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Wybory
W Regionie Zag³êbie Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ” rozpoczê³y siê wybory w organziacjach zak³adowych. Do tej pory odby³y
siê wybory w kilkunastu organizacjach. Wybory w PKP Cargo Zak³adzie Przewozów Towarowych wygra³ Piotr K³osowski.
Informacje o dokananych wyborach w poszczególnych organizacjach na str.2
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Cz³owiek cz³owiekowi... 
Wystawa dotycz¹ca miejsc represji i kaŸni na terenie po³udniowo-
zachodniej Polski w okresie II wojny œwiatowej i tu¿ po jej zakoñczeniu jest czêœci¹ projektu

badawczego realizowanego przez oddzia³owe biuro edukacji publicznej Instytutu Pamiêci
Narodowej we Wroc³awiu, we wspó³pracy z Muzeum Gross-Rosen, Centralnym Muzeum Jeñ-
ców Wojennych w £ambinowicach- Opolu oraz Muzeum Martyrologii Alianckich Jeñców
Wojennych w ¯aganiu. – Pierwotnie planowaliœmy przygotowaæ jedn¹ ekspozycjê obejmuj¹c¹
lata 1939-1956. Jednak iloœæ dokumentów, eksponatów i fotografii z okresu II wojny œwiato-
wej by³a tak du¿a, i¿ pozwoli³a zamkn¹æ tê czêœæ w ramy osobnej wystawy. Jej dope³nieniem
jest druga ekspozycja dotycz¹ca oœrodków pracy wiêŸniów i zak³adów karnych polskich oraz
sowieckich s³u¿b bezpieczeñstwa, której premiera odby³a siê w Lubinie – mówi dr Robert
Klementowski z oddzia³u Instytutu Pamiêci Narodowej we Wroc³awiu. 

Pierwsza czêœæ ekspozycji pochodzi przede wszystkim ze zbiorów muzeów w £ambinowi-
cach- Opolu, ̄ aganiu i Gross- Rosen. Druga stworzona zosta³a z materia³ów Instytutu Pamiêci
Narodowej, Archiwum Akt Nowych oraz zbiorów prywatnych. – Wartoœæ edukacyjna wystaw
przygotowywanych przez IPN jest nie do przecenienia. S¹ doskona³ym uzupe³nieniem lekcji
historii, ale niestety czêsto trudno dostêpnym dla nauczycieli i uczniów. Dlatego pe³nimy tu rolê
poœrednika i prezentujemy te wystawy na miejscu – mówi dr Marek Zawadka, dyrektor Oœrod-
ka Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie. Wystawa „Miejsca represji i kaŸni na terenie Dol-
nego Œl¹ska i Opolszczyzny w latach 1939 -1956” prezentowana bêdzie w Galerii Zamkowej
do 26 lutego 2006 r. 

Maja Grohman

Wystawy IPN

Zgas³o s³oneczko ludzkoœci
Wystawa „Zgas³o s³oneczko ludzkoœci. Reakcje spo³eczeñstwa polskiego na

œmieræ Stalina” przygotowana zosta³a przez Oddzia³owe Biuro Edukacji
Publicznej Instytutu Pamiêci Narodowej we Wroc³awiu.

Ponad piêædziesi¹t lat, które minê³y od œmierci Józefa Stalina jest punktem
wyjœcia do poznania epoki nazwanej od imienia „przywódcy”. Obok ekspo-

natów zwi¹zanych ze œmierci¹
i pogrzebem Stalina, wystawa
przedstawia materia³y obrazu-
j¹ce jego sylwetkê, kult jed-
nostki, akcje propagandowe,
socrealizm, Polskê i œwiat w
dobie stalinowskiej, sylwetki
przywódców innych krajów
komunistycznych, zbrodnie
komunistyczne oraz miejsce
Stalina w kolejnych epokach
historycznych. Elementem
powtarzaj¹cym siê i ³¹cz¹-
cym poszczególne plansze
jest lista okreœleñ stosowa-
nych wobec osoby „budow-
niczego nowego œwiata”.

Wystawa mozna zwie-
dzaæ do 1 kwietnia w
Muzeum Miedzi w Legnicy.

MML
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Szkolenia 
W dniach 10 - 11 stycznia 2006 r. Ewa Kosiorowska wspó³prowadzi³a

pierwsz¹ czêœæ szkolenia Sztuka negocjacji czyli negocjacje racjonalne zor-
ganizowanego we Wroc³awiu przez Dzia³ Szkoleñ Regionu Dolny Œl¹sk
NSZZ „Solidarnoœæ” dla Komisji Miêdzyzak³adowej przy Regionalnym
Zarz¹dzie Gospodarki Wod¹ we Wroc³awiu. Program szkolenia obejmo-
wa³ m.in. takie zagadnienia jak: racjonalne strategie dochodzenia do opty-
malnych porozumieñ, upraszczanie z³o¿onych negocjacji, przegl¹d technik
negocjacyjnych. 

Kolejne spotkanie uczestników projektu Podstawowe Elementy Zarz¹-
dzania poœwiêcone by³o Prawu pracy. Pierwsza czêœæ szkolenia, które
odby³o siê w dniach 13 - 14 stycznia 2006 r. dotyczy³a m.in. podzia³u prawa,
wyk³adni prawa pracy w Konstytucji RP, zagadnieñ zwi¹zanych ze stosun-
kiem pracy, urlopami pracowniczymi i wynagrodzeniami za pracê oraz dzia-
³ania ustawy o zwolnieniach grupowych. Uczestnicy, korzystaj¹c z aktów
prawnych, rozwi¹zywali zadania - przypadki, z którymi zetknêli siê poœred-
nio lub bezpoœrednio w praktyce zwi¹zkowej, a proponowane przez nich
rozwi¹zania poddawa³ analizie, prowadz¹cy szkolenie, Piotr Wegner. Druga
czêœæ Prawa pracy odbêdzie siê w lutym. W sesji styczniowej wziê³o udzia³
15 osób z 6 organizacji: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowi-
cach, Sitech Spó³ka z o. o. w Polkowicach, Wojewódzki Szpital Psychia-
tryczny w Z³otoryi, Zak³ady Górnicze „Lubin” Oddzia³ KGHM „Polska MiedŸ”
SA, WPEC w Legnicy S.A. oraz organizacji miêdzyzak³adowej pracowników
oœwiaty w Jaworze. 

17 stycznia 2006 r., w siedzibie Regionu mia³o miejsce szkolenie Wybo-
ry w³adz w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ „Solidar-
noœæ” dla Solidarnoœci z Oddzia³u z³otoryjskiego. W szkoleniu udzia³ wziêli
przedstawiciele: Szko³y Podstawowej w Nowej Wsi Grodziskiej, Zespo³u
Opieki Zdrowotnej w Z³otoryi, Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w
Z³otoryi i Zak³adu Poprawczego w Jerzmanicach Zdroju. Uczestnicy przy-
pomnieli sobie podstawowe zasady wyborcze obowi¹zuj¹ce w naszym
Zwi¹zku i poznali najnowsze, wewn¹trzzwi¹zkowe uregulowania prawne
dotycz¹ce wyborów. Zajêcia prowadzi³a Ewa Kosiorowska. 

W dniach 18 - 19 stycznia 2006 r. Ewa Kosiorowska wspó³prowadzi³a
drug¹ czêœæ szkolenia Sztuka negocjacji czyli negocjacje racjonalne zorga-
nizowanego we Wroc³awiu przez Dzia³ Szkoleñ Regionu Dolny Œl¹sk NSZZ
„Solidarnoœæ” dla Komisji Miêdzyzak³adowej przy Regionalnym Zarz¹dzie
Gospodarki Wod¹ we Wroc³awiu. 

Potrzeba zmian 
w funkcjonowaniu oœwiaty
W œrodowisku nauczycieli i nauczycielskich zwi¹zków zawodowych du¿o siê
ostatnio mówi o roli dyrektora szko³y, jego usytuowaniu prawnym oraz
nadmiernym zbiurokratyzowaniu placówek oœwiatowych. Ministerstwo Edukacji
i Nauki zamierza w tych sprawach przeprowadziæ doœæ istotne zmiany.

Zasady wy³aniania dyrektora szko³y s¹ zapisane w art. 36a
ust. 3 ustawy o systemie oœwiaty. Zapewniaj¹ one z jed-
nej strony mo¿liwoœæ wy³onienia kandydatów spoœród

szerokiego grona osób chêtnych, z drugiej zaœ - wp³yw lokalne-
go œrodowiska oœwiatowego na dokonanie tego wyboru. Œro-
dowiska samorz¹dowe stanowczo domagaj¹ siê, aby poprzez
zmianê sk³adu komisji konkursowej zwiêkszyæ wp³yw organu
prowadz¹cego na obsadê tego stanowiska. Ministerstwo odno-
si siê do tego postulatu z du¿¹ ostro¿noœci¹, gdy¿ wie, ¿e pro-
wadzi to do zbyt du¿ego uzale¿nienia dyrektora od samorz¹du
lokalnego ze szkod¹ dla dydaktyczno-wychowawczego funk-
cjonowania placówki. Nauczyciele i reprezentuj¹ce ich zwi¹zki
zawodowe dostrzeg³y tê prawid³owoœæ dawno i dlatego od lat
domagaj¹ siê uniezale¿nienia dyrektora szko³y od samorz¹du.
Materia jest delikatna, gdy¿ ca³kowite uniezale¿nienie nie wyda-
je siê zasadne. Dyrektor jest bowiem jednoczeœnie kierowni-
kiem samorz¹dowej jednostki organizacyjnej, która realizuje
zadania z zakresu edukacji jako zadania w³asne. To na dzieñ dzi-
siejszy.

