
PISMO ZARZ¥DU REGIONU ZAG£ÊBIE MIEDZIOWE NSZZ „SOLIDARNOŒÆ”

IS
SN

 1
50

9-
79

94

PISMO ZARZ¥DU REGIONU ZAG£ÊBIE MIEDZIOWE NSZZ „SOLIDARNOŒÆ”

NR 3/253
20 marca 2006

NSZZ „Solidarnoœæ” og³osi³o w dniach od 27 marca do 7 kwietnia Dni Honorowego Krwiodastwa. Organizacja zbiórki krwi
przez Zwiazek jest realizacj¹ uchwa³y XIX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ”. Jej intencj¹ jest uczczenie
pamiêci o zmar³ym 2 kwietnia 2005 roku Ojcu Œwiêtym Janie Pawle II. Na zdjêciu W³adys³awa Bejma z Lubina oddaje krew
podczas festynu KGHM. 
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Zudzia³em dawnych i  obecnych
cz³onków Niezale¿nego Zrzesze-
nia Studentów, zosta³a w 25 rocz-

nicê rejestracji Zrzeszenia  na wroc³aw-
skim Rynku otwarta wystawa fotograficz-
na poœwiêcona tej organizacji. Zdjêcia
dokumentuj¹ nie tylko czas istnienia
NZS–u na wroc³awskich uczelniach od
momentu jego rejestracji ale przypomina-
j¹ ludzi, którzy wiele lat wczeœniej na wy¿-
szych uczelniach wyra¿ali sprzeciw
wobec komunistycznej w³adzy ju¿ kilka-
naœcie lat wczeœniej (marzec 1968r.), czy
powstanie wroc³awskiej struktury SKS-u
(13 grudnia 1977 r.), przypomnia³ o tym
podczas uroczystego otwarcia Rafa³
Guzowski, jeden z za³o¿ycieli NZS–u we
Wroc³awiu. Zdjêcia z oczywistych  powo-
dów nawi¹zuj¹ te¿ do ubieg³orocznych
wystaw poœwiêconych jubileuszowi “Soli-
darnoœci”. Zobaczyæ mo¿na m. in. Foto-
grafie Lecha Wa³êsy podczas spotkania 
z wroc³awskimi studentami, czy sceny 
z zajœæ ulicznych w rocznice powstania
„Solidarnoœci” 31 sierpnia 1982 r. Przypo-
mniano kap³anów , którzy formowali
wówczas m³odych ludzi (ks. Stanis³aw
Orzechowski, Ojciec Adam Wiktor,
Ojciec Ludwik Wiœniewski).– Jako m³od-
sza siostra „Solidarnoœci” pomagaliœmy 
w odzyskaniu niepodleg³oœci, ale te¿ zaj-
mowaliœmy siê sprawami wa¿nymi dla
studentów, jak likwidacja obowi¹zkowe-
go lektoratu jêzyka rosyjskiego, szkolenia
wojskowego, czy nauczania filozofii mark-
sistowskiej – powiedzia³ m.in. Guzowski.
Obejrzeæ mo¿na zatem m³odych wów-
czas studentów Grzegorza Schetynê,
Leszka Budrewicza, Jaros³awa Obrem-
skiego podczas licznych w latach osiem-
dziesi¹tych strajków studenckich m.in. 
w sprawie zarejestrowania NZS-u, czy
przeciw nowelizacji w 1985 r. przez
ówczesne w³adze ustawy o szkolnictwie

wy¿szym, znacznie ograniczaj¹cej i tak
nik³¹ autonomiê uczelni i samorz¹du stu-
denckiego.  Po 1989 r. gdy nast¹pi³a
ponowna rejestracja NZS-u, oprócz zaj-
mowania siê codziennymi sprawami stu-
dentów, NZS protestowa³ m.in. przeciw
brutalnemu st³umieniu studenckiego pro-
testu w Pekinie na placu Tienanmen, czy
jesieni¹ 2004r. wspar³ ukraiñskich kole-
gów w ich proteœcie przeciw próbom
sfa³szowania demokratycznych wyborów
w tym kraju.

Nie mog³o tez zabrakn¹æ zdjêæ doku-
mentuj¹cych walkê z w³adz¹ za pomoc¹
...humoru i to czarnego jak np. „¿a³obny”
kondukt z p³aczkami ¿egnaj¹cymi w 1988 r

patrona Uniwersytetu Wroc³awskiego Bole-
s³awa Bieruta. Autorzy wystawy przypo-
mnieli te¿, to co stanowi³o o fenomenie
Wroc³awia w latach osiemdziesi¹tych, czyli
Pomarañczowej Alternatywie i jej ulicznych
happeningach. Warto zaznaczyæ, ¿e do
przeœmiewczego stylu walki opozycji dosto-
sowa³y swoje wypowiedzi (raczej w sposób
niezamierzony) ówczeœni przedstawiciele
w³adz. Ogl¹daj¹cy wystawê mog¹ zapoznaæ
siê  fragmentem wypowiedzi rzecznika
Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych  majora
Wojciecha Garstki „Ju¿ teraz nasza milicja
bije jak s¹dzê, wszelkie œwiatowe rekordy
delikatnoœci wobec klienteli, byæ mo¿e ju¿
nied³ugo bêdzie w stanie wsysaæ j¹ poca³un-

kami do swych radiowozów, ale koszty tak
wyrafinowanego wyszkolenia ponosiæ musi
z bud¿etu ca³e spo³eczeñstwo p³ac¹ce w ten
sposób za cudze na ogó³ przyjemnoœci.”
(cytat za Sprawy i Ludzie z 24 marca 1988r.)

10 marca odby³y siê g³ówne obchody
srebrnego jubileuszu wroc³awskiego
NZS–u, m.in. koncert we Wroc³awskiej
Wytwórni Filmów Fabularnych (Big Cyc,
Pawe³ Kukiz), natomiast w sobotê 11 marca
w koœciele pw. Œw. Macieja uroczyst¹ Mszê
Œw. odprawi³ ks. Mieczys³aw Maliñski,  po
której nast¹pi³o ods³oniêcie pami¹tkowej
tablicy NZS.

Marcin Raczkowski

Pocz¹tek

Niezale¿ne Zrzeszenie Studen-
tów powsta³o 22 wrzeœnia 1980
w wyniku pamiêtnych wyda-
rzeñ i strajków robotniczych
z sierpnia 1980, bêd¹cych
sprzeciwem wobec ówczesne-
go re¿imu politycznego 
w naszym kraju. NZS w roku
1980 by³o w pewnym sensie
studenckim odpowiednikiem
„Solidarnoœci” i skupia³o m³o-
dych ludzi chc¹cych niezale¿nej
od w³adz pañstwowych organi-
zacji studenckiej, a ponadto
demokratyzacji ¿ycia akademic-
kiego, przestrzegania podsta-
wowych swobód politycznych
w kraju oraz praw cz³owieka,
szanowania polskich tradycji
niepodleg³oœciowych i patrio-
tycznych. Przez d³ugi czas 
w³adze PRL zwleka³y 
z rejestracj¹ NZS.

Rejestracja
Dopiero w wyniku strajków
studenckich, szczególnie 
w £odzi, ówczesny rz¹d zgodzi³
siê na rejestracjê Zrzeszenia,
która mia³a miejsce 17 lutego
1981 r. Pierwszym szefem NZS
zosta³ Jaros³aw Guzy. Organiza-
cja obok dzia³añ typowo pro-
studenckich, zwi¹zanych miê-
dzy innymi z postulatami refor-
my szkolnictwa wy¿szego, zaj-
mowa³a siê tak¿e wspieraniem
dia³añ „Solidarnoœci” w wymia-
rze politycznym. 

Delegalizacja
Po wprowadzeniu stanu wojen-
nego NZS zosta³ zdelegalizowa-
ny, a wielu jego dzia³aczy aresz-
towanych. W kilku oœrodkach
akademickich NZS prowadzi³
jednak dzia³alnoœæ podziemn¹.
Po roku 1989 NZS zosta³
ponownie zalegalizowany. Stop-
niowo zmienia³ te¿ profil swojej
dzia³alnoœci, zdecydowanie
ograniczaj¹c inicjatywy politycz-
ne na rzecz reprezentowania
interesów studentów oraz reali-
zowania przedsiêwziêæ kultural-
no-rozrywkowych, staj¹c siê
tym samym organizacj¹ o typo-
wo studenckim charakterze.
Przez NZS w ci¹gu 25 lat dzia-
³alnoœci przewinê³o siê oko³o
200 tysiêcy ludzi. Dziœ bardzo
wielu z nich to osoby
z pierwszych stron gazet: poli-
tycy, dziennikarze, ludzie bizne-
su i kultury. 

