kolejne spotkanie Klubu SIP, pod-

czas którego podzielono siê wigilijnym op³atkiem. Spotkania Klubu,
powo³anego przez Zarz¹d Regionu 20 kwietnia 1998 r., odbywaj¹
siê co dwa miesi¹ce. Klub dzia³a w oparciu o regulamin, w którym
nakreœlono nastêpuj¹ce cele:

pomoc komisjom zak³adowym w zakresie prawnej ochrony
pracy, 

pomoc komisjom zak³adowym we wspó³dzia³aniu z Pañ-
stwow¹ Inspekcj¹ Pracy, 

pomoc komisjom zak³adowym w wyborach, organizacji
pracy i kierowaniu prac¹ spo³ecznych inspektorów pracy w ich fir-
mach, 

  przygotowywanie spo³ecznych inspektorów pracy do pe³nie-
nia aktywnej roli w ramach ich kompetencji,

 inicjowanie i wspó³udzia³ w akcjach i konkursach o tematyce
ochrony pracy, w szczególnoœci bhp, 

przekazywanie informacji pomiêdzy Pañstwow¹ Inspekcj¹
Pracy, NSZZ „Solidarnoœæ” a spo³ecznymi inspektorami pracy.

Spotkania i szkolenia przygotowuj¹ i prowadz¹ trenerzy zwi¹z-
kowi z Regionu Zag³êbie Miedziowe i Dolny Œl¹sk oraz zaproszeni
goœcie m.in. z: PIP, PIS, ZUS.

Tematami szkoleñ by³y nastêpuj¹ce zagadnienia:
  przestrzeganie prawa pracy w przedsiêbiorstwie,
  ergonomiczne warunki pracy,

wspó³praca sip – zwi¹zki zawodowe,
praca w komisji bhp,
ustalanie okolicznoœci i przyczyn wypadków przy pracy,
identyfikacja zagro¿eñ wypadkowych i chorób zawodowych,
czas pracy i urlopy wypoczynkowe po zmianach prawa pracy,

Klub zrzesza obecnie 32 spo³ecznych inspektorów pracy z tere-
nu by³ego województwa legnickiego. 

Jego pracami kieruje Jan Kosowski – regionalny koordynator ds.
bhp i wieloletni spo³eczny inspektor pracy w PeBeKa SA w Lubi-

nie, który zapewnia uczestnikom nowoœci, publikacje na temat bez-
pieczeñstwa i prawa pracy. 

Cz³onkiem Klubu SIP mo¿e zostaæ osoba pe³ni¹ca funkcjê spo-
³ecznego inspektora pracy, po pisemnej akceptacji macierzystej
komisji zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ”.

Wszyscy zainteresowani proszeni s¹ o zg³aszanie siê z pytaniami
lub deklaracjami do sekretarza ZR kol. Ewy Kosiorowskiej.

20 kwietnia br. mija 7 lat dzia³alnoœci Klubu. W tym czasie niektó-
rzy cz³onkowie Klubu otrzymali wyró¿nienia i nagrody m.in. w kon-
kursie na najaktywniejszego zak³adowego SIP, przyznane przez
Okrêgowego Inspektora Pracy we Wroc³awiu (Romuald S³awek z
PAiP „Automatyka G³ogów” Spó³ka z o. o., Henryk Tarnowski z
KZ przy „Zanam” Spó³ka z o. o., .Jan Kosowski z PeBeKa S.A.) oraz
w konkursie organizowanym przez Komisjê Krajow¹ NSZZ „Soli-
darnoœæ” (Jan Kosowski).

Z okazji 25 rocznicy powstania NSZZ „Solidarnoœæ” odbêd¹ siê
uroczyste obchody Œwiatowego Dnia Pamiêci Ofiar Wypadków
przy Pracy (28 kwietnia). O tym wydarzeniu wiêcej w marcu.

Jan Kosowski
Regionalny Koordynator ds. bhp
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Turniej MKK
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INOVA

NSZZ Solidarnoœæ MKK DSI w Lubinie ju¿ po raz 8 zorganizowa³a turniej o puchar swojego przewodnicz¹-
cego. Do rozgrywek stanê³y 4 dru¿yny reprezentuj¹ce „Solidarnoœæ” z PeBeKa, ZUW, Inovy oraz Zanamu –
Legmetu. Grano systemem ka¿dy z ka¿dym. Bezkonkurencyj¹ okaza³a siê dru¿yna Inovej, w barwach której
wyst¹pi³ znany legnickim kibicom pi³karz Armand Kozdroñ (na zdjêciu z prawej) – najlepszy pi³karz tego tur-
nieju. Inova wygra³a wszystkie mecze. 

Inova pokona³a PeBeKe 3-1, ZUW 5-0, a Zanam – Legmet 3-1. Drugie miejsce zajê³a dru¿yna PeBeKa, która
nie obroni³a tytu³u sprzed roku. Trzecie miejsce zajê³a dru¿yna ZUW-u, a czwarte Zanam – Legmet. Nagrody
i puchary dla dru¿yn wrêczy³ Adam Myrda przewodnicz¹cy MKK NSZZ „Solidarnoœæ” przy Dolnoœlaskiej Spó³-
ce Inwestycyjnej.  WO
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Czy „Solidarnoœæ”
powróci do polityki?
Rozmowa z Januszem Œniadkiem, 
przewodnicz¹cym Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarnoœæ” 

Op³atek Solidarnoœci

Spotkanie hutników
W siedzibie Zarz¹du Regionu odby³o siê po raz kolejny spotkanie

œwi¹teczno - noworoczne Ko³a Emerytów i Rencistów NSZZ ”Soli-
darnoœæ” przy Hucie Miedzi Legnica. W spotkaniu uczestniczy³o 20
osób. Goœæmi byli: wiceprzewodnicz¹cy ZR - Jerzy Morawski oraz
Andrzej Wyporkiewicz - szef Sekcji Regionalnej Emerytów i Rencistów
i radny Rady Miejskiej. Po krótkiej modlitwie zwi¹zkowcy podzieli siê
op³atkiem, a nastêpnie œpiewali kolêdy. 

KM

– Z przeprowadzonych przez Oœrodek Prac Spo³eczno-
Zawodowych „S” badañ wynika, ¿e oko³o 70 proc. dzia³a-
czy zwi¹zkowych uwa¿a obecny udzia³ NSZZ „Solidarnoœæ”
w ¿yciu publicznym za niewystarczaj¹cy. Czy to oznacza, ¿e
Zwi¹zek zamierza wróciæ do polityki?