Ministerstwo rozwa¿a wiêc wprowadzenie niezbêdnych zmian
ukierunkowanych na wzmocnienie pozycji dyrektora szko³y 
w zakresie jego kompetencji, jak i odpowiedzialnoœci w powi¹zaniu
ze znacznym wzmocnieniem roli kuratorów oœwiaty. Zamierza
sprecyzowaæ zadania i wzajemne relacje wszystkich podmiotów

zarz¹dzaj¹cych szko³¹ i procesem kszta³cenia, tj.
dyrektora szko³y, organu prowadz¹cego oraz
organu nadzoru pedagogicznego.

W kwestii nadmiernego zbiurokratyzowania
placówek oœwiatowych (wytwarzanie zbêd-
nych, nikomu niepotrzebnych, przez nikogo nie
czytanych, niczemu nie s³u¿¹cych dokumen-
tów) zwrócono siê do kuratorów oœwiaty 
o wskazanie tych elementów, które przez nad-
mierne sformalizowanie czynnoœci nadzoru utrudniaj¹ rzeczywiste
wspó³dzia³anie i kontrolê podleg³ych placówek oœwiatowych. 
O opiniê w tym zakresie proszeni s¹ tak¿e dyrektorzy szkó³ wszyst-
kich typów. Po szczegó³owej analizie podjête zostan¹ prace nad
zmianami, które rzeczywiœcie odci¹¿¹ kuratoria oœwiaty i dyrekto-
rów szkó³ od nadmiernej biurokracji. Równoczeœnie Ministerstwo
zwróci siê do dyrektorów szkó³, którzy sprawuj¹ nadzór nad prac¹
nauczycieli o ograniczenie do niezbêdnego minimum swoich
wymagañ dotycz¹cych tworzenia dokumentacji dodatkowej przez
nauczycieli.

Obserwuj¹c determinacjê i konsekwencjê rz¹dz¹cej obecnie
ekipy w realizacji przedwyborczych obietnic, nale¿y siê spodzie-
waæ, ¿e zamiary te zostan¹ zrealizowane.

Stanis³aw Witek

Wybory 
NSZZ „Solidarnoœæ” przy MPK Sp. z o.o. w Legnicy
Przewodnicz¹cy: Piotr Wegner
Delegaci na WZD Regionu: Piotr Wegner

NSZZ „Solidarnoœæ” przy Rejonowym Przedsiêbiorstwie
Komunalnym Sp. z o.o. w Z³otoryi
Przewodnicz¹cy: Jacek Wojtek

NSZZ „Solidarnoœæ” przy KuŸni Jawor SA
Przewodnicz¹cy: Andrzej WoŸnica
Delegaci na WZD Regionu: Andrzej WoŸnica, Danuta Jab³oñska

NSZZ „Solidarnoœæ pracowników Real w Lubinie
Przewodnicz¹cy: Piotr Stêpnik
Delegaci na WZD Regionu: Renata Nowak

NSZZ „Solidarnoœæ” przy Przedsiêbiorstwie Gospodarki Miesz-
kaniowej w Polkowicach 
Przewodnicz¹cy: Ewa Portianko

NSZZ „Solidarnoœæ” przy Biurze Zarz¹du KGHM PM SA
Przewodnicz¹cy: Leokadia Kurek

NSZZ „Solidarnoœæ” Miedziowym Centrum Zdrowia
Przewodnicz¹cy: Maria Masny

NSZZ „Solidarnoœæ” Nadleœnictwie Z³otoryja
Przewodnicz¹cy: Krystyna Fogiel

NSZZ „Solidarnoœæ” Przedsiêbiorstwie Górniczo Produkcyj-
nym Bazalt S.A. w Wilkowie
Przewodnicz¹cy: Witold K³odnicki

NSZZ „Solidarnoœæ” przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
Grodziskiej
Przewodnicz¹cy: Helena Szu³kowska

NSZZ „Solidarnoœæ” przy PKP Cargo SA Zak³ad Przewozów
Towarowych w Legnicy
Przewodnicz¹cy: Piotr K³osowski 
Delegaci na WZD Regionu: Piotr K³osowski, Jacek Krawczun,
Dariusz Liszewski

Stanis³aw Witek

25 letni sztandar
Zwi¹zkowcy z Solidarnoœci 
z Zak³adu Mechanicznego
Legmet  mimo po³¹czenia  
z Zak³adami Zanam ca³y
czas pamiêtaj¹ o rocznicy
poœwiêcania swojego
sztandaru. w tym roku 
2 lutego minê³a 25.
Rocznica poœwiêcenia
sztandaru ZM Legmet. 
W koœciele Œw. Jana
zosta³a odprawiona msza
œw. w intencji cz³onków
Solidarnoœci z zak³adów
Zanam-Legmet oraz ich
rodzin. W uroczystoœci
uczestniczy³o wielu
cz³onków Solidarnoœci 
z ró¿nych zak³adów pracy
oraz poczty sztandarowe:
NSZZ Solidarnoœæ Regionu
Zag³êbie Miedziowe oraz
Solidarnoœci z Zanamu. 
Po mszy delegacje z³o¿y³y
kwiaty pod tablic¹
upamiêtniaj¹c¹ to
wydarzenie.  Andrzej Dynak

Na zaproszenie Duszpasterstwa Ludzi Pracy ‘90 goœci³
w Legnicy Andrzej Gwiazda wraz z ma³¿onk¹ (na zdjêciu)
wspó³za³o¿yciel Wolnych Zwi¹zków Zawodowych 
Wybrze¿a w 1978 r. W sierpniu 1980 cz³onek 
Miêdzyzak³adowego Komitetu Strajkowego 
w Stoczni Gdañskiej. Wspó³za³o¿yciel Solidarnoœci. 
W stanie wojennym by³ internowany, póŸniej 
wielokrotnie wiêziony. Andrzej Gwiazda wyg³osi³
wyk³ad pt. „IV Rzeczpospolita szanse 
i zagro¿enia”. Na spotkanie przysz³o 
ponad 50 osób g³ównie dzia³aczy 
Solidarnoœci z lat osiemdziesi¹tych. 

Gwiazda
w Legnicy
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Pielgrzymka  do Rzymu – s¹ wolne miejsca
W pierwsz¹ rocznicê œmierci Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II NSZZ „Solidarnoœæ” organizuje pielgrzymkê do Rzymu. 

Dostêpnych jest 5 wariantów pielgrzymki, od
piêciu do dziesiêciu dni. 

Program 1 – Rzym, przelot samolotem 
(5 dni) 995 z³ + bilet lotniczy

Program 2 – Rzym, Asy¿ (6 dni) 895 – 940 z³
Program 3 – Rzym, Loreto, San Giovani Roton-

do (7 dni) 1050 – 1095 z³
Program 4 – Rzym, Toskania, Mediolan, Verona

(9 dni) 1395 – 1450 z³
Program 5 – Rzym, Loreto, San Giovani Roton-

do, Capri, Pompeje (10 dni) 1540 –
1595 z³

Œwiadczenia w cenie:
noclegi (pokoje 2 i 3 osobowe)
œniadania kontynentalne i obiadokolacje 
przejazd autokarem z klimatyzacj¹, toalet¹,
barkiem i video
ubezpiecznie KL i NW
pilot przewodnik

Wydatki programowe:
wstêpy + wjazdy + metro + przewodnicy
miejscowi oko³o 100 euro

Organizatorem pielgrzymki jest Komisja
Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ”. W regionach
zostali powo³ani koordynatorzy odpowiedzial-
ni za organizacjê pielgrzymki w terenie. Koor-
dynatorem Pielgrzymki w Regionie jest Woj-
ciech Obremski. kontakt: (076) 7210878 lub
0604 589 910. Wp³aty pierwszej raty prosimy
dokonywaæ bezpœrednio w Regionie. Szczegó-
³owe informacje otrzymali wszyscy przewodni-
cz¹cy organizacji zwi¹zkowych w Reigonie. 

Organizatorem technicznym jest biuro podró¿y
Mediterraneum Tour. Kontakt: tel. 0601 74 82 08,
e-mail: ak@mediterraneum–group.pl 

Warunki uczestnictwa
Warunki uczestnictwa w Pielgrzymce NSZZ

„Solidarnoœæ” w pierwsz¹ rocznicê œmierci Jana
Paw³a II s¹ warunkami umowy, której stronami s¹:
uczestnik pielgrzymki (dalej zwany uczestnikiem)
oraz organizatorzy pielgrzymki (dalej zwani organi-
zatorem). Z grona organizatorów za realizacjê
umowy pe³n¹ odpowiedzialnoœæ ponosz¹ organiza-
torzy techniczni wyjazdu, posiadaj¹cy stosowne
koncesje i zezwolenie na dzia³alnoœæ jako organiza-
torzy turystyki.