25 lat Niezale¿nego
Zrzeszenia Studentów



WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA2

Szkolenia
Bogdan Or³owski, przewodnicz¹cy i Stanis³aw Miazga, cz³onek

Zarz¹du Regionu, w dniach 22 – 24 lutego br., uczestniczyli w semina-
rium Strategia rozwoju Zwi¹zku, które zorganizowa³a Komisja Krajo-
wa NSZZ “Solidarnoœæ” w Zêbie k/Zakopanego 

25 lutego 2006 r., w Lubinie odby³o siê Szkolenie podstawowe na
temat rozwoju NSZZ Solidarnoœæ. Uczestnikami by³o 15 m³odych
cz³onków Zwi¹zku z Organizacji Miêdzyzak³adowej w Zak³adach
Górniczych „Lubin” Oddzia³ KGHM „Polska MiedŸ” SA. Podczas szko-
lenia rozmawiano o zale¿noœci miêdzy statusem Zwi¹zku w firmie, 
a jego liczebnoœci¹ oraz o tym jak liczebnoœæ wp³ywa na negocjacje 
z pracodawc¹. Zajêcia prowadzili Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski. 

4 marca 2006 r., w Lubinie odby³o siê kolejne Szkolenie podstawo-
we na temat rozwoju NSZZ Solidarnoœæ. Uczestnikami byli 23 cz³on-
kowie Zwi¹zku z Organizacji Miêdzyzak³adowej w Zak³adach Górni-
czych „Lubin” Oddzia³ KGHM „Polska MiedŸ” SA. Podczas szkolenia
rozmawiano m. in. o zale¿noœciach miêdzy statusem Zwi¹zku w fir-
mie, a jego liczebnoœci¹ oraz o tym jak liczebnoœæ wp³ywa na negocja-
cje z pracodawc¹. Zajêcia poprowadzi³a Ewa Kosiorowska. 

Kolejne warsztaty w cyklu Podstawowe Elementy Zarz¹dzania
odby³y siê w dniach 10 – 11 marca 2006 r. By³y to Podstawy komuni-
kacji spo³ecznej, 2–dniowe szkolenie poœwiêcone wyjaœnieniu, na
czym polega proces komunikowania siê, rozwijaniu umiejêtnoœci ana-
lizowania tego procesu oraz kszta³ceniu umiejêtnoœci rozpoznawania
swoich braków w komunikowaniu siê. Zajêcia prowadzi³y: Ewa Gorz-
kowska z Dzia³u Szkoleñ Regionu NSZZ „Solidarnoœæ” Dolny Sl¹sk 
i Ewa Kosiorowska. W projekcie uczestnicz¹ przedstawiciele: Volk-
swagen 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 Psy-
chiatrycznego w Z³otoryi oraz organizacji miêdzyzak³adowych pra-
cowników oœwiaty w Jaworze i Chojnowie. 

W dniach 13 – 14 marca 2006 r. w Sosnówce k/Karpacza odby³o
siê szkolenie Wypadki przy pracy, w którym wziêli udzia³ spo³eczni
inspektorzy pracy z Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach. Zajêcia prze-
prowadzi³ Jan Kosowski – Regionalny Koordynator ds. bhp. Program
szkolenia obejmowa³ nastêpuj¹ce zagadnienia: zadania spo³ecznego
inspektora w postêpowaniu powypadkowym, rola pracodawcy 
w razie wypadku przy pracy, ustalanie okolicznoœci i przyczyn wypad-
ku przy pracy oraz tworzenie dokumentacji powypadkowej. 

Spotkanie 
z premierem RP
O wzmocnienie nadzoru w³aœcicielskiego nad spó³kami z udzia³em skarbu
pañstwa – apeluje Solidarnoœæ

Owzmocnienie nadzoru w³aœci-
cielskiego nad spó³kami z udzia-
³em skarbu pañstwa, odbudo-

wanie instytucji dialogu spo³ecznego
i uruchomienie „kana³u alarmowego” do
kontaktów pomiêdzy „Solidarnoœci¹” 
a rz¹dem zaapelowali podczas spotkania
z premierem Kazimierzem Marcinkiewi-
czem przewodnicz¹cy regionów. Spotka-
nie odby³o siê 15 lutego  w Kancelarii Pre-
miera

– Minê³o 100 dni funkcjonowania rz¹du,
swoisty okres miodowy. Przychodzi czas
ciê¿kiej pracy. Rozwi¹zania wymagaj¹
nabrzmia³e problemy s³u¿by zdrowia, prze-

mys³u stoczniowego. Czekamy na program
dotycz¹cy sektora energetycznego i ustawê
o emeryturach pomostowych – wskazywa³
premierowi najwa¿niejsze dla Zwi¹zku
sprawy przewodnicz¹cy „S” Janusz Œniadek.
– Jest tylko jedna droga, na której chcemy
te sprawy rozwi¹zywaæ – droga dialogu.
Ca³a Unia Europejska jest zbudowana na
dialogu spo³ecznym. Trzeba uruchomiæ na
nowo Komisjê Trójstronn¹, zespo³y bran¿o-
we oraz wojewódzkie komisje dialogu spo-
³ecznego. Widzimy te¿ koniecznoœæ stwo-
rzenia „kana³u alarmowego” – wskazania
osoby z ramienia rz¹du do bezpoœrednich
kontaktów z „Solidarnoœci¹” – zaapelowa³. 

Przewodnicz¹cy regionów zwracali uwagê
na problemy z zarz¹dami i radami nadzorczymi
wielu spó³ek skarbu pañstwa, w których nadal
zasiadaj¹ skompromitowani dzia³acze SLD. 

W odpowiedzi premier Marcinkiewicz
przypomnia³, ¿e w Polsce funkcjonuje 1300
przedsiêbiorstw z wiêkszoœciowym i mniej-
szoœciowym udzia³em skarbu pañstwa. 

– Zrobienie porz¹dku we wszystkich fir-
mach w tak krótkim czasie nie by³o mo¿li-
we. Chcemy do tych spó³ek wprowadzaæ
dobrych, przygotowanych ludzi. Dokonanie
wymiany kadrowej wymaga czasu – wyja-
œnia³ premier Marcinkiewicz. 

Krzysztof Œwi¹tek 

Sejm debatuje o kolei
W ostatnim czasie sejm zajmowa³ siê dotychczasow¹ polityk¹ trans-

portow¹ pañstwa, podstaw¹ do obszernej dyskusji w Komisji Infra-
struktury by³ raport Najwy¿szej Izby Kontroli w sprawie sytuacji 
w transporcie drogowym i kolejowym oraz informacja ministerstwa
transportu i budownictwa. 

Z raportu NIK-u, który obejmuje lata 1990-2005 rysuje sie wrêcz
katastrofalny stan infrastruktury kolejowej. Przyczyn¹ takiego stanu
rzeczy jest brak spójnej, d³ugofalowej polityki transportowej pañstwa,
wieloletnie niedofinansowanie infrastruktury, parali¿ instytucji publicz-
nych, a tak¿e brak kompetencji, b³êdy i zaniechania konkretnych
urzêdników. 

Z zapisów raportu wynika ¿e tylko 5% polskich linii kolejowych
spe³nia wymogi UE, pozosta³e drogi kolejowe ze wzglêdu na para-

metry techniczne nie mieszcz¹ siê w standardach,wystarczy tylko
zacytowaæ ¿e 50% kolejowych obiektów in¿ynieryjnych ma ponad 91
lat!!!, a zaledwie 2,3% poni¿ej 16 lat, œredni wiek taboru kolejowego
wynosi 25 lat. 

Powy¿sze wnioski z raportu potwierdzi³ minister Transportu 
i budownictwa Jerzy Polaczek, zgodnie uznano, ¿e fiaskiem skoñczy³a
siê dotychczasowa polityka przekszta³ceñ PKP, która mia³a doprowa-
dziæ do rentownoœci. Równie¿ polityka dotowania przewozów pasa-
¿erskich okaza³a siê ca³kowicie nieudana. Podczas debaty plenarnej
sejm przyj¹³ projekt uchwaly o dostosowaniu koleji do standartów UE
i skierowal do dalszych prac w komisji. Miejmy nadziejê, ¿e naprawa
kolei nie skoñczy sie tylko na debatach.

Jacek Krawczun

Aby Zmartwychwsta³y
Chrystus
obudzi³ w nas to, 
co jeszcze uœpione,
o¿ywi³ to, ci ju¿ martwe;
niech œwiat³o Jego s³owa
prowadzi nas przez ¿ycie
do wiecznoœci.

Radosnych Œwi¹t w gronie
rodzinnym ¿yczy

Ks. Marian Kopko 
Duszpastaerz NSZZ Solidarnoœæ 

Regionu Zag³êbie Miedziowe

Alleluja dziœ œpiewamy, 
Bogu czeœæ i chwa³ê dajmy,
Bo zmartwychwsta³ nasz
Zbawiciel,
Tego œwiata Odkupiciel. 
Z okazji
Œwi¹t Wielkanocnych
Najserdeczniejsze ̄ yczenia
Zdrowia, Szczêœcia
oraz
Wszelkiej Pomyœlnoœci

w imieniu Zarz¹du Regionu 
Zag³êbie Miedziowe

NSZZ „Solidarnoœæ” 
Bogdan Or³owski – przewodnicz¹cy
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Szanowni Pañstwo!
Cz³onkowie i przyjaciele NSZZ „Solidarnoœæ” 

Regionu Zag³êbie Miedziowe
Zwracamy siê z gor¹c¹ proœb¹ o finansowe wsparcie

naszej charytatywnej dzia³alnoœci w Polskim Forum Europej-
skiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA.