– Zarówno obecne regulacje ustawowe zakazuj¹ce uczestnictwa
zwi¹zków zawodowych w wyborach, jak i szereg ograniczeñ statu-
towych, uniemo¿liwiaj¹ powrót „Solidarnoœci” do polityki w takiej
formie, jak to mia³o miejsce za czasów AWS. Z drugiej strony
doœwiadczenie ostatnich lat pokazuje, ¿e prawo stanowione przez
obecny parlament negatywnie wp³ywa na sytuacjê pracowników.
Chcielibyœmy dysponowaæ jakimœ instrumentem, który by skutecz-
niej wp³ywa³ na kszta³towanie prawa. Choæ wydaje siê, ¿e w Polsce
mo¿e wa¿niejszym problemem nie jest samo prawo, ale jego prze-
strzeganie. Zwi¹zek nie od¿egnuje siê od polityki, rozumianej jako
dba³oœæ o dobro wspólne. Nawet w rocie przysiêgi sk³adanej przez
dzia³aczy mówi siê, ¿e bêd¹ oni s³u¿yæ ojczyŸnie i Zwi¹zkowi. Nie
chcemy jednak walczyæ i przejmowaæ w³adzy.

– Odk¹d jednak „Solidarnoœæ” nie bierze bezpoœredniego
udzia³u w polityce, a wiêc nie ma swoich przedstawicieli w
parlamencie, pogarsza siê sytuacja pracowników. Wystarczy
przypomnieæ negatywne zmiany w prawie pracy.

– Nieszczêœcie polega na tym, ¿e jak mia³a wp³yw na politykê, to
nie uda³o siê tym wszystkim problemom zapobiec. W roku, który
w³aœnie siê rozpocz¹³, kiedy bêdziemy œwiêtowaæ 25–lecie powsta-
nia „Solidarnoœci”, wa¿ne jest, aby w jakiœ sposób nie tylko o¿ywiæ
wspomnienie Sierpnia, ale równie¿ o¿ywiæ te idee, które wówczas
by³y dla nas wa¿ne. Przede wszystkim poczucie wspólnoty wyni-
kaj¹ce z dostrzegania sensu we wspólnym dzia³aniu. ̄ eby œwiêc¹cy
triumf liberalizm i wszechobecna konkurencja, która przekszta³ca
siê czêsto w zwyczajny egoizm, nie by³y elementem dominuj¹cym
w ¿yciu spo³ecznym. Trzeba przywróciæ nale¿ne miejsce zasadzie
solidaryzmu spo³ecznego.

– Ale jak to wszystko zrobiæ bez realnego wp³ywu na poli-
tykê?

– Czy pojedynczy wyborca, dysponuj¹c jedn¹ kartk¹ wyborcz¹,
ma wp³yw na politykê? Jeœli powiemy, ¿e nie, to ca³a demokracja nie
ma sensu. „Solidarnoœæ” nie powinna i nie bêdzie ubiegaæ siê o w³a-
dzê. Natomiast „Solidarnoœæ” ró¿nymi metodami powinna zabiegaæ
o uzyskanie wp³ywu na kszta³t stanowionego prawa. Jest on
pochodn¹ wp³ywu, jaki maj¹ poszczególni wyborcy dysponuj¹cy
kartk¹ wyborcz¹. 

– Wiemy, jak wygl¹daj¹ kampanie wyborcze. Kandydaci
sk³adaj¹ rozmaite obietnice, z realizacj¹ których po wybo-
rach jest ró¿nie. Cz³onkowie Zwi¹zku oczekuj¹, ¿e ktoœ im
powie, i¿ na przyk³ad dane ugrupowanie polityczne czy
okreœlony kandydat bêdzie w parlamencie broni³ interesów
pracowników. 

– W czasie ostatniej Komisji Krajowej zdecydowaliœmy, ¿e opra-
cujemy listê najwa¿niejszych dla Zwi¹zku spraw z obszaru prawa
pracy, polityki spo³ecznej i gospodarki. 

Z tak¹ list¹ zwrócimy siê do partii politycznych i poprosimy o
ustosunkowanie siê do postawionych problemów. Uzyskane odpo-
wiedzi podamy do wiadomoœci publicznej.

– Tê krótk¹ rozmowê przeprowadzamy w ostatnich
dniach 2004 roku. Czego ¿yczy³by pan naszym czytelnikom
w nowym roku?

– 2005 rok jest rokiem szczególnym dla cz³onków „Solidarno-
œci”, ale nie tylko. 25 lat temu narodzi³ siê ruch, który zmieni³ obli-
cze naszego kraju. Dlatego chcia³bym ¿yczyæ wszystkim Polakom,
abyœmy umieli odzyskaæ tê dumê i godnoœæ, któr¹ mieliœmy w 1980
roku. Myœlê, ¿e gdy teraz têsknimy za tamtym czasem, to têskni-
my przede wszystkim za tym poczuciem godnoœci. 

Rozmawia³a Ma³gorzata KuŸma
„Magazyn Solidarnoœæ” Gdañsk

Uniewa¿nione uchwa³y

Krajowy komitet
Dwanaœcie osób tworzy komitet honorowy obchodów - w2005

roku - 25. rocznicy Sierpnia 80 i powstania „Solidarnoœci“. Jego sk³ad
podano wczoraj wGdañsku. Komitetowi przewodniczy Lech Wa³êsa.
Zaproszenie Wa³êsy do udzia³u wkomitecie przyjêli: Bogdan Boruse-
wicz, W³adys³aw Bartoszewski, Jerzy Buzek, Bronis³aw Geremek, pry-
mas Józef Glemp, arcybiskup Tadeusz Goc³owski, Marian Krzaklewski,
Tadeusz Mazowiecki, Jan Nowak-Jeziorañski, Janusz Œniadek i Andrzej
Wajda. Organizatorzy obchodów jubileuszu chc¹, aby wziê³y wnich
udzia³ takie osobistoœci, jak by³y prezydent Czech Vaclav Havel, by³y
prezydent USA George Bush, doradca prezydenta USA Jimmy’ego
Cartera prof. Zbigniew Brzeziñski i laureat Pokojowej Nagrody Nobla
Nelson Mandela. 

DIKK

W przedzieñ Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia cz³onkowie Solidarnoœci
uczestniczyli w corocznym spotkaniu op³atkowym w Koœciele  pw.
Matki Bo¿ej Królowej Polski w Polkowicach. Uroczystoœæ  poprzedzi-
³a Msza œw. odprawiona przez Ks. Mariana Kopko duszpasterza NSZZ
“Solidarnoœæ” Regionu Zag³êbie Miedziowe. Ks. Marian w homilii
wspomnial o wa¿nej roli “Solidarnoœci” w ¿yciu spo³ecznym, a tak¿e
podziêkowa³ za konsekwentne trwanie przy wartoœciach chrzeœcijañ-
skich. Po mszy przedstawiciele “Solidarnoœci” przeszli do Domu Para-
fialnego im. Jana Paw³a II, gdzie po krótkiej modlitwie  ¿yczenia uczest-
nikom spotkania przekazali Ks. Marian Kopko oraz przewodnicz¹cy
ZR Bogdan Or³owski. Nastêpnie podzielono siê op³atkiem i przy
akompaniamencie akordeonu, na którym gra³ Ks. Marian œpiewano
kolêdy. W spotkaniu op³atkowym uczestniczy³o blisko 100 osób. 