Zawarcie umowy nastêpuje poprzez podpisanie
zg³oszenia udzia³u w Pielgrzymce NSZZ „Solidar-
noœæ” przez uczestnika oraz wp³acenie zaliczki w
kwocie okreœlonej w programie jako pierwsza
czêœæ zaliczki. Do dnia 31 stycznia 2006 r. zaliczka
powinna byæ uzupe³niona drug¹ wp³at¹ do kwoty
60 proc. ceny pielgrzymki (kwota okreœlona w pro-
gramie jako druga rata). Pozosta³a nale¿noœæ powin-
na zostaæ dop³acona nie póŸniej ni¿ do 10 marca
2006 r. (kwota okreœlona w programie jako koñco-
wa wp³ata).

Ka¿dy uczestnik wyjazdu pielgrzymkowego
powinien posiadaæ paszport lub wa¿ny dowód oso-
bisty.

Ceny przedstawione w ofercie programowej s¹
cenami sta³ymi. Organizator zastrzega sobie jednak
prawo do zmiany ceny w wyj¹tkowych przypad-
kach, takich jak: zmiany kursów walut, przekracza-
j¹ce 5 proc. w skali tygodnia, zmiany taryf przewo-
zowych, cen paliwa, przepisów podatkowych itp.
Nie póŸniej jednak ni¿ 20 dni przed dat¹ rozpoczê-
cia realizacji umowy. W takich przypadkach zmiana
ceny nie stanowi zmiany warunków umowy.

Organizator ma prawo odwo³aæ pielgrzymkê o
ile liczba uczestników jest niewystarczaj¹ca, nie
póŸniej jednak ni¿ 14 dni przed wyjazdem. W takich

przypadkach organizator przed³o¿y w miarê mo¿li-
woœci uczestnikom inn¹ ofertê. Ewentualne ró¿nice
kosztów pokrywa uczestnik. Opisane sytuacje nie
stanowi¹ zmiany warunków umowy.

Je¿eli uczestnik rezygnuje z udzia³u w pielgrzymce 
z przyczyn le¿¹cych po jego stronie organizator
potr¹ca: 

przy rezygnacji powy¿ej 30 dni przed rozpoczê-
ciem pielgrzymki – 10 proc. ceny pielgrzymki od
osoby 
przy rezygnacji miêdzy 30 a 14 dniem – 50
proc. ceny pielgrzymki od osoby 
przy rezygnacji miêdzy 14 a 8 dniem – 75
proc. ceny pielgrzymki od osoby 
przy rezygnacji poni¿ej 8 dni – 100 proc. ceny
pielgrzymki 

Organizator nie bêdzie dokonywaæ procento-
wych potr¹ceñ, jeœli w miejsce osoby rezygnuj¹cej
uczestnik przedstawi inn¹ osobê mog¹c¹ uczestni-
czyæ w pielgrzymce w czasie pozwalaj¹cym organi-
zatorowi na dokonanie niezbêdnych formalnoœci
zwi¹zanych z wyjazdem.

Program pielgrzymki ma charakter ramowy. Ze
wzglêdu na szczególne warunki realizacji umowy
organizator zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmiany
kolejnoœci realizacji niektórych punktów programu
lub nawet odst¹pienia od ich realizacji o ile jest to
utrudnione lub niemo¿liwe z niezale¿nych od orga-
nizatora powodów i okolicznoœci. Powy¿sze nie sta-
nowi zmiany warunków umowy.

Uczestnik ponosi odpowiedzialnoœæ materialn¹
za szkody i stary wyrz¹dzone z jego winy lub z winy
osób niepe³noletnich, nad którymi sprawuje nad-
zór lub opiekê. Powy¿sze koszty uczestnik pokrywa
na miejscu wyrz¹dzenia szkody lub strat.

Organizator nie zwraca pieniêdzy z tytu³u niewy-
korzystanych przez uczestnika œwiadczeñ z jego

winy (np. spóŸnienia siê na miejsce zbiórki, skróce-
nie pobytu, rezygnacja z czêœci lub ca³oœci progra-
mu).

Organizator ubezpiecza uczestników piel-
grzymki od kosztów leczenia do równowartoœci
15 tys. euro oraz od nieszczêœliwych wypadków.
Baga¿ uczestnika podlega ubezpieczeniu do
kwoty 800 z³.

Uczestnik ma prawo z³o¿yæ w biurze organiza-
tora reklamacjê w razie nienale¿ytego wykonania
umowy w terminie nie póŸniej ni¿ 14 dni od dnia
zakoñczenia realizacji umowy. Organizator ma
obowi¹zek rozpatrzenia reklamacji w ci¹gu 30 dni
od daty jej otrzymania. Warunkiem rozpatrzenia
reklamacji przez organizatora jest zg³oszenie pilo-
towi przez uczestnika w czasie trwania realizacji
umowy na piœmie umotywowanych zastrze¿eñ.
Nie uwa¿a siê za wadê us³ugi niedoci¹gniêæ zawi-
nionych przez uczestnika lub osoby prawne i
fizyczne nie pozostaj¹ce w stosunku prawnym z
organizatorem albo wynikaj¹ce z okolicznoœci, za
które organizator nie odpowiada (np. warunki
atmosferyczne, losowe, decyzje w³adz lokalnych i
granicznych itp.).

Przy dokonywaniu jakichkolwiek zwrotów
uczestnikowi nie przys³uguj¹ odsetki od wp³aco-
nych kwot.

Wszelkie zmiany warunków uczestnictwa musz¹
mieæ formê pisemn¹ pod rygorem niewa¿noœci.

Sprawy sporne mog¹ce wynikaæ podczas realiza-
cji umowy bêd¹ rozpatrywane polubownie, a w
razie braku porozumienia przez w³aœciwe s¹dy
powszechne. W sprawach nie unormowanych
powy¿szymi warunkami uczestnictwa maj¹ zasto-
sowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dzia³ Informacji KK 

Wielu z nas odmawianie tej modlitwy kojarzy siê z „klepa-
niem zdrowasiek”, oraz ze starszymi paniami z kó³
ró¿añcowych. Dlatego we wspó³czesnym œwiecie

pomniejsza siê rolê tej modlitwy, nie proponuje siê jej m³odzie¿y.
Ojciec Œwiêty zauwa¿a, ¿e wiele osób uwa¿a, i¿ ró¿aniec stawia
w punkcie centralnym Matkê Bo¿¹, i ¿e nie szanuje  roli jej Syna. 

Tymczasem koronka ta jest po prostu zapomniana, nie zrozumiana,
a przez to niedoceniana. Bowiem

„... gdy czci doznaje Matka, to i Syn zostaje poznany... „Ró¿aniec
pomaga wzrastaæ w upodobaniu poznania Jezusa. Jego Œwi¹tobliwoœæ
uwa¿a, ¿e powtarzanie modlitwy „Zdrowaœ Maryjo” zwraca nasz¹
uwagê na mi³oœæ Jezusa i nigdy nie stoi w sprzecznoœci z „prawdziwym
programem chrzeœcijañstwa” wyra¿onym przez œwiêtego Paw³a:
„DLA MNIE ̄ YÆ– TO CHRYSTUS, A UMRZEÆ TO ZYSK”. 

CZYM JEST RÓ¯ANIEC?
Jan Pawe³ II zwraca uwagê, ¿e ró¿aniec  jest modlitw¹ kontempla-

cyjn¹, powsta³y na Zachodzie ma charakter medytacyjny, jest „modli-
tw¹ serca”. Ró¿aniec wymaga odmawiania w spokoju i wœród powol-
nej refleksji. Refleksja, koncentracja, wyciszenie s¹ niezbêdne dla pra-
wid³owego poznania tajemnic ¿ycia Jezusa Chrystusa. W przeciwnym
razie stanie siê w³aœnie bezmyœlnym powtarzaniem. 

To prawda wielu ludzi szuka spokoju, wyciszenia w religiach i filo-
zofiach Wschodu, tymczasem nie trzeba jechaæ do Tybetu, ani nosiæ
sari, by móc blisko obcowaæ z metafizyk¹ i doznaæ uspokojenia. Ró¿a-
niec regularnie odmawiany daje tak¹ szansê. Trzeba tylko pokusiæ siê 
o jego zrozumienie i poznanie. Papie¿ ubolewa, ¿e wielu chrzeœcijan
nie zna tradycji Koœcio³a i ulega wp³ywom obcych propozycji byæ mo¿e
interesuj¹cych, ale w pod³o¿u ideowym nie daj¹cym siê pogodziæ 
z chrzeœcijañstwem.  

Uwa¿ne odmawianie ró¿añca, znajomoœæ jego symboliki jest bardzo
wa¿na „w przeciwnym razie modlitwa ta nie tylko nie przyniesie skut-
ków duchowych, ale dojdzie do takiej sytuacji, ze koronkê, na której
zazwyczaj siê go odmawia, bêdzie siê traktowaæ na równi z jakimœ
amuletem czy przedmiotem magicznym, co by³oby radykalnym wypa-
czeniem jego znaczenia i funkcji.”     

Œwiadoma kontemplacja ¿ycia Jezusa i Marii mo¿e nam pomóc 
w zrozumieniu w³asnego ¿ycia. Ka¿dy z nas „kontempluj¹c Jego naro-

dziny, uczy siê sakralnego charakteru ¿ycia; patrz¹c na dom w Nazare-
cie, poznaje prawdê o rodzinie; a id¹c na Kalwariê, uczy siê znaczenia
zbawczego cierpienia”– zwraca uwagê Ojciec Œwiêty.           