Polskie Forum EUROPA DONNA jest organizacj¹ po¿yt-
ku publicznego zarejestrowan¹ w Krajowym Rejestrze S¹do-
wym pod nr 0000065253 
i w zwi¹zku z tym mo¿na przekazaæ na nasze konto 1%
podatku dochodowego.G³ównym celem naszej dzia³alnoœci
jest zmniejszenie œmiertelnoœci i inwalidztwa kobiet z cho-
rob¹ 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 mia³am ju¿ okazjê przedstawiaæ na ³amach
“Solidarnoœci Zag³êbia Miedziowego”. Bêdziemy bardzo
wdziêczni za wybór naszej organizacji do obdarowania czê-
œci¹ 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¿li-
wiaj¹cy nam realizacjê zadañ koalicji 
Konto Polskiego Forum EUROPA DONNA: DOMINET BANK
S.A. Legnica

51  1690  0013  2034  7401  4111  0001
Z wyrazami szacunku, Prezes, Dorota Czudowska

1 procent podatku

Z³oci dziennikarze
W Œlesinie ko³o Konina rozegrano XXX Mistrzostwa

Polski dziennikarzy w pi³ce halowej (1–2 marca). W tur-
nieju wziê³o udzia³ szeœæ najlepszych dru¿yn w kraju. 
W dwudniowych zmaganiach bezkonkurencyjna okaza³a
siê reprezentacja Legnicy. Nasi ¿urnaliœci pokonali 5:1
Szczecin, 4:1 Gdañsk, 4;3 Konin i 3:2 obroñcê tytu³u
Radom. W ostatnim meczu gdy legniczanie mieli ju¿
zapewniony z³oty medal, ulegli Poznaniowi 3:4. Srebro
zdoby³a dru¿yna z Konina, a br¹z Poznañ. Czwarte miej-
sce przypad³o Gdañskowi, pi¹te Radomiowi, a szóste
Szczecinowi. 

To najwiêkszy sukces w historii pi³karskiej reprezentacji
Legnicy. 

Dotychczas legniccy dziennikarze–pi³karze zdobyli srebr-
ny medal (2003) i br¹zowy (2002). 

Chcielibyœmy podziêkowaæ panu Korneliuszowi Okoniowi
– w³aœcicielowi piekarni BP w Legnicy oraz Piotrowi Poty-
czowi dyrektorowi Klubu Sportowemu Konfeks Legnica oraz
panu Jerzemu Strusiowi kierowcy i kibicowi naszej dru¿yny
za wsparcie. 

Za rok pojedziemy do Konina obroniæ tytu³ – powiedzia³
Andrzej Trzeciak, kierownik dru¿yny legnickich dziennika-
rzy. W barwach legnickich dziennikarzy wyst¹pi³, ju¿ po raz
3 na MP, kolega Wojciech Obremski z miesiêcznika Solidar-
noœæ Zag³êbia Miedziowego.

Legnicka dru¿yna wywalczy³a z³oty medal w nastêpuj¹cym
sk³adzie: 

Remigiusz Dubaniewicz, Pawe³ Jantura, Adam Zysk,
Andrzej Trzeciak, Szczepan Knap, Pawe³ Jurczyk, Piotr
U³azowski, Piotr Krysa, Grzegorz Spa³a, Krzysztof
Dereñ, Damian Kwaœny, Mateusz Witkowski, £ukasz
Noskowski oraz Wojciech Obremski. 

ReDu



Czy przynale¿noœæ do niego wyznacza wiek? A mo¿e
decyduj¹ inne kryteria? Czasem pojawiaj¹ siê g³osy pod-
daj¹ce w w¹tpliwoœæ sam fakt istnienia takiej grupy.

Niektórzy mówi¹: to byt wirtualny. Inni, bez próby rozstrzyga-
nia tego dylematu, próbuj¹ przede wszystkim wyci¹gaæ z tego
korzyœci. Byæ mo¿e, planuj¹ nawet czerpaæ zyski, zastrzegaj¹c
sobie wy³¹cznoœæ. Ciekawe co o tym pomyœla³by o tym sam Jan
Pawe³. A mo¿e uda siê nam samym rozstrzygn¹æ te w¹tpliwoœci.

Owszem, pokolenie to okreœlona grupa. Mo¿na pewnie mówiæ o
pokoleniu jp2, myœl¹c o ludziach, których ¿ycie bieg³o w czasie Jego pon-
tyfikatu. Ale czy to wystarczy? Warto chyba dodaæ, ¿e wa¿ne jest to czy
i jakie znaczenie mia³a Jego osoba. W czym i na ile, spotkanie bezpo-
œrednie b¹dŸ poœrednie z Nim, wywiera³o wp³yw na kszta³t ¿ycia.

Gdy wracamy pamiêci¹ do dni kiedy Jan Pawe³ by³ wœród
nas ale i do dni kiedy odchodzi³ do Domu Ojca, takich w¹t-
pliwoœci nie by³o. Byliœmy pewni; byliœmy Jego pokole-
niem. Byli nim na pewno i przede wszystkim m³odzi.
Ci, których On nieustannie szuka³, a którzy 
w tych chwilach przyszli by z Nim byæ. 

To by³o widoczne. To da³o siê s³yszeæ,
dotkn¹æ. Ale przede wszystkim: w tym
mo¿na by³o uczestniczyæ.

I uczestniczyliœmy: p³akali,
modlili siê, rozmyœlali. Ale te¿
podejmowali przeró¿ne inicja-
tywy. Chcieliœmy po prostu wyra-
¿aæ nasze przywi¹zanie do Niego.
Chcieliœmy mówiæ i mówiliœmy: jeste-
œmy z Tob¹, jesteœmy dla Ciebie, jesteœmy
Twoi. I byliœmy razem: razem z Nim ale i bar-
dziej razem ze sob¹.

A dziœ ? Co pozostaje: patrz¹c na fotografie, wspo-
minaæ, ¿a³owaæ piêkna które nam siê wydarzy³o?
Owszem mo¿na, ale to niewiele da. To nie zmieni naszego
¿ycia, nie przyniesie smaku naszej codziennoœci, nie wyzwoli
œmia³ych pomys³ów, nie doda si³y do zmagania siê z wyzwania-
mi. Wspomnieniami nie da siê ¿yæ. Sam Jan Pawe³ niejednokrotnie
nam o tym mówi³. 

Czy wiêc nie ma ju¿ pokolenia jp2? A mo¿e jest tylko z jakichœ
powodów ukryte? Mo¿e zapomnieliœmy kim jesteœmy ? Mo¿e trzeba
na nowo przywo³aæ Jego mocne: nie lêkajcie siê! i œmia³e: wyp³yñ na
g³êbiê ! Wszystko po to, by znów jak wtedy z Nim, tak i teraz ca³y czas
z Nim - choæ inaczej - odwa¿nie, radoœnie i wielkodusznie popatrzeæ
na rzeczywistoœæ.

Temu ma s³u¿yæ zaproszenie do projektu: znaki obecnoœci pokole-
nia jp2. Bo pytanie o obecnoœæ nas jako pokolenia rozstrzygnie znak.
Kiedy spotykam znak, szukam rzeczywistoœci, kiedy znaku nie ma,
prawo g³osu maj¹ w¹tpliwoœci. Taka jest logika ¿ycia.

Zapraszamy wszystkich, którzy Jana Paw³a, Jego osobê, dzia³anie,
s³owa, spotkanie choæby poœrednie, rozpoznaj¹ jako znacz¹ce dla sie-

bie. Jako coœ, czego siê nie da i  nie warto wykreœlaæ ze swego ¿ycia.
Zapraszamy, by szukaj¹c inspiracji w Wydarzeniu Jana Paw³a, próbo-
wali wspólnie podj¹æ gest obecnoœci w œrodowisku. By takie przedsiê-
wziêcie, bez wzglêdu na to jak¹ przyjmie formê: grupy wzajemnej
pomocy, zespo³u charytatywnego, dru¿yny pi³karskiej, redakcji lokal-
nej gazety czy kó³ka zainteresowañ, by³o zawsze otwarte i przyjaŸnie
przyjmuj¹ce spotkane osoby. By to towarzystwo liczy³o siê z potrze-
bami innych. By w koñcu podejmowane by³o z  myœl¹ o trwa³ym
budowaniu. By nie by³o jednorazowym fajerwerkiem s³omianego
ognia.

To co uda siê podj¹æ z zachowaniem tych czterech kryteriów, co
wyroœnie z inspiracji Janem Paw³em, bêdzie realizowane wspólnie

ale zawsze otwarte na innych, a równoczeœnie podejmowane z
zamiarem trwa³ego budowania, stanie siê rozstrzygaj¹cym

argumentem w sporze: czy pokolenie jp2 to rzeczywi-
stoœæ wirtualna czy realna.