WO

23 listopada 2004 r. Komisja Miêdzyza-
k³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” Pracowni-
ków Oœwiaty i Wychowania w Jaworze
zwróci³a siê do Wojewody Dolnoœl¹skiego
z zapytaniem o zbadanie w trybie nadzoru
zgodnoœci z prawem czterech uchwa³ Rady
Powiatu dotycz¹cych przyjêcia regulaminu
okreœlaj¹cego kryteria i tryb przyznawania
nagród dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia
dydaktyczno-wychowawcze, utworzenia
zespo³u placówek oœwiatowych o nazwie
Powiatowe Centrum Poradnictwa Psycho-
logiczno-Pedagogicznego i Doradztwa
Metodycznego w Jaworze oraz przekszta³-
cenia placówek socjalizacyjnych (Dom

Dziecka w Kaczorowie, Dom Ma³ych Dzie-
ci w Jaworze) w wielofunkcyjne placówki
opiekuñczo-wychowawcze. Uchwa³om
zarzucono naruszenie art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 23 maja 1991 r. o zwi¹zkach zawodo-
wych oraz brak zaopiniowania przez
wszystkie reprezentatywne organizacje
zwi¹zkowe.

Rozstrzygniêciem nadzorczym z dnia 7
grudnia 2004 r. wojewoda stwierdzi³ nie-
wa¿noœæ pierwszej uchwa³y ze wzglêdu na
istotne naruszenie art. 19 ust. 2 ustawy o
zwi¹zkach zawodowych oraz niewa¿noœæ
drugiej ze wzglêdu na brak pozytywnej opi-
nii kuratora oœwiaty odnoœnie przekszta³-

cenia placówki doskonalenia nauczycieli. W
przypadku dwóch ostatnich uchwa³ okaza³o
siê, ¿e Wojewódzki S¹d Administracyjny we
Wroc³awiu w wyrokach z dnia 30 listopada
2004 r. (nie publikowanych) stwierdzi³, i¿
uchwa³y dotycz¹ce utworzenia, przekszta³-
cenia, likwidacji jednostek reguluj¹ sprawy
organizacyjne i wobec nich nie istnieje
koniecznoœæ przedstawienia do zaopinio-
wania organizacjom zwi¹zkowym w trybie
art. 19 ust. 2 ustawy o z.z. Tak¿e regulami-
ny organizacyjne jednostek, w których usta-
la siê zasady ich funkcjonowania, nie podle-
gaj¹ temu obowi¹zkowi.

Stanis³aw Witek 



W uzasadnionych sytuacjach, gdy nie
zachodzi potrzeba rozwi¹zania umowy o
pracê pracodawca mo¿e skorzystaæ z
wypowiedzenia zmieniaj¹cego warunki
pracy i p³acy. 

Z wypowiedzenia zmieniaj¹cego pra-
codawca mo¿e skorzystaæ, gdy nastêpuje
zmiana naszych warunków pracy i p³acy i
gdy warunki te zaproponowane pracow-
nikowi nie zostan¹ przez niego przyjête.
W takiej sytuacji pracodawca wypowiada-
j¹c warunki pracy lub p³acy winien przed-
stawiæ pracownikowi nowe warunki
pracy lub p³acy. 

Pracownik ma mo¿liwoœæ przyjêcia
nowych warunków pracy lub p³acy
okreœlonych w wypowiedzeniu lub
odmówiæ przyjêcia. Tryb odmowy
zosta³ okreœlony w art. 42 par. 3 Kodek-
su pracy. Przepis ten przewiduje doro-
zumiane przyjêcie nowych warunków
okreœlonych wypowiedzeniem, gdy pra-
cownik nie sk³ada oœwiadczenia o
odmowie przyjêcia nowych, zapropo-
nowanych w wypowiedzeniu warun-
ków pracy lub p³acy. 

Odmowê nowych warunków pracy
lub p³acy pracownik winien dokonaæ
przed up³ywem po³owy okresu wypo-
wiedzenia. 

Wypowiedzenie zmieniaj¹ce nie jest
konieczne, gdy zgodnie z postanowienia-
mi art. 42 par 4 Kp, pracodawca, w uza-
sadnionych przypadkach potrzebami pra-
codawcy powierza pracownikowi, na
okres nie przekraczaj¹cy 3 miesiêcy w

roku kalendarzowym, inn¹ pracê ni¿
okreœlon¹ w umowie o pracê. 

Wypowiedzenie zmieniaj¹ce równie¿
wymaga zawiadomienia na piœmie repre-
zentuj¹c¹ pracownika zak³adow¹ organi-
zacjê zwi¹zkow¹ (art. 38 Kp). Nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e wprowadzenie nowych
zasad wynagradzania nie zastêpuje obo-
wi¹zku wypowiedzenia zmieniaj¹cego –
takie stanowisko zaj¹³ S¹d Najwy¿szy w w
roku z dnia 7 stycznia 1997 roku Sygn. Akt
I PKN 51/96 (opublikowane w OSNAPi-
WS z 1997 roku nr 16). 

Zaskar¿enie przez pracownika z³o¿o-
nego mu wypowiedzenia zmieniaj¹cego
do S¹du nie oznacza odmowy przyjêcia
nowych, proponowanych warunków
pracy lub p³acy. Po up³ywie okresu wypo-
wiedzenia umowa trwa nadal, s¹d pracy
rozstrzygnie zaistnia³y w tym przedmiocie
spór. Przy wypowiedzeniu zmieniaj¹cym
ci¹¿y na pracodawcy obowi¹zek podania
konkretnych przyczyn jego zastosowania,
bowiem wynika to z zapisu art. 30 par 4
Kp. 

Przy zaskar¿eniu wypowiedzenia zmie-
niaj¹cego obowi¹zuje termin okreœlony
art. 264 par.1 Kp, oznacza to, ¿e odwo³a-
nie nale¿y wnieœæ w terminie 7 dni od dnia
dorêczenia wypowiedzenia zmieniaj¹ce-
go do w³aœciwego s¹du pracy. 

Wniesienie w tym terminie wniosku do
komisji pojednawczej powoduje wszczê-
cie postêpowania pojednawczego, które
nie zakoñczone ugod¹ daje pracownikowi
prawo ¿¹dania w terminie 14 dni od dnia

zakoñczenia, przekazania sprawy s¹dowi
pracy. 

Wprowadzenie w ¿ycie nowego uk³a-
du zbiorowego pracy, który zmienia nie-
które postanowienia na mniej korzystne
od dotychczas obowi¹zuj¹cych nastêpuje
w drodze wypowiedzenia zmieniaj¹cego,
chocia¿by niektóre inne postanowienia
uk³adu by³y korzystniejsze. Naturalnie
wypowiedzenie zmieniaj¹ce nie jest
konieczne, gdy pracownik w drodze
porozumienia wyra¿a zgodê na przyjêcie
nowych warunków pracy lub p³acy. 

Zakaz wypowiedzenia okreœlony art.
39 Kp. Stosuje siê tak¿e do wypowiedze-
nia zmieniaj¹cego stosunki pracy lub p³acy
– obecnie dotyczy on pracownika, które-
mu brakuje nie wiêcej ni¿ 4 lata do nabycia
prawa do emerytury. 