RÓ¯ANIEC I RODZINA
Ojciec Œwiêty jest przekonany, ¿e ró¿aniec mo¿e równie¿ byæ

pomocny w pokonywaniu kryzysu w jakim jest wspó³czesna rodzina.

Papie¿ zauwa¿a zagro¿enia ideologiczne i praktyczne, które godz¹ 
w jednoœæ rodziny, mog¹ doprowadziæ do jej ruiny, a co za tym
idzie zagroziæ prawid³owemu funkcjonowaniu ca³ych spo³e-
czeñstw. I rzeczywiœcie w wielu wspomnieniach ich autorzy przy-
pominaj¹ wspólne, rodzinne odmawianie ró¿añca integruj¹ce
pokolenia. Czêsto modlitwa inicjowana przez rodziców odmawia-
na by³a w ró¿nych tak¿e patriotycznych intencjach, uczy³a przeba-
czania i solidarnoœci.

Jan Pawe³ II przypomina jakie ró¿ne niebezpieczeñstwa mog¹
pojawiaæ siê na drodze m³odego cz³owieka. S¹ to „u³uda narkoty-
ków, powaby rozpasanego hedonizmu, pokusa przemocy, najprze-
ró¿niejsze przejawy bezsensu i rozpaczy”. Poza tym coraz bardziej
powiêkszaj¹ siê ró¿nice kulturowe miêdzy pokoleniami, wynika to
niew¹tpliwie z tempa ¿ycia, rozwiniêtej technologii informatycznej
oraz powszechnoœci œrodków masowego przekazu. Dlatego tym
wa¿niejsza staje siê ró¿añcowa modlitwa za dzieci i z dzieæmi. Papie¿
wie, ¿e s¹ pogl¹dy, i¿ ta modlitwa nie odpowiada gustom dzieci i m³o-
dzie¿y. Zwraca jednak uwagê, ¿e mo¿e to wynikaæ po prostu z nie-
dba³ego odmawiania. Tymczasem ró¿aniec nauczy m³odzie¿ „modli-
tewnej przerwy” w trudach ¿ycia i bêdzie stanowiæ istotn¹ pomoc w
problemach duchowych. Papie¿ wierzy, ¿e m³odzie¿ jest w stanie
zaskoczyæ doros³ych w sposobie odmawiania i prze¿ywaniu ró¿añca.    

TAJEMNICE RÓ¯AÑCOWE
Ka¿da z czêœci ró¿añca jest starannie przemyœlana. Jan Pawe³ II pod-

kreœla wagê milczenia. Ma ono pomóc w skupieniu nad rozwa¿an¹
tajemnic¹. Proponuje tak¿e nowe Tajemnice Œwiat³a dla pe³niejszego
przedstawienia zasadniczej linii ¿ycia Chrystusa.  

Papie¿ podaje tak¿e sugestie kiedy odmawiaæ ró¿aniec. „Poniedzia-
³ek i sobota poœwiêcone maj¹ byæ tajemnicom radosnym, wtorek i pi¹-
tek tajemnicom bolesnym, œroda i niedziela tajemnicom chwalebnym
zaœ czwartek tajemnicom œwiat³a.”  

Dla Papie¿a ró¿aniec jest modlitw¹, której przez ca³e swe ¿ycie
oddawa³ troski, zawierza³ radoœci i doœwiadczenia i zawsze doznawa³
otuchy. Dlatego gor¹co zachêca wiernych do czêstego odmawiania
ró¿añca.  

Agnieszka Rurak-¯eleŸny

Rosarium Virginis Mariae
Rok 2002 Jan Pawe³ II og³osi³ rokiem Ró¿añca Œwiêtego. O tej modlitwie Papie¿ zawsze wyra¿a³ siê  z najwy¿szym uznaniem.
Jego pragnieniem by³o przywrócenie jej dawnego blasku. 
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Przedstawiciele komisji zak³adowych NSZZ „Solidarnoœæ” z: Zak³adu
Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, Dolnoœl¹skiego Oœrodka Doradz-
twa Rolniczego w Chojnowie, Miejskiego Przedsiêbiorstwa Komunikacyj-
nego Sp. z o. o. w Legnicy, PPU „Magrotex” Sp. z o. o. w Chojnowie, Gmin-
nej Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska” w Legnicy, Przedsiêbiorstwa
Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji Sp. z o. o. w Legnicy
i FPN „Patelec - Elpena” Sp. z o. o. w Legnicy,  24 stycznia br., uczestniczy-
li w szkoleniu Wybory w³adz w podstawowych jednostkach organizacyj-
nych NSZZ „Solidarnoœæ”, podczas którego przypomniano podstawowe
zasady wyborcze obowi¹zuj¹ce w NSZZ „Solidarnoœæ” i przedstawiono naj-
nowsze, wewn¹trzzwi¹zkowe uregulowania prawne dotycz¹ce wyborów.
Zajêcia przeprowadzi³ Jerzy Morawski. 

25 stycznia br., w G³ogowie, mia³o miejsce szkolenie Wybory w³adz
w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ „Solidarnoœæ”, 
w którym wziêli udzia³ przedstawiciele organizacji zak³adowych z: PAiP
Automatyka MiedŸ Sp. z o. o. w G³ogowie, Komendy Powiatowej Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej w G³ogowie i Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej 
w G³ogowie. Zajêcia prowadzi³ Jerzy Morawski. 

W dniach 25 - 27 stycznia br. w Lubinie, Jan Kosowski, Regionalny
Koordynator ds. bhp, przeprowadzi³ szkolenie Spo³eczna Inspekcja Pracy
dla pierwszej grupy spo³ecznych inspektorów pracy z: Volkswagen Motor
Polska Sp. z o. o. w Polkowicach. Szkolenie dotyczy³o podstaw prawnych
dzia³alnœci SIP oraz roli zwi¹zku zawodowego w zakresie ochrony pracy.
W zajêciach wziê³o udzia³ 19 osób. 

26 stycznia br., w siedzibie Oddzia³u Regionu w Jaworze, odby³o siê
szkolenie Wybory w³adz w podstawowych jednostkach organizacyjnych
NSZZ „Solidarnoœæ”, w którym uczestniczyli cz³onkowie komisji zak³ado-
wych z: Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Jaworze, Samodziel-
nego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Jaworze, Spó³dzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko-W³asnoœciowej w Jaworze, Spó³dzielni Inwali-
dów „Improdus” w Jaworze, Global Pollena S.A. Fabryka Chemii Gospo-
darczej w Jaworze, Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej 
w Jaworze, Nadleœnictwa w Jaworze i PKO BP SA w Jaworze. Zajêcia prze-
prowadzi³a Ewa Kosiorowska. 

Od 30 stycznia do 1 lutego br. w Legnicy, Jan Kosowski, Regionalny
Koordynator ds. bhp, przeprowadzi³ szkolenie Spo³eczna Inspekcja Pracy
dla drugiej grupy spo³ecznych inspektorów pracy z: Volkswagen Motor Pol-
ska Sp. z o. o. w Polkowicach. Szkolenie dotyczy³o podstaw prawnych dzia-
³alnœci SIP oraz roli zwi¹zku zawodowego w zakresie ochrony pracy. 
W zajêciach wziê³o udzia³ 16 osób. 

31 stycznia br., w siedzibie Oddzia³u Regionu w Lubinie, odby³o siê szko-
lenie Wybory w³adz w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ
„Solidarnoœæ”, w którym uczestniczyli cz³onkowie komisji zak³adowych 
z: Real Sp. z o. o. w Lubinie, „Spo³em” PSS w Lubinie, Zak³adu Gospodar-
ki Komunalnej w Œcinawie, PKS SA w Lubinie, Volkswagen Motor Polska
Sp. z o. o. w Polkowicach, FUM „Chofum” SA w Chocianowie, Zak³adu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej, ZUW Urbex Sp. z o. o.
w Lubinie, Elektroenergetyki Sp. z o. o. w Lubinie, Urzêdu Miasta i Gminy 
w Œcinawie, Gminnej Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska” w Lubinie i Okrê-
gowej Spó³dzielni Mleczarskiej w Lubinie. Zajêcia prowadzi³ Jerzy Moraw-
ski. 

W dniach 10 - 11 lutego 2006 r. w Legnicy odby³o siê, w ramach projek-
tu Podstawowe Elementy Zarz¹dzania, drugie szkolenie poœwiêcone Prawu
pracy. Tym razem uczestnicy zajmowali siê ustawami: o zwi¹zkach zawo-
dowych, o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych, o rozwi¹zywaniu
sporów zbiorowych oraz zagadnieniami zwi¹zanymi z kodeksem pracy 
- roszczeniami ze stosunku pracy, wynagrodzeniami, czasem pracy i uk³a-
dami zbiorowymi pracy. Zajêcia przeprowadzi³ Piotr Wegner. W projekcie,
który rozpocz¹³ siê w czerwcu ub. r. bior¹ udzia³ cz³onkowie Solidarnoœci 
z: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Sitech Spó³ka z o.
o. w Polkowicach, WPEC w Legnicy S.A., Zak³adów Górniczych „Lubin”
Oddzia³u KGHM „Polska MiedŸ” SA, Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycz-
nego w Z³otoryi oraz organizacji miêdzyzak³adowych pracowników oœwia-
ty w Jaworze i Chojnowie. 