Chcemy o tej przygodzie opowiadaæ. By
doœwiadczenia stawa³y siê wspólnym dobrem.

Chcemy te przedsiêwziêcia wspieraæ.
Rozpoczynaj¹c od roku 2007, corocz-
nie w dniu 18 maja, chcemy wspólnie

œwiêtuj¹c urodziny Jana Paw³a,
wyró¿niaæ te przedsiêwziêcia,

które najpiêkniej potrafi¹ sta-
waæ siê znakiem obecnoœci

pokolenia jp2. Temu ma s³u¿yæ
specjalna forma przypominaj¹ca o

naszym projekcie: nasz legnicki
nobel.
Temu ma te¿ s³u¿yæ konkretne, material-

ne wsparcie realizowanego przedsiêwziêcia.
Wyboru, nominacji i wyró¿nienia bêdzie doko-

nywa³a, spoœród zg³oszonych przez samych twórców
i realizatorów, b¹dŸ przez œrodowiska ( szko³y, uczelnie,

parafie, grupy œrodowiskowe lub instytucje) Kapitu³a pro-
jektu. Jej sk³ad to przedstawiciele: Biskupa Legnickiego, Rady

Miejskiej Legnicy, Fundacji: Dzie³o Nowego Tysi¹clecia, œrodowisk
mediów oraz koordynatora projektu: Stowarzyszenia OBECNOŒÆ.
Zg³oszenia do nominacji oraz wyró¿nienia bêd¹ dokonywane ka¿-

dego roku do dnia 
2 kwietnia, w ustalonej formie ( formularz zg³oszenia zamieszczamy

na stronie: www.legnica-jp2.pl
Nominacje oraz wyró¿nienia przyznawane bêd¹ w trzech katego-

riach:
* Dzia³ania edukacyjno-kulturalne
* Dzia³anie pomocowe i samopomocowe
* Dzia³ania w obszarach rekreacji
Rozpoczynaj¹c pierwsz¹ roczn¹ edycjê zapraszamy do stawiania

pytañ i opowiadania o pomys³ach i ich realizacji, w czêœci pokole-
nie jp2 na naszej stronie internetowej: www.legnica-jp2.pl  MBA
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Wybory
 NSZZ Solidarnoœæ przy Powiatowym Zespole Szkó³ 

w Chojnowie 
Przewodnicz¹ca: Anna Krzy¿anowska
 NSZZ Solidarnoœæ przy DODR we Wroc³awiu O/Chojnów 

Przewodnicz¹cy: Bogus³¹w Bernasiewicz
 NSZZ Solidarnoœæ przy ZG Lubin 

Przewodnicz¹cy: Bogdan Nuciñski
Delegaci na WZD: Wojciech Arndt, Marek Budziak, Andrzej
Kulik, Bogdan Nuciñski, Wies³aw Samul, Tadeusz Wodziczka,
Zenon Zawodni
 NSZZ Solidarnoœæ przy Fabryce Urz¹dzeñ Mechanicznych Cho-

fum SA
Przewodnicz¹cy: Marian Rymkiewicz
Delegat na WZD: Marian Rymkiewicz
 NSZZ Solidarnoœæ przy MOPS w Jaworze

Przewodnicz¹cy: Andrzej Ho³ub
 NSZZ Solidarnoœæ przy Komendzie Powiatowej PSP w Jaworze

Przewodnicz¹cy: Adam Kasztelan
 NSZZ Solidarnoœæ pracowników  Real w Legnicy

Przewodnicz¹cy: Waldemar Bêc³awski
Delegat na WZD: Waldemar Bêc³awski
 NSZZ Solidarnoœæ przy ZUS O/Legnica

Przewodnicz¹cy: Dariusz Lipowski
Delegaci na WZD: Dariusz Lipowski, Jacek Parafinowicz
 NSZZ Solidarnoœæ przy Komendzie Miejskiej PSP w Legnicy 

Przewodnicz¹cy: Adam Józkowicz
 NSZZ Solidarnoœæ przy Stzregomskich Zak³adach Wyrobów

Papierowych Unipap w Legnicy
Przewodnicz¹cy: Sylwester Maj
 NSZZ Solidarnoœæ przy PKP Cargo O/Legnica

Przewodnicz¹cy: Marek Podskalny
Delegaci na WZD: Ma³gorzata Wojty³o, Maciej £odyga

 NSZZ Solidarnoœæ przy Spó³dzielni Us³ugowej ARGOS 
w Legnicy
Przewodnicz¹cy: Bogdan Wosiek
 NSZZ Solidarnoœæ przy Partner Serwis O/Legnica

Przewodnicz¹cy: Marek Rypiñski
 NSZZ Solidarnoœæ przy Nadleœnictwie Przemków

Przewodnicz¹cy: Zbigniew Waligóra
 NSZZ Solidarnoœæ przy Naftobazach Bazie Paliw nr 10 

w Kawicach
Przewodnicz¹cy: Les³aw Szkudlarek
 NSZZ Solidarnoœæ przy DFM Zanam - Legmet

Przewodnicz¹cy: Andrzej Dynak
Delegaci na WZD: Marian Zubko, Dariusz Czajkowski

 NSZZ Solidarnoœæ przy SM Piekary w Legnicy
Przewodnicz¹cy: Leonard Kijanka
Delegat na WZD: Leonard Kijanka
 NSZZ Solidarnoœæ przy WPEC w Legnicy

Przewodnicz¹cy: Adam Malczewski
Delegaci na WZD: Stanis³aw Melniczuk, Adam Malczewski

Legnicki Rok 
Jana Paw³a II
Czêsto s³yszy siê dzisiaj wyra¿enie: pokolenie jp2. Wywo³uje ono rozmaite
reakcje. Budzi pytanie: kto to pokolenie tworzy?



List do kobiet 
W 1995 roku mia³a miejsce konferencja w Pekinie, poœwiêcona roli kobiety we wspó³czesnym œwiecie. 
To by³a w³aœnie ta konferencja, na której polska delegacja wystêpowa³a wbrew stanowisku Stolicy
Apostolskiej. Watykan zaœ i Jan Pawe³ II osobiœcie oskar¿ani byli przez ró¿ne œrodowiska feministyczne 
o konserwatyzm, brak szacunku dla kobiety, o dyskryminacjê oraz wspó³pracê z fanatycznym islamem.
Spór toczy³ siê wokó³ stosunku do aborcji oraz tzw. „zdrowia reprodukcyjnego kobiety”. 

Porady prawne
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Pytanie: Pad³o wiele pytañ dotycz¹-
cych umowy o pracê zawartej na czas
okreœlony. 

Z uwagi, ¿e dotyczy³y one wielu kwe-
stii odpowiedŸ bêdzie bardziej z³o¿ona.

OdpowiedŸ: Rozwi¹zanie umowy 
o pracê na czas okreœlony nastêpuje z up³y-
wem okresu, na który by³a zawarta, lub 
w drodze wypowiedzenia, je¿eli zawarto j¹
na okres d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy, a w umo-
wie przewidziano mo¿liwoœæ jej rozwi¹za-
nia za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Rozwi¹zanie umowy o pracê na czas
okreœlony z naruszeniem wy¿ej wymienio-
nych zasad stanowi podstawê do docho-
dzenia stosownego odszkodowania 
w oparciu o przepis art. 50 § 3 i 4 Kodeksu
pracy. Odszkodowanie to przys³uguje 
w wysokoœci wynagrodzenia za czas, do
up³ywu którego umowa mia³a trwaæ, nie
wiêcej jednak ni¿ za 3 miesi¹ce. 

Pad³o równie¿ pytanie, czy zawart¹
umowê na czas nie okreœlony mo¿na 
w drodze wypowiedzenia zmieniaj¹cego
przekszta³ciæ na umowê na czas okreœlo-
ny?

OdpowiedŸ na to pytanie zawarte jest 
w uchwale S¹du Najwy¿szego z dnia
28.04.1994 r. I PZP 52/93/publ OSNP Nr
11/1994, poz. 169/ które stanowi: „¿e
przez dokonanie wypowiedzenia zmieniaj¹-
cego nie jest dopuszczalna zmiana rodzaju
umowy o pracê zawartej na czas nieokre-
œlony na umowê na czas okreœlony”. Skutki
zawierania kolejnych umów na czas okre-
œlony zawiera art. 251 Kodeksu pracy, który
wyraŸnie stanowi, ¿e zawarcie kolejnej
umowy na czas okreœlony, w skutkach
prawnych jest równoznaczny z zawarciem
umowy na czas nieokreœlony, je¿eli

poprzednio dwukrotnie strony zawar³y
umowê na czas okreœlony, a przerwa
pomiêdzy zawieranymi umowami nie prze-
kracza³a 1 miesi¹ca. Zgodnie z § 2 art.251
K.p. przed³u¿enie czasu trwania umowy na
czas okreœlony, w czasie jej trwania uwa¿a
siê za zawarcie kolejnej umowy, po up³ywie
wczeœniejszego terminu, na który by³a
zawarta.