Jednak¿e zakaz ten nie dotyczy sytuacji,
gdy wypowiedzenie sta³o siê konieczne
ze wzglêdu na wprowadzenie nowych
zasad wynagrodzenia dotycz¹cych ogó³u
pracowników zatrudnionych u danego
pracodawcy lub tej ich grupy, do której
nale¿y pracownik, a tak¿e w razie stwier-
dzenia orzeczeniem lekarskim utraty
przez pracownika zdolnoœci do wykona-
nia dotychczasowej pracy albo zawinion¹
przez pracownika utrat¹ uprawnieñ do
wykonywania zawodu.

Wypowiedzenia zmieniaj¹ce zosta³y
równie¿ uregulowane w art. 5 ust 5 usta-
wy z dnia 13 marca 2003 roku o szczegól-
nych zasadach rozwi¹zywania z pracow-
nikami stosunków pracy z przyczyn nie-

dotycz¹cych pracow-
ników (Dz. U. Nr 90,
poz. 844). 

Wed³ug powy¿szego przepisu pracow-
nikom objêtym szczególn¹ ochron¹ przed
wypowiedzeniem lub rozwi¹zaniem sto-
sunku pracodawca mo¿e dokonaæ wypo-
wiedzenie dotychczasowych warunków
pracy i p³acy. 

Dotyczy to pracowników:
 o których mowa w art. 39 i 177

bêd¹cych cz³onkami rady pracow-
niczej przedsiêbiorstwa pañstwowego

bêd¹cych cz³onkami zarz¹du zak³a-
dowej organizacji zwi¹zkowej

bêd¹cemu cz³onkiem zak³adowej
organizacji zwi¹zkowej, upowa¿nionym
do reprezentowania tej organizacji wobec
pracodawcy albo organu lub osoby doko-
nuj¹cej za pracodawcê czynnoœci w spra-
wach z zakresu prawa pracy

bêd¹cemu spo³ecznym inspekto-
rem pracy

powo³anym do odbycia czynnej
s³u¿by wojskowej lub jej form zastêp-
czych, zasadniczej s³u¿by wojskowej albo
przeszkolenia wojskowego.

Tej grupie pracowników, je¿eli wypo-
wiedzenie warunków pracy i p³acy powo-
duje obni¿enie wynagrodzenia przys³ugu-
je do koñca okresu w którym korzystaj¹
za szczególnej ochrony do dodatku
wyrównawczego, obliczonego wed³ug
zasad prawa pracy. 

Henryk S¹gaj³³o
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Ma³e szko³y - kaprys 
czy potrzeba?

Jakby na to patrzeæ, ma³e szko³y
staj¹ siê coraz bardziej rezerwatami, 
o których mo¿na gdzieœ jeszcze us³y-
szeæ lub przeczytaæ. Reforma wymusi-
³a ich likwidacjê, w zamian oferuj¹c
molochy strze¿one przez now¹ forma-
cjê ochroniarzy i monitoring kamera-
mi przemys³owymi.

Dzieci œciœniête na niewielkiej prze-
strzeni jak sardynki w puszce staj¹ siê
wobec siebie agresywne. I mimo zaan-
ga¿owania uczonych i autorytetów,
oraz deklaracji polityków – niewiele 
w tej materii mo¿na zrobiæ, a problemy
jak kula œniegowa bêd¹ coraz bardziej
narastaæ. Te problemy maj¹ dwojak¹
naturê: agresjê uczniów wobec
uczniów oraz przemoc skierowan¹ na
nauczyciela.

Jeszcze kilkanaœcie lat temu nie 
do pomyœlenia by³by fakt, aby uczeñ
odezwa³ siê w sposób niecenzuralny 
do nauczyciela, lub te¿ grozi³ mu, czy
podnosi³ g³os. Teraz takie zachowania
zaczynaj¹ byæ norm¹, a sami pedago-
dzy nie za bardzo wiedz¹ jaki im spro-
staæ. Niekiedy najzwyczajniej w œwie-
cie udaj¹, ¿e nic nie wiedz¹, nic nie s³y-
sz¹ – odwracaj¹ g³owy.

Gdzie tkwi przyczyna takiego stanu
rzeczy, zdziczenia obyczajów, zachwia-
nia norm spo³ecznych?

Zmiany ustrojowe wymusi³y na spo-
³eczeñstwie inny stosunek do pracy.
Zasada: czy siê stoi, czy te¿ le¿y, parê
z³otych siê nale¿y – ju¿ nie ma odnie-
sienia. Praca zaczê³a byæ dobrem sza-
nowanym, o który siê zabiega. St¹d
wyd³u¿one godziny pracy rodziców
poza domem i co z tego wynika: mniej-
szy kontakt z dzieckiem. Dziecko po
szkole zazwyczaj jest pozostawione
przez kilka godzin bez opieki (...).

Ma³e szko³y mia³y swój urok i kli-
mat. Przede wszystkim uczeñ nie czu³
siê w nich anonimowy. Zna³ kole¿an-
ki, kolegów i nauczycieli. Wiedzia³,
gdzie jest pokój nauczycielski, ¿e mo¿e
siê tam udaæ i nie zostanie wyproszony.
Ka¿dy problem by³ wychwytywany
przez wychowawców i neutralizowany.
Ponadto w takich szko³ach prawie nie
istnia³y problemy wychowawcze, jak¿e
czêsto wystêpuj¹ce w du¿ych miej-
skich placówkach. Takie zalety ma³ych
szkó³ znane by³y ju¿ dawno (...)

Szkolnictwo w Polsce zawsze skaza-
ne jest na niepewnoœæ, eksperymenty 
i odgórne decyzje. Nikt nigdy nie ws³u-
chuje siê w g³osy samych nauczycieli,
co widoczne jest zw³aszcza u kolejnych
ministrów z drobnymi wyj¹tkami (...).
Ale generalnie mo¿na powiedzieæ 
i wielu siê z tym zgodzi, ¿e ma³a szko³a
bardziej sprzyja rozwojowi ucznia. Jest
otwarta na jego potrzeby edukacyjne,
potrafi je oceniæ i zmotywowaæ 
do pracy. Mniej powoduje stresów 
i obaw, a systematyczna praca, nagra-
dzanie, potrafi¹ stworzyæ warunki 
do rozwoju i przyrostu umiejêtnoœci.
W niedu¿ej klasie mo¿na wyczuæ
atmosferê porównywaln¹ do rodziny.

Molochy powoduj¹ u najm³odszych
poczucie zagro¿enia, niepewnoœci,
strachu – nawet przed pójœciem 
do toalety. Ten strach bêdzie powiêk-
sza³ siê w klasie, gdzie ka¿dy oczekuje
pochwa³y i nagrody. W wiêkszej iloœci
uczniów dziecku trudno jest uzyskaæ
dowartoœciowanie – jeœli ju¿ od naj-
m³odszych lat wpajany ma wyœcig
szczurów (...).