Szanowni Pañstwo!
Cz³onkowie i przyjaciele NSZZ „Solidarnoœæ” 

Regionu Zag³êbie Miedziowe
Zwracamy siê z gor¹c¹ proœb¹ o finansowe wsparcie naszej charyta-

tywnej dzia³alnoœci w Polskim Forum Europejskiej Koalicji do Walki z
Rakiem Piersi EUROPA DONNA.

Polskie Forum EUROPA DONNA jest organizacj¹ po¿ytku publicznego
zarejestrowan¹ w Krajowym Rejestrze S¹dowym pod nr 0000065253 
i w zwi¹zku z tym mo¿na przekazaæ na nasze konto 1% podatku docho-
dowego.G³ównym celem naszej dzia³alnoœci jest zmniejszenie œmiertel-
noœci i inwalidztwa kobiet z chorob¹ nowotworowa piersi.

Dlaczego podjê³yœmy walkê w³aœnie z t¹ chorob¹?
Rak piersi jest najczêstsz¹ chorob¹ nowotworow¹ u kobiet. W krajach

Unii Europejskiej co 2 minuty stawiana jest diagnoza raka piersi, co 
6 minut umiera jedna kobieta. W Polsce rocznie zachorowuje ok. 12 tys.
kobiet, ponad 5 tys. umiera. Tylko wiedza i powszechna dostêpnoœæ do
badañ profilaktycznych oraz do nowoczesnego leczenia mo¿e obni¿yæ t¹
tragiczn¹ statystykê. Wolontariusze Polskiego Forum EUROPA DONNA
nie szczêdz¹ swego czasu, talentów i umiejêtnoœci dla realizacji celów
organizacji. Informacje o naszej historii, dzia³alnoœci i osi¹gniêciach mia-
³am ju¿ okazjê przedstawiaæ na ³amach “Solidarnoœci Zag³êbia Miedzio-
wego”. Bêdziemy bardzo wdziêczni za wybór naszej organizacji do obda-
rowania czêœci¹ owoców Pañstwa pracy i wysi³ków zawodowych, a tak¿e
zachêcenie innych osób do dokonania wp³aty na Polskie Forum EUROPA
DONNA. Jedyna niedogodnoœæ to koniecznoœæ wp³aty kwoty równej 1%
naliczonego podatku dochodowego na nasze konto przed z³o¿eniem
zeznania w Urzêdzie Skarbowym. Bardzo proszê o ten trud umo¿liwiaj¹-
cy nam realizacjê zadañ koalicji 
Konto Polskiego Forum EUROPA DONNA: DOMINET BANK S.A. Legnica
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Z wyrazami szacunku, Prezes, Dorota Czudowska

O zjeŸdzie i lustracji
24 stycznia w Gdañsku odbylo siê posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarnoœæ”. Cz³onkowie Komisji Krajowej spotkali siê z prezesem Instytutu
Pamiêci Narodowej Januszem Kurtyk¹. Podjêto tak¿e decyzjê o organizacji XX
Krajowego Zjazdu Delegatów w Szczecinie. 

Prezes Janusz Kurtyka pytany o skalê inwigilacji zwi¹zku w
latach 1980-1989 stwierdzi³, ¿e pe³na odpowiedŸ na ten
temat nie jest dzisiaj mo¿liwa. Przybli¿yæ mo¿na jedynie

okres tzw. karnawa³u „Solidarnoœci”, czyli od sierpnia 1980 do
grudnia 1981 roku. W grudniu 1980 roku s³u¿by bezpieczeñ-
stwa mia³y za³o¿onych ponad 100 spraw obiektowych (obej-
muj¹cych konkretne osoby, grupy osób lub ca³e struktury) zwi¹-
zanych z „Solidarnoœci¹”. W tym samym czasie we wszystkich
strukturach zwi¹zku, pocz¹wszy od poziomu komisji zak³ado-
wych, mia³y oko³o 350 „figurantów”. Natomiast na pocz¹tku
1981 roku funkcjonowa³o w “Solidarnoœci” ju¿ 1500 tajnych
wspó³pracowników. W tym 5 cz³onków Komisji Krajowej oraz
12 maj¹cych nieregularny dostêp do jej posiedzeñ. Na pytanie o
mo¿liwe ujawnienie dzisiaj wszystkich tych wspó³pracowników
Janusz Kurtyka odpowiedzia³, ¿e Instytut Pamiêci Narodowej
nie jest instytucj¹ lustracyjn¹. Tak wiêc, zwi¹zek czy inne organi-
zacje nie mo¿e zwracaæ siê do IPN z zapytaniem o agenturê.

Nie ma takiego mechanizmu prawnego. Pozostaj¹ wy³¹cznie
zapytania indywidualne i jedyn¹ œcie¿k¹ jest dzia³alnoœæ za³o¿o-
nych przez te osoby stowarzyszeñ osób pokrzywdzonych ujaw-
niaj¹cych agentów w oparciu o noty IPN - tak, jak to mia³o miej-
sce w Rzeszowie czy Ma³opolsce. 

Podczas posiedzenia Komisja Krajowa zdecydowa³a, ¿e XX Kra-
jowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” odbêdzie siê 28-30
wrzeœnia tego roku w Szczecinie. Na organizatora zjazdu powo³a-
no Mieczys³awa Jurka, przewodnicz¹cego Zarz¹du Regionu Pomo-
rze Zachodnie. Przypomnijmy, ¿e z uwagi na koñcz¹c¹ siê kadencjê
bêdzie to zjazd sprawozdawczo-wyborczy.

Komisja Krajowa przeg³osowa³a te¿ uchwa³y dotycz¹ce: zasad
wyborów delegatów na KZD na najbli¿sz¹ kadencjê; regulaminu
dzia³ania komisji wyborczych; cz³onkostwa i jego kontynuacji oraz
zawieszenia.

Dzia³ Informacji KK

Prezes Janusz Kurtyka (w œrodku) pytany o skalê inwigilacji zwi¹zku w latach 1980-1989 stwierdzi³, 
¿e pe³na odpowiedŸ na ten temat nie jest dzisiaj mo¿liwa.
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Zgodnie z Ustaw¹ z dnia 24.04.2003 o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie (Dziennik Ustaw Nr 96, poz.873 z
2003r.) osoby fizyczne mog¹ przekazaæ 1% podatku dochodowe-
go na rzecz organizacji po¿ytku publicznego.

KA¯DY SAM MO¯E ZADECYDOWAÆ NA CO PRZEZNACZA 1%
SWOJEGO PODATKU. MO¯NA GO ODDAÆ URZÊDOWI
SKARBOWEMU LUB PRZEKAZAÆ NA RZECZ ORGANIZACJI
PO¯YTKU PUBLICZNEGO. Polskie Forum Europejskiej Koalicji do
Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA jest jedn¹ z nich.

TO  DAR SERCA
Przy wype³nianiu zeznania rocznego PIT- 36 lub PIT 37, trze-

ba najpierw obliczyæ swój podatek nale¿ny Urzêdowi Skarbowemu
a nastêpnie obliczyæ 1% od tego podatku.

W formularzu PIT-36 nale¿y policzyæ 1% kwoty z rubryki 178
i otrzyman¹ w ten sposób kwotê wpisaæ do rubryki 180 (w for-
mularzu PIT 37 bêd¹ to odpowiednio rubryka 110 i 111) 

Otrzyman¹ kwotê nale¿y wp³aciæ na konto wybranej przez sie-
bie organizacji przekazem pocztowym lub przelewem bankowym.

Wp³atê nale¿y dokonaæ przed dat¹ z³o¿enia zeznania podatko-
wego w Urzêdzie Skarbowym

Dowody wp³aty przechowywaæ nale¿y przez 5 lat.
O ten w³aœnie 1% przekazany na cele spo³eczne ulega

zmniejszeniu podatek nale¿ny do Urzêdu Skarbowego okreœlony w
rubryce 178 PIT 36 lub rubryce 110 PIT 37

Je¿eli podatek zosta³ nadp³acony w ci¹gu roku to nast¹pi
zwrot  powiêkszony o kwotê 1% podatku.

Je¿eli nale¿y dop³aciæ to pomniejszamy nale¿n¹ kwotê fisku-
sowi o 1% podatku.
 Je¿eli deklaracja podatkowa zosta³a ju¿ z³o¿ona w Urzêdzie

Skarbowym, mo¿na zeznanie skorygowaæ wype³niaj¹c powtórnie
formularz PIT 36 lub PIT 37 wpisuj¹c w nag³ówku  wyraz
„KOREKTA” i zaznaczyæ w czêœci A w rubryce 8 pkt.2 „KOREKTA
ZEZNANIA”.

1 procent podatku



Przegl¹d Orzecznictwa 
S¹du Najwy¿szego
Ni¿ej przedstawiam niektóre tezy Orzeczeñ S¹du Najwy¿szego mog¹ce byæ przydatne w codziennej praktyce.
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I. Nieobecnoœæ w pracy po zg³oszeniu
przez pracownika ¿¹dania udzielenia
urlopu w trybie art. 1672 Kodeksu Pracy
(urlop na ¿¹danie) na które pracodawca
nie udzieli³ odpowiedzi nie uzasadnia
rozwi¹zania umowy o pracê bez wypo-
wiedzenia na podstawie art.52§1
Kodeksu Pracy.