Pytanie: Stosowanie systemu równo-
wa¿nego czasu pracy?

OdpowiedŸ: Stosowanie systemu równo-
wa¿nego czasu pracy okreœlone jest w art.
art. 135, 136 i 137 Kodeksu pracy. Stoso-
wanie tego systemu w uzasadnionych
rodzajach pracy lub jej organizacji daje pra-
codawcy mo¿liwoœæ przed³u¿enia dobo-
wego czasu pracy, nie wiêcej ni¿ 12 godzin 
w okresie rozliczeniowym nie przekracza-
j¹cym 1 miesi¹ca. Oznacza to, ¿e przed³u-
¿ony czas pracy bêdzie równowa¿ony
krótszym dobowym wymiarem czasu
pracy w niektórych dniach lub udzielaniem
dni wolnych od pracy.

Okres rozliczeniowy mo¿e byæ w szcze-
gólnie uzasadnionychwypadkach przed³u-
¿ony do 3 miesiêcy, a przy pracach uzale¿-
nionych od pór roku lub warunków atmos-
ferycznych do 4 miesiêcy.

Dobowy wymiar czasu pracy mo¿e byæ
przed³u¿ony:

a) do 16 godzin przy pracach polegaj¹-
cych na dozorze urz¹dzeñ lub zwi¹zanych 
z czêœciowym pozostawaniem w pogoto-
wiu do pracy,

b) do 24 godzin dla pracowników zatrud-
nionych przy pilnowaniu mienia lub ochro-
nie osób, a tak¿e pracowników zak³ado-
wych stra¿y po¿arnych i zak³adowych s³u¿b
ratowniczych.

Kodeks pracy nie dopuszcza stosowania
równowa¿nych systemów czasu pracy:

a) pracowników zatrudnionych na stano-
wiskach, na których wystêpuj¹  

przekroczenia najwy¿szych dopuszczal-
nych stê¿eñ lub natê¿eñ czynników szkodli-
wych dla zdrowia,

b) pracownic w ci¹¿y,
c) pracowników opiekuj¹cych siê dziec-

kiem do ukoñczenia przez nie 4 roku ¿ycia,
bez ich zgody.

System równowa¿nego czasu pracy
winien wynikaæ z uk³adu zbiorowego pracy
lub regulaminu pracy (art. 150§1 K.p.).

W stosunku do pracowników zatrudnio-
nych w systemie równowa¿nego czasu
pracy nie mo¿na stosowaæ systemu przery-
wanego czasu pracy.

Henryk S¹gaj³o

Tu¿ przed t¹ konferencj¹ Jego Œwi¹tobli-
woœæ Jan Pawe³ II sformu³owa³ swe stano-
wisko i og³osi³ w Liœcie do Kobiet 

z czerwca 1995 roku.
Ka¿dy kto zechcia³ siê wtedy z nim zapoznaæ

pozna³ prawdziwe zdanie Koœcio³a na temat kobie-
ty. Pisz¹c ten dokument Ojciec Œwiêty odwo³ywa³
siê czêsto do og³oszonego jeszcze w 1988 r. Roku
Maryjnego i do powsta³ego wtedy listu apostolskie-
go „Mulieris dignitatem”.

Dziêkujê
W Liœcie z 1995 r. pisa³: „dziêkujemy Ci kobieto-

matko, kobieto-siostro, kobieto pracuj¹ca zawodo-
wo i kobieto konsekrowana. za wszystkie tak ró¿-
norodne dobra , które Tobie w³aœnie zawdziêcza
œwiat, za to, ¿e jesteœ kobiet¹! Zdolnoœci¹ postrze-
gania cechuj¹c¹ tw¹ kobiecoœæ wzbogacasz w³aœci-
we zrozumienie œwiata i dajesz wk³ad w pe³n¹
prawdê o zwi¹zkach miêdzy ludŸmi.” Papie¿ wyra-
¿a podziw dla tych kobiet dobrej woli, które
poœwiêci³y siê dla walki o podstawowe prawa eko-
nomiczne, socjalne i polityczne pomimo tego, ¿e
czêsto ich dzia³ania by³y Ÿle rozumiane lub wrêcz
nieakceptowane jako niekobiece.        

Jego Œwi¹tobliwoœæ jest zwolennikiem rozumne-
go postêpu. Stanowczo potwierdza, ¿e cech¹ naj-
wa¿niejsz¹ postêpu nie jest jego naukowoœæ lecz
wymiar etyczno-spo³eczny. W tym kontekœcie

dostrzega ogromn¹ rolê niewiasty jako tej, która ten
wymiar potrafi dostrzec najg³êbiej i zrealizowaæ 
w œrodowisku rodzinnym i codziennych relacjach
miêdzyludzkich. 

Postawa Chrystusa 
– wzorem postêpowania
Jednoczeœnie Jan Pawe³ II nie chce przemilczaæ

tych problemów, które mia³y miejsce w przesz³oœci.
Zdaje sobie sprawê, ¿e mia³y miejsce fakty i wyda-
rzenia, które nale¿y piêtnowaæ i w duchu Ewangelii
pamiêtaæ, ¿e Chrystus przyjmowa³ wobec niewiast
postawê otwartoœci i szacunku. Tymczasem wiele
razy w ci¹gu dziejów kobiety pozbawiane by³y jed-
nakowego z mê¿czyznami dostêpu do oœwiaty,  
a jednoczeœnie niedoceniano ich wk³adu intelektual-
nego, a nawet spychano  na margines ¿ycia spo³ecz-
nego i sprowadzano do roli niewolnicy. 

Niebezpieczeñœtwa hedonizmu
„Jak¿e czêsto ocenia siê kobietê wed³ug jej

wygl¹du zewnêtrznego nie zaœ wed³ug jej zdolnoœci,
profesjonalizmu, inteligencji, bogactwa wra¿liwo-
œci...”. Papie¿ zwraca równie¿ uwagê na koniecz-
noœæ napiêtnowania hedonizmu i komercji. Jest to
wa¿ne ze wzglêdu na jak¿e delikatn¹ sprawê wyko-
rzystywania seksualnego kobiety, wci¹gania coraz to
m³odszych dziewcz¹t w krêgi moralnego zepsucia
i prostytucji. W kontekœcie s³ów papie¿a warto nie-

stety zauwa¿yæ, ¿e obecne pisma dla dziewcz¹t
pe³ne s¹ porad seksualnych i wrêcz sprawiaj¹ wra-
¿enie, ¿e nieod³¹cznym elementem zwi¹zków
uczuciowych nastolatków jest seks. Niedawno emi-
towany w TVP program pokazywa³ gimnazjalistki,
które w galeriach poszukuj¹  sponsorów”: one 
z nimi sypiaj¹ a oni w zamian kupuj¹ ró¿norodne
prezenty (kurtki, buty, spodnie czy bi¿uteriê).    

Innym niebezpieczeñstwem wynikaj¹cym 
z dobrobytu, atmosfery konsumpcjonizmu i trakto-
wania kobiety jak towaru dostarczaj¹cego okreœlo-
nego rodzaju rozrywek mog¹ byæ gwa³ty. Dlatego
Ojciec Œwiêty domaga siê usprawnienia systemu
sprawiedliwoœci i skuteczniejszego dzia³ania orga-
nów œcigania. Jednoczeœnie podkreœla heroizm tych
kobiet, które przyjmuj¹ ci¹¿e bêd¹ce wynikiem
gwa³tu. Nie pozwala równie¿, aby odpowiedzial-
noœci¹ za ewentualne usuniêcie takiej ci¹¿y obci¹¿aæ
tylko kobietê, zwraca uwagê na odpowiedzialnoœæ
mê¿czyzny i sprzyjaj¹cego mu œrodowiska.  

Wzór pozytywny
Jan Pawe³ II uwa¿a, ¿e nie wolno zatrzymywaæ siê

tylko na piêtnowaniu z³a nale¿y tak¿e sformu³owaæ
pozytywny program odkrycia na nowo godnoœci
kobiety.    

Przede wszystkim zwraca uwagê, ¿e „kobiet¹ 
i mê¿czyzn¹ stworzy³ ich Bóg” na swój obraz i podo-
bieñstwo. Mê¿czyzna czu³ siê sam i Pan pomóg³ mu

wyjœæ z tego poczucia osamotnienia dziêki kobiecie.
Dlatego – zauwa¿a Ojciec Œwiêty – w misjê kobiety
zosta³a wpisana zasada pomocy.  Nie nale¿y jej rozu-
mieæ jednostronnie, mê¿czyzna i niewiasta s¹ kom-
plementarni. Dostali wspólne zadanie zaludniania
ziemi i czynienia jej sobie poddan¹. „Tylko dziêki ³asce
tej dwoistoœci elementu „kobiecoœci” i „mêskoœci”,
cz³owieczeñstwo realizuje siê najpe³niej.” 