Roœnie pokolenie frustratów. Czy na
tym nam tak naprawdê zale¿y.

Krzysztof Zajdel

Dzieñ  pokoju
Rosjanie nie bêd¹ ju¿ obchodziæ rocznic Wielkiej Rewolucji PaŸdziernikowej! 
Ktoœ powie: œwiat siê koñczy… 

Porady prawne
Wypowiedzenie zmieniaj¹ce warunków umowy o pracê

Siódmy listopada odejdzie w nie-
pamiêæ? Nasz niegdysiejszy
Wielki Brat wyzwoli³ siê spod

z³owieszczego uroku czerwonej gwiaz-
dy, Lenina, Stalina, et consortes? W
jakimœ sensie tak. Jednak 7 listopada nie
pozostanie nie zagospodarowany, nadal
pozostanie dniem wolnym od pracy,
nadal bêdzie œwiêtem … tylko innym.
Teraz bêdzie siê nazywaæ Dniem Poko-
ju. To propagandowo bardzo dobry
chwyt. Prezydent Putin wie, ¿e na are-
nie miêdzynarodowej licz¹ siê konwe-
nanse, polityczna poprawnoœæ a przede
wszystkim pozory. We wspó³czesnej
dobie walki z terroryzmem i wszelkie-
go rodzaju zagro¿eniami, w dobie
wojny w Iraku nale¿y podkreœlaæ poko-
jowe intencje tym bardziej w Europie,
która tak histerycznie protestowa³a
przeciw posuniêciom USA.

W³adimir Putin doskonale zdaje sobie
sprawê, ¿e sprzyja mu megalomania  Nie-
miec a przede wszystkim Francji, nale¿y
tylko umiejêtnie pos³u¿yæ siê pokojow¹
retoryk¹.  A wiêc nie rewolucja, a pokój.
Nie komunizm, a demokracja. Ho³ubienie
pomników niedawnej przesz³oœci jest po
prostu anachroniczne z punktu widzenia
interesów Kremla. Nie izolacja lecz wspó³-
praca. Rosja chce pozostaæ imperium, jej
w³adzom przyœwieca s³ynna maksyma
Lamparta: „zmieniæ wszystko tak aby nic
nie uleg³o zmianie”.  Komunizm jako ustrój
siê prze¿y³, zbyt otwarte odwo³ywanie siê
do idei komunistycznych jest po prostu
niemodne, ale przywódcy europejscy
¿ycz¹ sobie „ silnego cz³owieka” na Krem-
lu . W³adimir Putin spe³nia te oczekiwania :
jest fotogeniczny, wysportowany, zdecy-

dowany, w³ada p³ynnie jêzykiem niemiec-
kim . O tym, ¿e Rosja sta³a siê strategicz-
nym sojusznikiem europejskich potêg
niech œwiadczy fakt, ¿e w dra¿liwej spra-
wie przejmowania giganta naftowego
jakim jest „Jukos”,uzyska³a finansowe
wsparcie Deutsche Banku, a kanclerz Nie-
miec G. Schroeder jednoznacznie stwier-
dzi³, ¿e jest to kwestia wewnêtrzna Rosji.
Jest to o tyle wa¿ne, ¿e Bia³y Dom wyrazi³
swoj¹ dezaprobatê a rzecznik departa-
mentu stanu USA stwierdzi³, ¿e zosta³o
podkopane zaufanie do instytucji praw-
nych i s¹dowych w Rosji.

Podobnie wewnêtrzn¹ spraw¹ Rosji
jest ju¿ kwestia czeczeñska.

W samej Rosji nie brakuje jednak
sowieckich resentymentów. Nadal wielu
Rosjan z rozrzewnieniem wspomina czasy
ZSRR, hucznie obchodzi rocznice wybu-
chu II wojny œwiatowej, któr¹ nazywa siê
„wojn¹ ojczyŸnian¹”, Stalin zaœ jest
postrzegany jako wódz, który tê wojnê
wygra³, jako polityk, z którym liczy³y siê
inne potêgi œwiatowe. Putin wie o tym dla-
tego nawet w symbolice nowego przecie¿
pañstwa pozosta³ przy pewnych elemen-
tach  z czasów Zwi¹zku Sowieckiego.

Pozostawi³ np. melodiê radzieckiego
hymnu modyfikuj¹c jego treœæ. Jednocze-
œnie odwo³uje siê do dziejów Rosji przed-
rewolucyjnej kreuj¹c siê raczej na podo-
bieñstwo cara, który po³o¿y³ podwaliny
pod mocarstwowoœæ Rosji, kreuj¹c siê na
nowego Piotra I. W jego przemówieniach
pojawiaj¹ siê aluzje do bogacenia siê
obcych kosztem Rosjan. Przeciêtny oby-
watel  byæ mo¿e zdaje sobie sprawê z
pozaprawnego dzia³ania w³adz w odbie-
raniu t z w. oligarchom sprywatyzowane-

go, w czasie prezydentury Jelcyna, maj¹t-
ku.  Jednak w pe³ni popiera swe w³adze.
Propaganda pañstwowa wykorzystuje
tradycyjn¹, rosyjsk¹ niechêæ do Zachodu
dla integrowania narodu wokó³ swego
przywódcy, czyni to niezwykle zrêcznie,
wskazuje bowiem na konkretnego anta-
gonistê - Polskê.

Jako kraj s³aby, postrzegany jako koñ
trojañski Stanów Zjednoczonych w Unii
Europejskiej, RP jest wygodnym ch³op-
cem do bicia dla rosyjskich massmediów.
Ludobójstwo w Katyniu? Nic podobnego
jedynie mord, który jako przestêpstwo
kryminalne uleg³ przedawnieniu, zreszt¹
wojna przynosi ró¿ne nieszczêœcia jak to
wojna. Poza tym Polska nie jest wcale taka
„œwiêta”. W czasie  wojny polsko-radziec-
kiej 1920 r. wymordowa³a … 20 tysiêcy
sowieckich jeñców wojennych i choæ nie
ma na to twierdzenie ¿adnych dowodów
to propaganda powtarza je uparcie. Có¿
zreszt¹ znaczy los 15 tysiêcy polskich ¿o³-
nierzy i oficerów, wobec 20 milionów
obywateli radzieckich, którzy oddali ¿ycie
m.in. za wyzwolenie Polski w 1945 r.
Imperialne d¹¿enia Rosji w Czeczenii?
Polacy wtr¹caj¹ siê w wewnêtrzne spra-
wy Rosji, która walczy z terroryzmem
podobnie jak USA w Iraku. Poza tym Pol-
ska nie jest wcale taka  „ œwiêta”. Ma w
swej przesz³oœci epizody równie imperial-
ne. I tu wracamy do pocz¹tku naszych
rozwa¿añ .7 listopada Rosja bêdzie
obchodziæ Dzieñ Pokoju, ma on swoj¹
wyk³adniê dla przeciêtnego Rosjanina.
Oto œwiêto to ma upamiêtniæ wygnanie
Polaków z Kremla w roku…1612.