(Wyrok SN z 26.I.2005 II PK 197/04)
II. 1. Pakiety socjalne to umowy

zawierane przez pracodawcê lub przy-
sz³ego pracodawcê z przedstawicielami
za³ogi g³ównie zwi¹zkami zawodowymi,
które reguluj¹ prawa i obowi¹zki pra-
cowników i pracodawców oraz dotycz¹
zarówno indywidualnych jak i zbioro-
wych uprawnieñ pracowniczych. Zawie-
raj¹ one okreœlone gwarancje dla pra-
cowników oraz wprowadzaj¹ œwiadcze-
nia na wypadek ich nieprzestrzegania.
Pakt socjalny jest umow¹ na rzecz osób

trzecich (pracowników) którzy mog¹
zgodnie z art.393 K.c. na tej podstawie
dochodziæ swoich roszczeñ.

(Wyrok SN z 17.II.2000 I PKN
541/99)

2.  Zawarcie i wprowadzenie w ¿ycie
pakietu kszta³tuje treœæ indywidualnych
stosunków pracy. Tym samym porozu-
mienie jest nie tylko ob³o¿one sankcj¹ 
o charakterze ogólnym (mo¿liwoœæ wsz-
czynania przez zwi¹zki zawodowe spo-
rów zbiorowych) ale tak¿e stanowi Ÿród³o
indywidualnych roszczeñ pracowniczych.

(Uchwa³a SN z 29.IX.1998 III ZP
27/98)

3.   Pakiety socjalne maj¹ oparcie 
w Ustawie w rozumieniu art. 9 § 1 KP 
i s¹ Ÿród³em prawa pracy (Uchwa³a SN
z 3.V.2001 III ZP 25/00)

III. Wypowiedzenie umowy o pracê
dokonane po skutecznym cofniêciu

przez pracodawcê wczeœniejszego
wypowiedzenia konsultowanego z orga-
nizacj¹ zwi¹zkow¹ musi byæ poprzedzo-
ne ponown¹ konsultacj¹ w trybie art. 38
KP nawet wówczas gdy przyczyna
wypowiedzenia pozostaje niezmieniona.
(Wyrok SN z 10.III.2005 II PK 240/04)

IV. Korzystanie przez pracownika zaj-
muj¹cego stanowisko kierownicze z nie-
legalnych programów komputerowych
jest naruszeniem podstawowych obo-
wi¹zków pracowniczych i mo¿e stano-
wiæ uzasadnion¹ przyczynê rozwi¹zania
stosunku pracy na podstawie
art.52§1p.1 KP.

( Wyrok SN z 16.XI.2004 I PK 36/04)
V. Wypowiedzenie umowy o pracê na

czas nieokreœlony wy³¹cznie z powodu
osi¹gniêcia wieku emerytalnego jest nie-
uzasadnione w rozumieniu art. 45 § 1 KP.

(Wyrok SN z 4.XI.2004 I PK 7/04)
VI. 1. Regulamin wynagradzania, który

nie zosta³ ustalony na piœmie i podany do
wiadomoœci pracowników w sposób
okreœlony w art. 772 § 6 KP nie obowi¹-
zuje jako akt prawny.

2. Wypowiedzenie zmieniaj¹ce
warunki p³acy wynikaj¹ce z regulaminu
wynagradzania nie powoduje obni¿enia
wynagrodzenia bez uprzedniej zmiany
regulaminu.

(Wyrok SN z 06.X.2004 I PK 569?03)
VII.  Zawieszenie stosowania postano-

wieñ zak³adowego uk³adu zbiorowego
pracy na podstawie art. 24127 KP ze
wzglêdu na sytuacjê finansow¹ praco-
dawcy dotyczy tak¿e pracownika korzy-
staj¹cego w okresie przedemerytalnym
z ochrony przed wypowiedzeniem
warunków pracy i p³acy. (art. 39 
w zwi¹zku z art. 42§1 KP). 

(Wyrok SN z 27.X.2004 I PK 627/03)
VIII. Utrata zaufania do pracownika

stanowi usprawiedliwion¹ przyczynê
wypowiedzenia umowy o pracê. Brak
entuzjazmu i aprobaty dla decyzji prze³o-
¿onego nawet gdyby wynika³ z troski 
o zak³ad pracy i najg³êbszego przekona-
nia o s³usznoœci swojej racji mo¿e byæ
przyczyn¹ utraty mo¿liwoœci porozumie-
nia a w konsekwencji utraty zaufania.
Wyra¿ona w obecnoœci innych pracow-
ników w obraŸliwych s³owach dezapro-
bata dla decyzji prezesa zarz¹du (kie-
rownika zak³adu pracy) usprawiedliwia
utratê zaufania do pracownika i uzasad-
nia wypowiedzenie, które jest zwyk³ym
sposobem rozwi¹zania umowy o pracê. 

(Wyrok SN z 23.IX.2004 I PK 487/03)

Opracowa³
Edward Chmiel

Prawnik w G³ogowie

Dy¿ury radcy prawnego w G³ogowie odbywaæ siê bêd¹ dwa razy 
w miesi¹cu w godzinach od 12.00 - 15.00.

Harmonogram spotkañ: 24 lutego, 3 i 17marca, 7 i 21 kwietnia, 5 i 19
maja, 2 i 16 czerwca, 7 i 21 lipca, 4i 18 sierpnia,  1 i 15 wrzeœnia 6 i 20
paŸdziernika, 3 i 17 listopada, 1 i 15 grudnia. 

Prawnicy prosz¹ o wczeœniejsze zg³aszanie telefoniczne problemów
prawnych poruszanych na spotkaniu. 

MK

Czas pracy w 2006 roku
W 2006 roku wymiar czasu pracy wynosi (w sumie) 2024 godziny, czyli 253 dni pracy; w jednomie-

siêcznych okresach rozliczeniowych, obejmuj¹cych poszczególne miesi¹ce kalendarzowe w 2006 roku,
dla pracownika zatrudnionego w pe³nym wymiarze czasu  pracy, którego dobowa norma czasu  pracy
wynosi 8 godzin, a przeciêtna tygodniowa norma czasu pracy 40 godzin, przedstawia siê nastêpuj¹co:

S£U¯BA PRACOWNICZA 12/2005

Zapewnienie równego startu dla wszystkich, 
w tym dostêpu m³odzie¿y do edukacji, szczególnie
m³odzie¿y wiejskiej, to jedno z g³ównych zadañ rz¹du
premiera Marcinkiewicza.

Aktualny system pomocy materialnej dla uczniów
funkcjonuje w Polsce od 1 stycznia 2005 r.  Jego zasa-
dy zawarte s¹ w ustawie z dnia 16 grudnia 2004 r. (Dz.
U. Nr 281, poz. 2781). Zgodnie z nimi o pomoc mog¹
ubiegaæ siê wszyscy uczniowie, w których rodzinie
dochód na osobê nie przekracza 316 z³. miesiêcznie.
Formy udzielanej pomocy, czas jej trwania oraz wyso-
koœæ udzielanego œwiadczenia stypendialnego s¹ unor-
mowane w gminnych regulaminach udzielania pomo-
cy materialnej uczniom. Na realizacjê tej formy
wsparcia uczniów w projekcie bud¿etu na 2006 r.
wyodrêbniono rezerwê celow¹ bud¿etu pañstwa 
w wysokoœci 550 mln z³.

Obecnie MEiN podjê³o prace nad przebudow¹
tego systemu stypendialnego oraz opracowaniem
projektów programów rz¹dowych s³u¿¹cych znacz-
nemu poszerzeniu pomocy stypendialnej. Zak³adana
zmiana ustawy o systemie oœwiaty ma na celu du¿o
lepsze dostosowanie systemu pomocy materialnej do
potrzeb uczniów i mo¿liwoœci finansowych gmin.
Maj¹ tu byæ wykorzystane uwagi i propozycje realiza-
torów oraz odbiorców tego systemu.

Ponadto MEiN przewiduje realizacjê trzech
nowych programów rz¹dowych:

–  „Wieloletniego programu aktywizacji i wspierania
jednostek samorz¹du terytorialnego i organizacji
pozarz¹dowych w zakresie pomocy stypendialnej dla

uczniów”. Program ten bêdzie skierowany do
wszystkich gmin, które zdecyduj¹ siê na wprowadze-
nie korzystniejszych rozwi¹zañ dla m³odzie¿y szkol-
nej.

–  program wyrównywania szans edukacyjnych
uczniów z terenów wiejskich w ramach dzia³añ pod
nazw¹ “Specjalne strefy edukacyjne” w zestawie pro-
gramów wspó³finansowanych z Europejskiego Fun-
duszu Spo³ecznego.

–  “Program wyrównywania szans edukacyjnych
uczniów z terenów popegeerowskich na lata
2006–2008”. W jego ramach zostan¹ przywrócone
stypendia dla dzieci by³ych pracowników PGR-ów.
Bêd¹ one wyp³acane uczniom szkó³ ponadgimnazjal-
nych koñcz¹cych siê matur¹, którzy nabyli wczeœniej
uprawnienia do stypendiów na podstawie decyzji
wydanej przez Agencjê Nieruchomoœci Rolnych.