Inne jest wszak¿e powo³anie mê¿czyzny, inne
kobiety. 

W tym kontekœcie ró¿ne œrodowiska, nawet 
w Koœciele podnosz¹ kwestie kap³añstwa kobiet. 

Papie¿ przypomina wiêc, ¿e Jezus na mocy swej
suwerennej decyzji wezwa³ do kap³añstwa jedynie
mê¿czyzn. Podkreœla przy tym, ¿e wzorem dla
kobiet powinna byæ Maryja, Matka wierz¹cych, 
w której odbija siê ca³y Koœció³ powszechny.        

Jan Pawe³ II uwa¿a, ¿e mimo niedoci¹gniêæ
Koœció³ na przestrzeni dziejów pozna³ geniusz
kobiety np. w osobach Katarzyny ze Sieny, Teresy 
z Avili, Edyty Stein, Joanny Beretty Molla i wielu
innych œwiêtych niewiast, mêczennic, wielkich
mistyczek, wiernych ¿on i dobrych matek  

Na koniec papie¿ podsumowuje: kobieta „byæ
mo¿e bardziej jeszcze ni¿ mê¿czyzna widzi cz³o-
wieka, bo widzi go sercem. Widzi go niezale¿nie od
uk³adów ideologicznych i politycznych. Widzi go w
jego wielkoœci i ograniczeniach, i stara siê przyjœæ mu
z pomoc¹.”. Agnieszka Rurak-¯eleŸny

Mo¿liwy dalszy awans
zawodowy nauczycieli

Ministerstwo Edukacji i Nauki nie przewiduje w najbli¿szym czasie
istotnych zmian w ustawie Karta Nauczyciela, gdy¿ prowadzi³oby
to do destabilizacji i podwa¿a³o zaufanie nauczycieli do pañstwa
i prawa. Jednak wskutek licznych zastrze¿eñ œrodowiska w sprawie
awansu zawodowego planowane s¹ zmiany w celu udoskonalenia
obecnego systemu pragmatyki zawodowej pedagogów. 
Poprzedzone to zostanie szerok¹ spo³eczn¹ dyskusj¹. Zdaniem

Ministerstwa nie ma obecnie podstaw do ca³oœciowego
zakwestionowania wprowadzonych w 2000 roku 
i doprecyzowanych w 2004 roku rozwi¹zañ w zakresie awansu
zawodowego nauczycieli. Nie ma równie¿ potrzeby wprowadzania
kolejnego stopnia awansu zawodowego. Wprowadzony szeœæ lat
temu czterostopniowy system awansu odpowiada etapom rozwoju
zawodowego nauczyciela. W pierwszym okresie swojej kariery
zawodowej nauczyciel poznaje w praktyce specyfikê pracy
dydaktyczno-wychowawczej szko³y, stosuj¹c metody wyuczone 
w czasie studiów i odbytych praktyk. Nastêpnie realizuje etap
poszukiwañ skuteczniejszych metod i technik pracy oraz doskonali
umiejêtnoœci. Kolejny etap to okres œwiadomego wykorzystywania
nabytych doœwiadczeñ, pos³ugiwania siê w pracy dydaktyczno-
wychowawczej skutecznymi metodami i technikami, pozwalaj¹cymi
uzyskiwaæ jak najlepsze wyniki. 
Ministerstwo widzi wszak¿e koniecznoœæ wskazania potencjalnych

mo¿liwoœci dalszego rozwoju zawodowego nauczycieli
legitymuj¹cych siê najwy¿szym stopniem awansu - nauczycieli
dyplomowanych. Jest to mo¿liwe poprzez wprowadzenie takich
rozwi¹zañ systemowych, aby tylko nauczyciele dyplomowani mogli
ubiegaæ siê o niektóre stanowiska i funkcje w oœwiacie, jak np.:
stanowisko dyrektora szko³y, kuratora oœwiaty, doradcy
metodycznego, opiekuna sta¿u dla nauczyciela kontraktowego oraz
niektóre stanowiska pedagogiczne w urzêdach organów
administracji rz¹dowej, kuratoriach oœwiaty, Centralnej 
i okrêgowych komisjach egzaminacyjnych. Wstêpnie okreœlono to
pojêciem awansu poziomego. Przyk³adem realizacji tej koncepcji
mo¿e byæ rozstrzygniêcie prawne dotycz¹ce wymagañ wobec
kandydatów na ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli 
- obecnie mo¿e nim zostaæ tylko nauczyciel dyplomowany.
Pomys³ wydaje siê ca³kiem rozs¹dny. Nabiera to szczególnego

znaczenia teraz, kiedy wiadomo, ¿e ju¿ za rok wiek emerytalny
nauczycieli zostanie zrównany z innymi profesjami. Warto w tym
miejscu wspomnieæ, i¿ jednym z elementów rozszerzaj¹cych
system awansu zawodowego nauczycieli jest tak¿e honorowy
tytu³ profesora oœwiaty, który od 2008 roku bêdzie móg³ byæ
nadawany nauczycielom dyplomowanym. Stanis³aw Witek
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Rozproszyæ mrok 
– Idea Solidarnoœci nale¿y do polskiego dziedzictwa. Jest dobrem, które zosta³o okupione ofiar¹, cierpieniem, a nawet ¿yciem
wielu ludzi. Nie wolno nam tego dobra zmarnowaæ. To dobro trzeba wci¹¿ pomna¿aæ, aby na sta³e wros³o w glebê ludzkich
serc i w œwiadomoœæ pokoleñ obecnych i przysz³ych – mówi³ ks. kardyna³ Stanis³aw Dziwisz w dniu wrêczenia mu przez
redakcjê „Tygodnika Solidarnoœæ” tytu³u Cz³owieka Roku 2005 za kontynuowanie wielkiego dzie³a nauczania Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II. Zaznaczy³ przy tym, i¿ od lat, jako sekretarz Ojca Œwiêtego, a dziœ metropolita krakowski, sprawê Solidarnoœci
nosi g³êboko w sercu i poleca j¹ Panu Bogu. 

Uroczystoœæ mia³a miejsce 25 lutego 
w Krakowie, w auli Collegium Novum
Uniwersytetu Jagielloñskiego. Redaktor

naczelny Tygodnika, Jerzy K³osiñski, podkreœli³, i¿
metropolita krakowski Stanis³aw Dziwisz jest naj-
wierniejszym spadkobierc¹ Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II, ojca duchowego Solidarnoœci, który
odszed³ w 2005 roku. Wrêczaj¹c Tytu³, przypo-
mnia³ te¿ s³owa wypowiedziane przez Jana Paw³a
II na Zaspie w 1987 roku: „Umowy gdañskie
pozostan¹ w dziejach Polski wyrazem narastaj¹-
cej œwiadomoœci ludzi pracy odnoœnie do ca³ego
³adu spo³eczno–moralnego na polskiej ziemi”. 
– Wasza Eminencja podczas homilii wyg³oszonej
do nas przed Pomnikiem Poleg³ych Stoczniow-
ców w ubieg³ym roku w Gdañsku, nawi¹za³ do
s³ów papie¿a i w sposób dobitny przyzna³ NSZZ
Solidarnoœæ tê historyczn¹ rolê, jak¹ ona odegra-
³a. I tak, jak Jan Pawe³ II, wskaza³, ¿e przed
zwi¹zkiem zawodowym stoj¹ nadal nie-
zwykle wa¿ne zadania w obrêbie
obrony œwiata pracy. Te s³owa
skierowane do nas, ludzi Soli-
darnoœci, przez Wasz¹ Emi-
nencjê, pozostaj¹ dla nas
wa¿nym przes³a-
niem. 

Tytu³ Cz³owieka Roku 2005 „Tygodnika Solidar-
noœæ”, który mam zaszczyt wrêczyæ Waszej Emi-
nencji, niech bêdzie wyrazem duchowej wiêzi
³¹cz¹cych ludzi Solidarnoœci z polskim koœcio³em
katolickim – powiedzia³ redaktor Jerzy K³osiñski. 