W I po³owie XVII w. Rosja prze¿ywa³a
okres upadku zwany Wielk¹ Smut¹. Pol-

ska magnateria posiadaj¹ca wielkie maj¹t-
ki na Ukrainie liczy³a, ze uda jej siê wyko-
rzystaæ to os³abienie i osadziæ na tronie
carskim swego kandydata, zreszt¹ Rosja-
nina i uzyskaæ od niego nowe nadania
ziemskie. W latach 1605-1619 trwa³a
polska interwencja, w któr¹ zaanga¿owa³
siê w koñcu i król Zygmunt III Waza, Pola-
cy dwukrotnie zdobywali Kreml. Czêœæ
rosyjskiej szlachty chcia³a nawet wprowa-
dziæ na tron carski polskiego królewicza
W³adys³awa. Ostatecznie jednak do tego
nie dosz³o, a w³adzê objê³a nowa dynastia,
która wyprowadzi³a kraj z kryzysu-
Romanowowie. Rosja zakoñczy³a wojnê
za cenê strat terytorialnych na rzecz
Rzeczpospolitej. Oto historia , której
wspomnienie nadaje siê w sam raz do
obchodzenia. Jest wróg - Polska, s¹ rosyj-
scy wybawiciele i bohaterzy. Jest równie¿
krzepi¹ca wiedza , ¿e Rosjanie wyjd¹
obronn¹ rêk¹ z najwiêkszego nawet kry-
zysu, jeœli skupi¹ siê wokó³ w³aœciwych
osób. Jest zracjonalizowanie nieufnoœci
wobec obcych zwa¿ywszy, ¿e w jakimœ
sensie Rosja  zosta³a wówczas zdradzona
przez wezwanego na pomoc sojusznika-
Szwecjê. Wojska szwedzkie wkroczy³y
wprawdzie do Rosji ale zamiast pomóc
skutecznie  w walce z Polakami same
zachowywa³y siê jakby by³y w kraju oku-
powanym.

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e to bardzo
odleg³a sprawa lecz pamiêtajmy, ¿e Kreml
zdoby³o w historii niewielu. Mongo³owie,
Wielka Armia Napoleona no i Polacy (
XVII w. – samodzielnie oraz w XIX w. z
Napoleonem). Takiej zniewagi ³atwo siê
w Rosji nie zapomina…

Agnieszka Rurak ̄ eleŸny



Ju¿ po pierwszej turze
wyborów na Ukrainie infor-
mowano nas na zebraniach

ko³a Prawa i Sprawiedliwoœci w
Legnicy o inicjatywie wys³ania
obserwatorów w celu stwier-
dzenia czy w komisjach prze-
strzegane jest prawo wybor-
cze. Wstêpn¹ deklaracjê wyjaz-
du z³o¿y³o cztery osoby, które
w dniu 20 grudnia 2004 roku
odby³y szkolenie we Wroc³a-
wiu. Tam te¿  dowiedzieliœmy
siê, ¿e dopiero w ostatniej
chwili, a wiêc w œrodê 22 grud-
nia mo¿emy byæ powiadomieni
o wyjeŸdzie, bo zale¿y to od
akceptacji ukraiñskiego MSW
ka¿dej zg³oszonej osoby.
Potrzeba te¿ czasu na wysta-
wienie przez Centraln¹ Komi-
sjê Wyborcz¹ identyfikatorów
uprawniaj¹cych do przebywa-
nia podczas g³osowania w dniu
26 grudnia 2004 w lokalach
wyborczych.

Spotykamy siê 24 grudnia
(wigilia) o godz. 7.oo na dworcu
we Wroc³awiu. Z Legnicy jest nas
tylko dwoje, Ewa Szymañska i ja.
Poci¹giem jedziemy do Przemy-
œla, gdzie ju¿ czekaj¹ na nas auto-
busy. Szybko siê przesiadamy, bo
we Lwowie mamy uczestniczyæ
we wczeœniejszej mszy ekume-
nicznej i pasterce organizowanej
przez Katolicki Uniwersytet
Lwowski. Niestety procedury
graniczne i zwyczajowe opóŸnie-
nie naszego poci¹gu spowodo-
wa³y, ¿e grupa dolnoœl¹ska
(ok.150 osób) mia³a 15 minut na
spo¿ycie wigilijnej kolacji, wys³u-
chanie i zaœpiewanie kilku kolêd. 

Poœpiesznie pakujemy siê do
poci¹gu relacji Lwów-Odessa. Tu
dowiadujemy siê, ¿e w 50 oso-
bowj grupie bêdziemy obserwa-
torami w okolicach Kotowska,
gdzie bêdziemy ok. godz. 7.oo.
Rzeczywiœcie punktualnie i zgod-
nie z rozk³adem jazdy wysiadamy
25 grudnia w Kotowsku. Tu
czeka na nas przewodnik i opie-

kun ze sztabu

Juszczenki, ma pomarañczowy
szalik. Dzielimy siê na trzy grupy
i rozje¿d¿amy do miejsc zakwa-
terowania. 

Nasza 15 osobowa grupka
zostaje skierowana do Ba³ty. To 25
tysiêczne miasto nad rzek¹ Kody-
m¹. W XVII wieku nazywa³o siê
Józefgorod od nazwiska swojego
za³o¿yciela i w³aœciciela Józefa
Lubomirskiego. Pozosta³oœci¹
tamtych czasów jest pa³ac i polski
koœció³ek katolicki, obecnie z
mozo³em remontowany (w cza-
sach sowieckich samochodowy
warsztat remontowy) z pomoc¹
Fundacji Adenauera i innych dar-
czyñców. O godz. 12.oo uczestni-
czymy w mszy œwiêtej. Jest nas
trzydzieœci osób. Piêæ z Polski i
garstka potomków Polaków
zamieszkuj¹cych najbli¿sz¹ okoli-
cê. Po mszy celebrowanej w jêzy-
ku ukraiñskim i polskim razem
œpiewamy kolêdy.

Obiad jemy w przytulnym loka-
lu przy g³ównej ulicy. Tu rozmawia-
my d³u¿ej z wolontariuszem-prze-
wodnikiem. Jest Ukraiñcem z 1/8
domieszk¹ polskiej krwi. Spo³ecz-
nie i chyba jednoosobowo doku-
mentuje historiê Ba³ty. Pokazuje
kserokopie dokumentów bibliote-
ki Ossoliñskich i muzeów krakow-
skich z obrazami Juliusza Kossaka i
innych malarzy przedstawiaj¹cymi
pejza¿e okolicy i s³ynny niegdyœ
targ koñski w Ba³cie.