Znaj¹c konsekwencjê rz¹du Kazimierza Marcinkie-
wicza mo¿na siê spodziewaæ, ¿e ten plan wyrówny-
wania szans edukacyjnych zostanie zrealizowany.
Podobnie siê sta³o z zapowiedziami waloryzacji rent 
i emerytur z dniem 1 marca 2006 r., wyd³u¿enia urlo-
pów macierzyñskich, zwiêkszenia zasi³ków z tytu³u
urodzenia dziecka („becikowe”), zwiêkszenia pomo-
cy dla bezdomnych i œrodków na do¿ywianie dzieci
czy uzyskania znacznie korzystniejszych œrodków 
z Unii Europejskiej ni¿ ta pierwotnie proponowa³a
(s³ynne „yes, yes, yes”). Nie ma zatem powodów, by
w¹tpiæ, ¿e równie¿ to zamierzenie zostanie pozytyw-
nie sfinalizowane.

Stanis³aw Witek

System stypendialny 
dla uczniów
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Pawe³ £atuszka, ambasador pe³-
nomocny i nadzwyczajny repu-
bliki Bia³orusi odwiedzi³ w

miniony weekend powiat legnicki na
zaproszenie starosty Mieczys³awa
Kasprzaka. £atuszka mia³ spotkaæ siê z
prezydentem Legnicy, Lokalnymi
mediami, odwiedziæ Dom Pomocy
Spo³ecznej w Prz¹œniku i z³o¿yæ wizytê
w KGHM Polska MiedŸ S.A. Wizyta
przedstawiciela re¿imu £ukaszenki
wywo³a³a w regionie ostre protesty
ludzi ze œwiata polityki. 

– To skandal. Zachowanie w³adz
powiatu i polityków, którzy organizuj¹
tak¹ wizytê jest albo g³upot¹ albo wyra-
zem z³ej woli. Tyle, ¿e ja w g³upotê tych
ludzi nie wierzê. Podejmowanie ambasa-
dora Bia³orusi legitymizuje re¿im  £uka-
szenki w oczach polskiej opinii publicz-
nej. Takie dzia³anie jest w interesie bia-
³oruskiej administracji a nie w interesie
polskiej racji stanu – powiedzia³ Adam
Lipieñski, legnicki pose³ Prawa i Sprawie-
dliwoœci i jednoczeœnie minister rz¹dzie
Kazimierza Marcinkiewicza. W¹tpliwoœci
z ocen¹ dzia³añ  starosty powiatu legnic-
kiego nie ma te¿ Jan Andrzej D¹browski,
prezes Kolegium Europy Wschodniej.

– Komentuj¹c to wydarzenie brakuje
mi s³ów. Wola polskiego spo³eczeñstwa
jest jednoznaczna. Nale¿y administracjê
£ukaszenki izolowaæ. Zw³aszcza na dwa
miesi¹ce przed wyborami, które,  jak
wszystko na to wskazuje bêd¹ na Bia³o-
rusi sfa³szowane. Takie zachowanie
w³adz powiatu jest moim zdaniem nie do
pogodzenia z polsk¹ racj¹ stanu. –
stwierdzi³ D¹browski. 

Histeria czy prowokacja?
Problemu  w ocenie wizyty ambasa-

dora Bia³orusi nie maj¹ politycy PSL.
Tadeusz Samborski, do niedawna pose³ a
obecnie cz³onek w³adz krajowych tej

partii, który by³ jednym z inspiratorów
tej wizyty twierdzi, ¿e kontakty Polski z
Bia³orusi¹ na szczeblu samorz¹dowym
to koniecznoœæ. 

–. Byæ mo¿e oficjalne kontakty na
szczeblu pañstwowym s¹ dzisiaj niesto-
sowne, ale na poziomie regionów s¹
dozwolone. Zw³aszcza tu na Dolnym
Œl¹sku gdzie wielu mieszkañców ma
swoje korzenie na Bia³orusi. Poza tym
taka wizyta to tak¿e okazja do zapozna-

nia pana ambasadora z naszymi pogl¹da-
mi i pog³êbienia  kontaktów gospodar-
czych pomiêdzy naszymi krajami–
stwierdzi³ Samaborski. 

– Kiedy rozmawiamy o Bia³orusi ci¹gle
s³ychaæ tylko powielanie stereotypów.  A
tymczasem jak siê dobrze przyjrzeæ
prawdziwej sytuacji na Bia³orusi to
wyraŸnie widaæ, ¿e sytuacja tamtejszej
Polonii jest o niebo lepsza ni¿ Polaków na
Ukrainie. Trzeba sobie te¿ odpowiedzieæ
na pytanie ilu¿ to oponentów politycz-
nych i dziennikarzy zamkn¹³ w wiêzie-
niach prezydent £ukaszenko? Prawda
jest taka, ¿e niewielu. Tymczasem u nas
panuje jakaœ niezrozumia³a antybia³oru-
ska histeria. To nie s³u¿y naszym intere-
som – twierdzi pose³ Marek Sawicki,
sekretarz rady naczelnej PSL.  

Zarówno starosta Kasprzak jak i Tade-
usz Samborski podkreœlaj¹, ¿e dla nich
najwa¿niejszy aspekt tej wizyty dotyczy
spraw gospodarczych. Na konferencjê
prasow¹ zosta³ nawet zaproszony
przedstawiciel lokalnej firmy, która chce
robiæ interesy na Bia³orusi. Temu te¿
mia³a s³u¿yæ sobotnia wizyta Paw³a
£atuszki w KGHM Polska MiedŸ S.A. 

– Tego to ja ju¿ zupe³nie nie potrafiê
zrozumieæ. Zdumiewa mnie zachowanie
prezesów KGHM–u. Nie pozostaje mi
nic innego jak poprosiæ ministra skarbu
o za¿¹danie od nich wyjaœnieñ,  dlaczego
kieruj¹c kontrolowan¹ przez skarb pañ-
stwa spó³k¹ przyjmuj¹ u siebie przedsta-
wiciela pañstwa, w którym codziennie s¹
³amane prawa cz³owieka, z czym nie
zgadza siê tak polska opinia publiczna jak
i rz¹d RP. – powiedzia³ minister Lipiñski. 

Tymczasem Dariusz Wyborski, rzecz-
nik prasowy KGHM Polska MiedŸ S.A.
nie widzi problemu. 

– KGHM jest spó³ka otwart¹ dla
wszystkich. A z tego, co wiem, Polska
nie zerwa³a z Bia³orusi¹ oficjalnych sto-
sunków dyplomatycznych. Dla nas taka
wizyta to okazja do zaprezentowania
naszych osi¹gniêæ – powiedzia³ Wybor-
ski. 

– Zaproszenie do z³o¿enia oficjalnej
wizyty w regionie przez starostê to dla
mnie prowokacja. W koñcu starosta
reprezentuje mieszkañców tego regionu
i mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e zaprasza
pana ambasadora w imieniu tych miesz-
kañców. Dla mnie to zwyk³a prowoka-
cja – powiedzia³ Pawe³ Hryniak z Solidar-
noœci Polsko Bia³oruskiej. 

Problem z zachowaniem 
W jednej sprawie nie ma w¹tpliwoœci.

Kontakty z bia³orusk¹ administracj¹ rz¹-
dow¹ sprawiaj¹ k³opot naszym polity-
kom. Zw³aszcza tym na szczeblu samo-
rz¹dowym. Jedni, tak jak w³adze Wroc³a-
wia, po szykanach jakie spotka³y dzia³a-
czy Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi
zawieszaj¹ oficjalne stosunki z partner-
skimi miastami inni, tak jak starosta
legnicki, wrêcz przeciwnie. Chc¹ œciœlej-
szej wspó³pracy. Rzecznik prasowy pre-
zydenta Legnicy Tadeusza  Krzakowskie-
go wyda³ oficjalne oœwiadczenie, ¿e pan
prezydent z ambasadorem Bia³orusi siê
nie spotka. Tymczasem jak siê dowie-
dzieliœmy bezpoœrednio od starosty
Kasprzaka takim spotkaniem by³
zainteresowany. Dlaczego siê wyco-
fa³

– Pan prezydent zosta³ zaproszony na
spotkanie z ambasadorem Bia³orusi.  Nie
bêdê komentowa³, dlaczego z niego nie
skorzysta³. – uci¹³ rozmowê Mieczys³aw
Kasprzak. 

– Nie by³o ¿adnego oficjalnego
zaproszenia – stwierdzi³ Arka-

diusz Rodak, rzecznik prasowy prezy-
denta Legnicy. 

Ambasadora Bia³orusi, który zjawi³ siê
w pi¹tek rano w starostwie powiatowym
w Legnicy przywita³ t³um dziennikarzy i
kilka osób protestuj¹cych przeciwko
przyjmowaniu przez w³adze powiatu
przedstawiciela re¿imu £ukaszenki. Pikie-
ta zosta³ zorganizowana przez dzia³aczy
komitetu Solidarni z Bia³orusi¹, lokalnych
dzia³aczy Prawa i Sprawiedliwoœci wspo-
maganych przez zwi¹zkowców z Solidar-
noœci Regionu Zag³êbie Miedziowe. 

– Polska to demokratyczny kraj i
ka¿dy mo¿e otwarcie manifestowaæ
swoje pogl¹dy. Nie ma zamiaru informo-
waæ w³adz Bia³orusi jak zosta³em przyjê-
ty w Legnicy – powiedzia³ ambasador
Pwe³ £atuszka. Guzicki

Prowokacja czy g³upota?
Skandal, g³upota, dzia³anie na szkodê polskiej racji stanu - to najczêstsze komentarze do wizyty ambasadora 
Bia³orusi w powiecie Legnickim. 