Na nowo popatrzeæ 
na Solidarnoœæ
W swoim wyst¹pieniu, ks. kardyna³ Stanis³aw

Dziwisz, wyrazi³ wdziêcznoœæ za przyznanie mu
tytu³u Cz³owieka Roku przez „Tygodnik Solidar-
noœæ”. – S³u¿¹c Piotrowi naszych czasów, razem 
z nim prze¿ywa³em wasze problemy, aspiracje, nie-
pokoje i radoœci. Wasz trud zwi¹zany z prac¹ ludz-
k¹ – przypomina³ obecny metropolita krakowski. 
– Dzisiejsza uroczystoœæ jest okazj¹, aby na nowo
popatrzeæ na Solidarnoœæ, która wzbudzi³a wielkie
nadzieje w sercach wielu Polaków i u ludzi dobrej
woli na ca³ym œwiecie. Siêgnijmy do przesz³oœci,
kiedy rodzi³a siê Solidarnoœæ. Myœlê o sierpniu

1980 roku i wszystkich wydarzeniach, które
po nim nast¹pi³y. Mam te¿ w pamiêci

pierwsz¹ wizytê delegacji Solidarno-
œci w Rzymie, w styczniu 1981

roku, nied³ugo po powstaniu
NSZZ Solidarnoœæ. Ojciec

Œwiêty Jan Pawe³ II pod-
kreœli³ wówczas, ¿e

zryw sierpniowy
ujawni³ istnienie 
w naszym narodzie
chrzeœcijañskiej
cnoty solidarnoœci,

która jest zasad¹
¿ycia spo³ecznego,

³¹czy ludzi wokó³
wspólnego dobra 

i pomaga pokony-
waæ wszelkie trud-

noœci. S³uga Bo¿y, Jan
Pawe³ II przypomnia³

nam, czym jest sama 

idea Solidarnoœci: „na tle wydarzeñ, których nie
brak w dzisiejszym œwiecie, a w którym jak¿e czêsto
metod¹ dzia³ania staje siê gwa³t i przemoc, na tle
dzia³aj¹cego w ró¿nych krajach terroru, który nie
oszczêdza ¿ycia niewinnych ludzi, ten w³aœnie spo-
sób dzia³ania, wolny od gwa³tu i przemocy, szukaj¹-
cy rozwi¹zañ na drodze wzajemnego dialogu 
i merytorycznych racji, z uwzglêdnieniem dobra
wspólnego, przynosi zaszczyt zarówno przedstawi-
cielom œwiata pracy z Wybrze¿a, Œl¹ska, z Radomia
i innych regionów, tym, którzy obecnie zrzeszyli siê
w Solidarnoœci, jak te¿ przedstawicielom polskich
w³adz pañstwowych.

Idea Solidarnoœci jest g³êboko wpisana w naturê
cz³owieka, którego Bóg stworzy³ jako istotê spo-
³eczn¹. Jest ona wyrazem mi³oœci Boga do cz³owie-
ka, który sta³ siê nam bliski w swoim Synu, Jezusie
Chrystusie. 

Solidarnoœæ obejmuje relacje miêdzy ludŸmi
przez mi³oœæ wzajemn¹, przez mi³oœæ bliŸniego,
jak siebie samego, która jest najwiêkszym pra-
wem wœród wszystkich przykazañ, jakie Bóg
da³ cz³owiekowi. Zmierza do pe³nego zabez-
pieczenia godnoœci osoby i jej praw do pe³nego
rozwoju materialnego i moralnego. Do posia-
dania w³asnej rodziny i zapewnienia przysz³o-
œci swoim bliskim. Tak rozumiana Solidarnoœæ
nale¿y do ogólnego dorobku spo³ecznego 
i nigdy siê nie zdezaktualizuje”. 

Ruch Solidarnoœci, jak wspomnia³em 
z okazji 25–lecia istnienia zwi¹zku, zrodzi³
siê z troski o cz³owieka, o jego potrzeby
duchowe i materialne, a tak¿e z poczucia
odpowiedzialnoœci za wspólne dobro
narodu. Wyzwoli³ on potrzebê dialogu 
i wspó³dzia³ania ró¿nych warstw spo-
³ecznych robotników i inteligencji, dla
dobra narodu. I chocia¿ ³¹czy³y siê 
w nim ró¿ne, nieraz diametralnie
odmienne nurty ideowe, to przecie¿

nade wszystko nawi¹za³ on do trady-
cji narodowej i religijnej, obudzi³ 
w ludziach œwiadomoœæ patriotyzmu.
Uwra¿liwi³ tak¿e na potrzeby ludzi
zw³aszcza s³abych, chorych czy
internowanych. Tego ducha i chrze-
œcijañskich wartoœci potrzebuje dzi-
siaj Rzeczpospolita. I potrzebuje

zjednoczona i jednocz¹ca siê Europa 
– mówi³ do uczestników uro-

czystoœci, ksi¹dz kardyna³.

Zbiorowa solidarnoœæ 
umys³ów, r¹k i serc

Podkreœli³, i¿ mimo zmieniaj¹-
cych siê czasów, pojawiania siê
nowych problemów, istota
pos³annictwa naszej, polskiej Soli-

darnoœci, z której byliœmy 
i nadal chcemy byæ dumni,

pozostaje niezmienna. 
– Przede wszystkim jest to

œwiadomoœæ duchowych
wiêzów istniej¹cych miê-
dzy ludŸmi, których
³¹czy troska o wspólne
dobro, jest to wielka

zbiorowa solidarnoœæ
umys³ów, serc i r¹k,

która mo¿e prze-
zwyciê¿yæ
podzia³y i roz-
bie¿noœci, by móc
budowaæ spo³e-
czeñstwo bardziej
sprawiedliwe,
wolne i dostatnie.

W obliczu przemian, jakie dokonuj¹ siê obecnie 
w Polsce, chcia³bym przypomnieæ ewangeliczne dary
mi³oœci, sprawiedliwoœci i solidarnoœci. To one powin-
ny nadawaæ kierunek naszym dzia³aniom na dzisiaj i na
przysz³oœæ. Bez nich nie mo¿e istnieæ prawdziwy ³ad
spo³eczny. Nie mo¿e prawid³owo funkcjonowaæ spo-
³eczeñstwo, chc¹c uchodziæ za demokratyczne 
i wolne. Potrzebna jest dziœ odwa¿na i owocna wspó³-
praca oraz wola dialogu ze strony wszystkich, którym
le¿y na sercu dobro kraju i ca³ego spo³eczeñstwa.
Nieodzowna jest g³êboka formacja wszystkich Pola-
ków w duchu wzajemnej ¿yczliwoœci i wspólnego
dobra – zauwa¿y³, koñcz¹c swoje wyst¹pienie, ks.
kard. Stanis³aw Dziwisz.

Dziêkuj¹c za przyznanie tytu³u Cz³owieka Roku,
pozdrowi³ zarówno obecnych na sali uczestników
uroczystoœci, jak i Czytelników „Tygodnika Solidar-
noœæ”, ¿ycz¹c wszystkim „Szczêœæ Bo¿e”.

Testament Ojca Œwiêtego 
Jana Paw³a II
Przewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoœæ, Janusz Œnia-

dek, zabieraj¹c g³os, nawi¹za³ do niedawnego donio-
s³ego wydarzenia, otrzymania przez metropolitê kra-
kowskiego nominacji kardynalskiej. – W pierwszych
s³owach pragnê wyraziæ to uczucie, które chyba
wspólne jest nam wszystkim w ostatnich dniach. Po
og³oszonej przez Ojca Œwiêtego Benedykta XVI decy-
zji o nominacji do godnoœci kardynalskiej, wszyscy
odczuwamy wielk¹ radoœæ, satysfakcjê i dumê. Z tymi
uczuciami, sk³adamy najserdeczniejsze gratulacje 
i ¿yczenia – zwróci³ siê do kardyna³a nominata, prze-
wodnicz¹cy Solidarnoœci, tym bardziej gor¹co i ser-
decznie dziêkuj¹c w imieniu ca³ej organizacji za przy-
jêcie tytu³u Cz³owieka Roku „Tygodnia Solidarnoœæ”.
Bo – jak doda³ – jest to honor i zaszczyt nie tylko dla
gazety, ale i dla ca³ej Solidarnoœci.

Przewodnicz¹cy podziêkowa³ te¿ ksiêdzu metro-
policie za obecnoœæ, rok temu, podczas jubileuszu 25-
lecia Solidarnoœci, 31 sierpnia w Gdañsku, za prze-
wodniczenie Najœwiêtszej Ofierze Mszy Œwiêtej oraz
wyg³oszone wówczas S³owo Bo¿e. – Podkreœlaliœmy
to wielokrotnie, ostatnio niemal na ka¿dym kroku, ¿e
powstanie Solidarnoœci, odzyskana wolnoœæ Ojczyzny,
to s¹ jedne z bardzo wielu, ale z punktu widzenia Pola-
ków, najwspanialszych owoców pontyfikatu Jana
Paw³a II – stwierdzi³.

– Najwiêkszy z Polaków odszed³ od nas w ubie-
g³ym roku do Domu Ojca. Wywo³a³o to wœród nas
uczucie wielkiej ¿a³oby i ¿alu. Poczuliœmy siê w pew-
nym sensie sierotami. W naturalny, zupe³nie oczy-
wisty sposób, nasze spojrzenia skierowa³y siê ku
Tobie. Osobie, która przez szereg lat by³a najbli¿-
szym towarzyszem ¿ycia Jana Paw³a II, wspó³pr
acownikiem, ale równie¿ przyjacielem i oparciem.
W przenoœni i dos³ownie. Jak wówczas, podczas
tragicznego zamachu na ¿ycie, póŸniej wielokrotnie
w okresie ciê¿kiej choroby. Któ¿ lepiej ni¿ Ty, zna
treœæ jego nauczania, przes³ania, rozumie i czuje ten
swoisty testament do realizacji, który nam zostawi³
Ojciec Œwiêty – kieruj¹c do kardyna³a nominata te
bezpoœrednie s³owa, przewodnicz¹cy Œniadek
zaznaczy³, i¿ czyni to pamiêtaj¹c o ¿yczeniu abp Dzi-
wisza, tu¿ po nominacji, by nadal zwracano siê do
niego „ksiê¿e Stanis³awie”.