26 grudnia 2004 roku. Roz-
strzygaj¹ca tura wyborów prezy-
denckich na Ukrainie. O godz.
7.oo jesteœmy ca³¹ 15 przed szta-
bem Juszczenki. Spotykamy tu
mnóstwo osób, przewa¿nie m³o-
dych. S¹ wyraŸnie podbudowani
nasz¹ obecnoœci¹, g³oœno wyra-
¿aj¹ wdziêcznoœæ. My mamy
swój problem. Piêcioro naszych
kolegów nie ma identyfikatorów
na swoje nazwiska. Oznacza to,
i¿ w innych grupach jest podob-
na sytuacja a czasu na jej rozwi¹-
zanie ju¿ nie ma. Postanawiamy
po konsultacjach z Kijowem i
Odess¹, ¿e osoby te uczest-

nicz¹ w pracach obserwatorów
jako t³umacze. W ten sposób z
Ew¹ Szymañsk¹ jako t³umaczk¹
jesteœmy w wyznaczonym nam
lokalu wyborczym mieszcz¹cym
siê w szkole Ukraiñskiej o godz.
7.15. w 139 Okrêgu Wybor-
czym.

Na miejscu jest ju¿ ca³a 14 oso-
bowa Obwodowa Komisja
Wyborcza Nr. 19 (7 osób ze szta-
bu Juszczenki i 7 od Janukowy-
cza) i 8 obserwatorów (po 4 od
ka¿dego kandydata). Po przywi-
taniu rejestrujemy siê rejestruje-
my swoj¹ obecnoœæ w dzienniku
prowadzonym przez cz³onka
komisji. Z przyjemnoœci¹ stwier-
dzamy, ¿e komisja sprawnie
przeprowadza wszystkie proce-
dury wstêpne polegaj¹ce na
sprawdzeniu pieczêci na sejfie z
dokumentami i kartami wybor-
czymi, montuje i oplombowuje
cztery du¿e przeŸroczyste urny i
jedn¹ ma³¹-mobiln¹ (do g³osowa-
nia poza lokalem wyborczym).
Do ka¿dej z nich po zmontowa-
niu i oplombowaniu wrzucony
jest protokó³ z podpisami ca³ej
komisji i obserwatorów. W miê-
dzyczasie przeliczane s¹ karty do
g³osowania, zgodnie z protokó-
lami z Centralnej Komisji Wybor-
czej.

Dok³adnie o godz. 8.oo lokal
jest otwarty. Natychmiast siê
zape³nia. Tak bêdzie do godz.
14.oo, gdy siê lekko rozluŸni, ale
ca³y czas bêdzie w nim choæ kilka
osób, a od 16.oo ju¿ prawie do
koñca bêdzie znów pe³ny. To
permanentne zape³nienie lokalu
wynika po czêœci z przepisów
prawa wyborczego, znowelizo-
wanego po nies³awnej dla w³adz
Ukrainy poprzedniej turze wybo-
rów. Teraz dok³adnie sprawdza
siê dane uprawnionych do g³oso-
wania, ich zameldowania w
odpowiednich obwodach, oraz
wa¿noœæ przedstawianych doku-
mentów to¿samoœci. Wszelkie
spory ostatecznie rozstrzygn¹æ

mo¿e tylko w³a-

œciwy s¹d, który jest czynny w
dniu wyborów do godz. 24.oo.
Jest kilka takich spraw w naszej
komisji i rzeczywiœcie parê osób
skorzysta³o z tej mo¿liwoœci
dochodzenia swoich racji. Z pra-
womocnymi wyrokami, prze-
wa¿nie potwierdzaj¹cymi prawo
do g³osowania w tym lokalu wra-
ca³y i g³osowa³y. Karta do g³oso-
wania jest oddzierana od grzbietu
po z³o¿eniu na nim i na karcie
podpisów dwóch cz³onków
komisji. Wyborca, po sprawdze-
niu dokumentu to¿samoœci z
wpisem o zameldowaniu i podpi-
saniu listy uprawnionych do g³o-
sowania we w³aœciwej dla miejsca
zamieszkania komisji otrzymuje
oderwan¹ od grzbietu czêœæ
karty do g³osowania. Z t¹ kart¹
udaje siê do kabiny i krzy¿ykiem
zaznacza jedn¹ z trzech mo¿li-
wych opcji g³osowania: za Janu-
kowyczem, za Juszczenk¹, za
nikim. Teraz osobiœcie wrzuca
kartê do jednej z czterech przy-
gotowanych urn. Te procedury s¹
szczególnie uwa¿nie przestrzega-
ne i w razie czego korygowane
na wniosek obserwatorów.

Oko³o 15.oo na krótko zjawi³a
siê u nas dziennikarka z Francji,
wczeœniej zwizytowa³ pe³nomoc-
ników Juszczenki deputowany do
Parlamentu Ukrainy którego
poznaliœmy w czasie mszy w
koœció³ku Polskim. Po 17.oo
do³¹czyli do nas m³odzi ludzie z
Rosji podaj¹cy siê za dziennikarzy.
Ich mobilnoœæ w lokalu wyraŸnie
zaniepokoi³a komisjê i obserwa-
torów. Po próbie myszkowania
w sejfie i na stole sekretarza
komisji zostali ostro ostudzeni
przez przewodnicz¹c¹ i ju¿ do
koñca swojego pobytu w lokalu
nie sprawiali wiêkszego k³opotu.
My te¿ mieliœmy z nimi zabawny
epizod. Siedzieli spokojnie obok
nas oko³o pó³tora godziny, by po
tym czasie za¿¹daæ od sekretarza
komisji uwiarygodnienia naszej

akredytacji. 

Po  oœwiadczeniu, ¿e jesteœmy
z Polski spytali kto nas przys³a³.
Wsta³em i g³oœno powiedzia³em:
prawo i sprawiedliwoœæ. Zrozu-
mieli bez t³umaczenia.

Podkreœliæ trzeba zgodn¹
wspó³pracê „naszej” komisji
wyborczej z obserwatorami szta-
bów kandydatów i miêdzynaro-
dowymi, wzajemn¹ ¿yczliwoœæ,
przy zachowaniu wszelkich pro-
cedur i niezbêdnej czujnoœci
skonfliktowanych przecie¿ stron.
Przewodnicz¹ca komisji zaprosi³a
nas na poczêstunek w porze
obiadowej. S¹ to kanapki i kawa
przygotowane przez dwie star-
sze panie z którymi zamieniamy
kilka zdañ o sytuacji na Ukrainie.
Panie te wyraŸnie nam mówi¹ o
têsknocie i nadziei ludzkiego
¿ycia, o upodlaj¹cej biedzie i
braku perspektyw. O nadziei na
uczciwe rozstrzygniêcie tych
wyborów i o tym, ¿e one zdaj¹
sobie sprawê, ¿e na pewno ju¿
nie zd¹¿¹ zaznaæ efektów oczeki-
wanej poprawy, ale ¿eby obecne
przy nich wnuczki dosta³y tak¹
szansê.