Dzia³acze legnickiego PiS i Solidarnoœci protestowali przeciwko przyjazdowi ambasadora Bia³orusi. 

Tadeusz Samborski (PSL) Pawe³ £atuszka, ambasador Bia³orusi 
i starosta Mieczys³aw Kasprzak.

– Podejmowanie
ambasadora
Bia³orusi
legitymizuje
re¿im
£ukaszenki 
w oczach polskiej
opinii publicznej
– mówi Adam
Lipiñski. 
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Wczwartkowy wieczór (2 lutego) 
w swoim wyk³adzie „Rozliczenia 
z przesz³oœci¹: nakrêcaj¹ca siê spirala”

profesor przypomnia³ tezê brytyjskiego historyka
Timothy Garton Asha, ¿e od koñca II wojny œwia-
towej obowi¹zuje wobec ludzi upad³ych re¿imów
zasada „wybaczyæ i ukaraæ”, która zast¹pi³a wcze-
œniejsz¹ „zapomnieæ i wybaczyæ”. Za pocz¹tek roz-
liczeñ z histori¹ w XX wieku mo¿na przyj¹æ roz-
strzelanie w 1943 r. przez cz³onków francuskiego
ruchu oporu w Algierii, przedstawicieli kolaboruj¹-
cego z hitlerowcami rz¹du Vichy. Profesor Andrzej
Paczkowski omówi³ sposoby w jakie ze swoj¹ w³a-
sn¹ przesz³oœci¹ rozliczy³y siê kraje Europy
Zachodniej rz¹dzone przez autorytarn¹ w³adzê jak
np. Grecja, gdzie dano sobie 2 lata na rozliczenia
re¿imu wojskowego, po czym akta zniszczono, czy
Hiszpania gdzie nast¹pi³ tzw. wynegocjowany prze-
³om. Nie oznacza³o to jednak braku rozliczeñ.

Sam termin rozliczanie oznacza, ¿e siê komuœ udo-
wadnia, ¿e albo pope³ni³ zbrodniê, organizowa³ j¹,
b¹dŸ wyda³ rozkaz do jej pope³nienia. Istnieje te¿
pojêcie obrachunku, wi¹¿e siê ono zdaniem profeso-
ra Paczkowskiego z odpowiedzialnoœci¹ np. narodu,
czy te¿ wiêkszoœci spo³eczeñstwa za zbrodniê pope³-
nion¹ w przesz³oœci.

– Mieliœmy do czynienia z dwiema du¿ymi falami
dotycz¹cymi rozliczeñ i obrachunków

Pierwsza – zwi¹zana z zakoñczeniem II wojny œwia-
towej, druga upadek systemu komunistycznego po
1989 r. Za mniejsz¹ fazê rozliczeñ mo¿na uznaæ – upa-
dek dyktatorskich re¿imów w Europie po³udniowej
w latach 70 –ych. Omawiaj¹c doœwiadczenia z prze-
sz³oœci¹ pañstw Europy Wschodniej, Andrzej Pacz-

kowski wskaza³ na ró¿ne postawy wobec tego proce-
su. Dwaj znani dysydenci Adam Michnik i Vaclaw
Havel uznali, ¿e uruchomienie procesu rozliczeñ
zagrozi demokracji w krajach postkomunistycznych.
Porównuj¹c powojenne i niedawne obrachunki 
z przesz³oœci¹, cz³onek Kolegium IPN wskaza³ na to,
¿e po 1989 r. powsta³y specjalne instytucje zajmuj¹ce
siê badaniem przesz³oœci. 

Kolejnym zagadnieniem jest lustracja, która w pro-
cesie rozliczeñ jest kolejn¹ nowoœci¹, w stosunku do
wczeœniejszej powojennej fali obrachunków z prze-
sz³oœci¹. W Polsce lustracja oznacza g³ównie ujawnie-
nie tajnych wspó³pracowników aparatu bezpieczeñ-
stwa. Dla wielu osób, to jest jedyna forma rozliczenia
z komunizmem. Wynika to, byæ mo¿e z tego powo-
du, ¿e po zel¿eniu po 1956 r. terroru , w³aœnie tajni
wspó³pracownicy wraz z komunistyczn¹ policj¹ sta-
nowili g³ówny instrument kontroli opresji tych œrodo-
wisk, które zdoby³y w³adze po upadku komunizmu.
Ponadto dla opozycji tajny wspó³pracownik nie by³
kimœ obcym – by³ zdrajc¹, tym, który udawa³ jednego
z naszych. 

Szaleñstwa pamiêci
Nikt nie chce, byæ ju¿ przedstawiany w roli herosa

i zwyciêzcy. Wszyscy wybieraj¹ rolê ofiary. Niemcy –
bo byli wysiedleni, Austriacy – bo byli pierwsz¹ ofiara
nazizmu, Japoñczycy – bo tam po raz pierwszy u¿yto
bomby atomowej, Rosjanie – bo ich najwiêcej zginê³o
w ³agrach. Wszyscy dziœ s¹ ofiarami. Zaczynam siê
obawiaæ, czy nad Europa nie kr¹¿y widmo pamiêci,
które domaga siê nie tylko sprawiedliwoœci i wskaza-
nia winnych, ale tak¿e ekwiwalentu, zadoœæuczynie-
nia, czêsto w twardej walucie, czy w terytorium.

Jest rozliczanie, ale nie ma obrachunku. Ka¿dy chce
wskazaæ winnego, a nie lubi, czy tez nie chce mówiæ
o sobie. Dziêki karierze  jak¹ robi pamiêæ, historycy
maja na d³ugo zapewniona pamiêæ, adwokaci te¿ 
– zakoñczy³ swój wyk³ad profesor Paczkowski.

Andrzej Paczkowski przypomnia³, ¿e w Polsce 
w odró¿nieniu od Czech, czy np. Niemiec, IPN jedy-
nie udostêpnia dokumenty osobom maj¹cym status
pokrzywdzonych, a orzekaniem o tym, czy dana
osoba by³a tajnym wspó³pracownikiem zajmuje siê
s¹d lustracyjny. We wspomnianych krajach ocenia to
na podstawie posiadanych dokumentów specjalnie
powo³ana instytucja np. niemiecki Urz¹d Gaucka,
zarz¹dzaj¹cy dokumentami tajnej policji komunistycz-
nej Stasi i badaj¹cy system represji w Niemieckiej
Republice Demokratycznej. Z krajów postsowiec-
kich, jedynie pañstwa nadba³tyckie dokona³y rozlicze-
nia z przesz³oœci¹.

W czêœci poœwiêconej na dyskusjê, nie mog³o
zabrakn¹æ tematów zwi¹zanych œciœle z aktualnymi
problemami, dotycz¹cymi lustracji w Polsce. Profe-
sor Paczkowski, jako cz³onek Kolegium IPN odpowia-
daj¹c na pytania o dzia³alnoœæ tej instytucji, zaznaczy³,
¿e nie bêdzie ocenia³ swoich prze³o¿onych.– Nie
uwa¿am, aby lustracja mog³a objaœniæ nam aktualne
wydarzenia w Polsce – mówi³ profesor Paczkowski,
który odpowiadaj¹c m.in. na pytanie dotycz¹ce
okolicznoœci wyp³yniêcia na œwiat³o dzienne spra-
wy O. Konrada Hejmo (polskiego dominikanina,
który wg informacji by³ego szefa IPN Leona Kiere-
sa mia³ byæ wspó³pracownikiem SB) powiedzia³, ¿e
Leon Kieres „doœæ enigmatycznie”  przedstawi³
powody, dla których to uczyni³. 
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Rozliczenia i obrachunki
We wroc³awskim Kolegium Europy Wschodniej o rozliczeniach mówi³ profesor Andrzej Paczkowski, 
cz³onek Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej.

Profesor Andrzej Paczkowski, 
cz³onek Kolegium Instytutu Pamiêci
Narodowej.

Zdjêcia 
na Solnym
Prace 32 dolnoœl¹skich
fotoreporterów mo¿na
ogl¹daæ na Placu Solnym
we Wroc³awiu. IV Przegl¹d
Fotografii Prasowej
„Wroc³aw 2005”
zorganizowa³a Gazeta
Wyborcza. Do 24 lutego
mo¿na zapoznaæ siê 
z najciekawszymi
zdjêciami prasowymi jakie
ukaza³y siê w minionym
roku w dolnoœl¹skiej
prasie. Do udzia³u 
w przegl¹dzie zaproszeni
zostali równie¿
fotoreporte¿y z Legnicy. 
Na wystawie znalaz³y siê
zdjêcia trzech legnickich
fotoreporterów: Grzegorza
„Bizona” Spa³y 
z „Konkretów”, Piotra
Krzy¿anowskiego 
ze „S³owa Polskiego•
Gazety Wroc³awskiej”
i Wojciecha Obremskiego
z miesiêcznika
„Solidarnoœæ Zag³êbia
Miedziowego”. Jedynym
kryterium doboru zdjêæ
postawionym autorom
przez organizatorów by³o
wykonianie zdjêcia w 2005
roku. Wojciech Obremski
wybral na wystawê zdjêcie
z pogrzebu Jana Nowaka
Jeziorañskeigo.
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