O 20.oo koniec g³osowania.
Teraz a¿ do koñca liczenia i spo-
rz¹dzenia protokó³ów nikt do
lokalu nie mo¿e wejœæ, ani z niego
wyjœæ. Komisja przelicza podpisy
na liœcie uprawnionych, grzbiety
wydanych kart do g³osowania i
ca³e niewykorzystane karty. Bilans
jest niezw³ocznie zapisany. Teraz
nastêpuje zniszczenie, poprzez
obciêcie no¿yczkami rogów nie-
wykorzystanych kart do g³osowa-
nia. Nastêpnie komisja przystêpu-
je do liczenia g³osów. Urny otwie-
ra siê po kolei. Karty sortuje po 50
sztuk jedna osoba. Po otwarciu
wszystkich urn i posortowaniu
kart, oraz po przeprowadzeniu
procedury „czystych r¹k” pole-
gaj¹cej na pokazaniu, ¿e siê
niczego w d³oniach niema,
równie¿ jedna osoba po kolei
odczytuje wyniki z kart, odk³a-

daj¹c je na w³aœciw¹ kupkê, jedn¹
z czterech: za Janukowyczem, za
Juszczenk¹, za nikim, niewa¿ne.

O 2.3o wiemy, ¿e „u nas”
wygra³ Juszczenko - 773 g³osy za,

Janukowycz - 750 g³osów za, 54
g³osy za nikim, 17 niewa¿nych.
Po sporz¹dzeniu protokó³ów
podpisanych przez ca³¹ komisjê
wyborcz¹ i obserwatorów, prze-
wodnicz¹ca wrêcza ich kopie
ka¿demu z cz³onków komisji i
obserwatorom którzy o to
poprosz¹. My poprosiliœmy,
Rosjanie nie i szybko opuszczaj¹
lokal wyborczy. Przewodnicz¹ca,
sekretarz i po jednym z obserwa-
torów jad¹ z pe³n¹ dokumentacj¹
do Okrêgowej Komisji Wybor-
czej. W czasie gdy komisja liczy,
podpisuje, sprawdza, rozmawia-
my z obserwatorami stron. Oka-
zuje siê, ¿e jeden z obserwato-
rów ze  strony Janukowycza
odbywa³ s³u¿bê wojskow¹ w gar-
nizonie legnickim Armii Sowiec-
kiej i przez dwa lata mieszka³ w
koszarach przy ul. Poznañskiej.
Teraz mo¿emy bez zarzutu o
stronniczoœæ za³o¿yæ opaski z
napisem „Polska Solidarnoœæ
Ukraina”, gdzie napis Solidarnoœæ
jest w kolorze pomarañczowym.

O 3.oo jesteœmy w kwaterze.
K³adê siê o 3,3o, wstajê 9.oo. Inni
mieli mniej szczêœcia i wracali
jeszcze póŸniej, ale o 13.oo
wszyscy opuszczamy lokal. O
16.oo ¿egnamy siê ze sztabem
Juszczenki i jedziemy do Kotow-
ska sk¹d ok. godz. 21 mamy
poci¹g do Lwowa. Jedziemy ca³¹
noc i rano bezpoœrednio z poci¹-
gu wsiadamy do podstawionych
autobusów do Przemyœla. W
Przemyœlu czekaj¹ na nas dzia³a-
cze Prawa i Sprawiedliwoœci z
ciep³¹ grochówk¹ œwie¿ymi bu³-
kami. O godz. 11.5o ostatni etap
do Wroc³awia. Po drodze w Kra-
kowie, Katowicach, Opolu, Wro-
c³awiu komitety powitalne Prawa
i Sprawiedliwoœci i w³adz ró¿ne-
go szczebla. Dziêkujemy sobie
wszyscy za wspólnie  prze¿yte
œwiêta, choæ daleko od rodzin,
ale z poczuciem wype³nienia
wa¿nego zadania, nie tylko gestu,
ale w³aœnie zadania Solidarnoœci.
W domu jesteœmy we wtorek 28
grudnia ok. godz. 22.oo. 

Wojciech Lica 
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Ukraiñskie œwiêto
Gdy 24 listopada trochê spóŸniony przyszed³em na rynek w Legnicy manifestacja poparcia dla
wolnej Ukrainy skupia³a oko³o 200 osób. Pomyœla³em, ¿e warto poœwiêciæ trochê czasu na
wyra¿enie solidarnoœci z prawd¹ i uczciwoœci¹ której domagaj¹ siê Ukraiñcy oszukani przez swój
rz¹d i centraln¹ komisjê wyborcz¹.
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Zaszczytne pierwsze miejsce
Pod wzglêdem poziomu bezrobocia wœród krajów UE zajmujemy „zaszczytne” I miejsce. 
Mówimy tu o bezrobociu rejestrowanym. I chocia¿ statystyki mówi¹ o niewielkim jego spadku 
to liczba osób pozostaj¹ca bez pracy systematycznie roœnie. 

Dane przedstawione w tabeli jak i na wykresie wskazuj¹, ¿e bezrobocie nieznacznie
maleje, jednak¿e dla pe³nego obrazu nale¿a³oby uwzglêdniæ osoby, które utraci³y status
bezrobotnych z powodu nie potwierdzenia gotowoœci do pracy. Prawdopodobnie
znaczna wiêkszoœæ tych osób w dalszym ci¹gu pozostaje bez pracy. Zjawisko to obrazu-
je poni¿sza tabela.

W sumie od stycznia do listopada z przyczyn nie potwierdzenia gotowoœci do pracy
w woj. dolnoœl¹skim status bezrobotnych utraci³y 77 074 osoby, co stanowi³o 30,6 %
zarejestrowanych bezrobotnych.

Niepokoi relatywny wzrost grupy bezrobotnych, którzy utracili prawo do zasi³ku. W
listopadzie 2004 roku w naszym województwie grupa ta stanowi³a 90,5 % wszystkich
bezrobotnych tj. 228 574 osoby. 

Innym jeszcze niepokoj¹cym zjawiskiem zak³ócaj¹cym optymistyczny obraz spadaj¹-
cego bezrobocia lansowany przez obecnie panuj¹c¹ postpezetpeerowsk¹ ekipê jest
wzrost grupy osób d³ugotrwale bezrobotnych (ponad dwa lata bez pracy) oraz syste-
matyczny wzrost liczby bezrobotnych w wieku ma³o atrakcyjnym dla potencjalnych pra-
codawców (powy¿ej 44 roku ¿ycia).

Struktura bezrobotnych ze wzglêdu na wiek (dane z wrzeœnia 2004) Struktura bezrobotnych ze wzglêdu na czas pozostawania bez pracy (dane z wrzeœnia 2004)

Wykresy dobitnie pokazuj¹, ¿e najwiêksze grupy w strukturze bezrobotnych stanowi¹ osoby, którym najtrudniej znaleŸæ
pracê, a wiêc d³ugotrwale bezrobotni ( 33,5 %) oraz ludzie w wieku powy¿ej 44 lat ( ponad 30 %). Niestety grupy te s¹ coraz
wiêksze. 

Uwaga: czêœæ danych zawartych w opracowaniu pochodzi z informacji Dolnoœl¹skiego Wojewódzkiego Urzêdu Pracy

Jacek Swakoñ 