Mówi¹c o trudnym i odpowiedzialnym wyzwa-
niu, jakim jest realizacja nauczania Jana Paw³a II,
poprosi³ o pomoc. – Prosimy Ciê, abyœ swoj¹
m¹droœci¹, s³owem rozœwietla³ otaczaj¹cy nas mrok
codziennego ¿ycia i trudnoœci, pomaga³ nam odnaj-
dywaæ w³aœciw¹ drogê i wskazywa³ kierunki w³aœci-
wego dzia³ania – powiedzia³ przewodnicz¹cy Œnia-
dek, wrêczaj¹c metropolicie ozdobn¹ lampê 
z bursztynowym aba¿urem, jako symbol œwiat³a, 
o jakie poproszono.

Katarzyna Œliwa 
Tygodnik Solidarnoœæ
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Karnawa³ polskiej Solidarnoœci, który
wybuch w sierpniu 1980 roku
postawi³ na nogi s³u¿by specjalne

w ca³ym bloku socjalistycznym. Komu-
niœci bali siê, ¿e polska zaraza wolnoœci
bêdzie siê rozprzestrzenia³a. Wiedzieli, ¿e
mo¿e to byæ niebezpieczne. Bali siê, ¿e
ludzie z ¿yj¹cy w totalitarnym systemie
zaczn¹ braæ przyk³ad z polskich robotni-
ków. Bali siê lawiny. To, dlatego nagle
polska opozycja, sta³a siê obiektem zain-
teresowania nie tylko miejscowych s³u¿b.
Szczególn¹ aktywnoœæ zaczêli wykazy-
waæ agenci czeskiej s³u¿by bezpieczeñ-
stwa i wywiadu. W ich pamiêci ci¹gle
¿ywe by³y wydarzenia 1968 roku i kon-
takty sygnatariuszy Karty 77 z dzia³acza-
mi polskiego podziemia. 

Lektor wchodzi do gry
Kiedy w Polsce trwa karnawa³ wolnoœci

Czeska opozycja jest kompletnie rozbita.
Wielu ludzi siedzi w wiêzieniach. Ci, którzy
s¹ na wolnoœci z nadziej¹ obserwuj¹ poczy-
nania Solidarnoœci. Tyle, ¿e nie zawsze maj¹
dostêp do prawdziwych informacji. Polska
z ka¿dym tygodniem odgradzana jest od
innych pañstw bloku coraz szczelniejszym
kordonem. Kontakty z opozycj¹ staj¹ siê
coraz trudniejsze. Czechos³owaccy pogra-
nicznicy konfiskuj¹ podró¿nym wje¿d¿aj¹-
cym do kraju konfiskuj¹ nawet oficjaln¹ pol-
sk¹ prasê. Sami Polacy tak¿e nie przejawia-
j¹ zbyt du¿ej aktywnoœci. Michnik, Kuroñ 
i wielu innych, którzy uczestniczyli w s³yn-
nych karkonoskich spotkaniach z Havlem 
i jego przyjació³mi w 1978 roku s¹ bez resz-
ty zaanga¿owani w to, co dzieje siê Polsce.
Co prawda od czasu do czasu w czo³owi
dzia³acze Solidarnoœci przeb¹kuj¹ o moral-
nym obowi¹zku wspierania czeskiej opozy-
cji, ale na  eksport rewolucji nie starcza im
czasu. Kontakty niemal ca³kowicie ustaj¹,
ale czeska StB nie bardzo w to wierzy. Tam-
tejsi zaczynaj¹ podejrzewaæ, ¿e dzieje siê
coœ, o czym nie maj¹ pojêcia. To wzbudza
jeszcze wiêkszy niepokój. 

– Wiedzieliœmy, ¿e trzeba wype³niæ t¹
lukê, bo Czesi patrzyli na nas z nadziej¹ 
– opowiada Aleksander Gleichgewicht,
dzia³acz wroc³awskiej opozycji, który jesie-
ni¹ 1981 roku jako pierwszy przewióz³
przez granicê polsko-czechos³owack¹
s³ynne pos³anie do ludzi pracy Europy
œrodkowej i wschodniej wypracowane na
pierwszym zjeŸdzie Solidarnoœci. To w³a-
œnie on jesieni¹ 1981 roku pojecha³ do
Pragi i nawi¹za³ bezpoœrednie kontakty 
z czeskimi dysydentami, które niemal
zupe³nie usta³y po fali represji, jakie dotknê-
³y Czechów w 1979 roku. W tej pierwszej
wyprawie Gleichgewichtowi towarzyszy
Stanislav Dvoøak. Dvoøak jest obywatelem
Czechos³owacji, ale od 1978 roku mieszka
i pracuje w Polsce.  Zna wielu dzia³aczy
opozycji bo zatrudniony jest na Uniwersy-
tecie Wroc³awskim jako lektor jêzyka cze-
skiego. Czech ma te¿ kontakty w Pradze,
pomaga uwiarygodniæ Gleichgewichta 
w oczach Czechów. 

Wtedy w 1981 roku Gleichgewicht nie
wie, ¿e Dvoøak ma kontakty nie tylko z opo-
zycj¹. Nie wie, ¿e regularnie bywa z czecho-
s³owackiej ambasadzie w Warszawie, gdzie
dok³adnie relacjonuje swoje spotkania. Nie
wie, ¿e w aktach czeskiej bezpieki Stanislav
Dvoøak wystêpuje jako tajny wspó³pracow-
nik dzia³aj¹cy pod kryptonimami Lektor 
i Michal, który jak œwiadcz¹ o tym zapiski 

w aktach Dvoøak sam z w³asnej woli zdekla-
rowa³ chêæ wspó³pracy. 

– Z dokumentów StB wynika, ¿e oficjaln¹
deklaracjê wspó³pracy podpisa³ w lipcu
1981 roku. W raporcie z pozyskania tajnego
wspó³pracownika oficer StB napisa³, ¿e
Dvoøak podj¹³ siê dzia³alnoœci agenturalnej 
z powodów ideowych – twierdzi Grzegorz
Majewski, historyk, zajmuj¹cy siê Solidar-
noœci¹ Polsko Czechos³owack¹. Jak siê
okazuje za swoj¹ ideowoœæ Dvoøak dostaje
ca³kiem niez³e pieni¹dze. Jego honoraria za
donoszenie to 1000 – 2000 czeskich koron
wyp³acane jednorazowo „na poczet pokry-
cia kosztów w³asnych”. 

Dar niebios
Kontakty Dvoøaka okazuj¹ siê niezwykle

przydatne dla obu stron. To dziêki niemu
wroc³awianie zaczynaj¹ wspó³pracê z ksiê-
dzem Václawem Malým i Ann¹ Šabatov¹,
¿on¹ Perta Uhla – legend¹ czeskiej opozycji.
Dvoøak anga¿uje siê osobiœcie. Przewozi
przez granicê bibu³ê i informacje o sytuacji
w Polsce, których czescy dysydenci s¹ nie-
zwykle ciekawi. Jednoczeœnie na bie¿¹co
informuje swoich szefów. Czeska bezpieka
wie, kto kiedy i gdzie. Ka¿dy wyjazd do Cze-
chos³owacji jest bacznie obserwowany.
Funkcjonariusze StB prowadz¹cy Dvoøaka
wierz¹, ¿e wszystko jest pod kontrol¹. Wie-
dz¹, ¿e Gleichgewicht odwiedzaj¹c czeskich
dysydentów u¿ywa pseudonimu Aleksan-
der „Rura”. S¹ spokojni, bo jak wynika 
z raportów „Lektora”, Polacy kontaktuj¹ siê
ze œrodowiskami inteligenckimi, dobrze
znanymi bezpiece sygnatariuszami Karty
77. Jednak na wszelki wypadek próbuj¹
uwiarygodniæ swojego agenta. 

– Podczas jednego z wyjazdów dosz³o
do zabawnej sytuacji. Bêd¹c na dworcu 
w Brnie Aleksander Gleichgewicht zoriento-
wa³ siê, ¿e jest obserwowany. Wszystko
wygl¹da³o tak, jakby za chwilê mia³ zostaæ
aresztowany. Kiedy zobaczy³ co siê dzieje
narobi³ wokó³ siebie du¿o szumu. Tak radzi-
li mu Czesi, tak¿e Dvoøak, który twierdzi³, ¿e
to najlepsza metoda obrony przed zatrzy-
maniem. Jak siê okaza³o poskutkowa³o.
Estebacy odeszli a Gleichgewicht bezpiecz-
nie wróci³ do Wroc³awia – opowiada
Majewski. 

– Do dzisiaj sam nie wiem czy tamta
akcja by³a przypadkowa, czy te¿ by³a to pro-
wokacja maj¹ca na celu uwiarygodnienie
Dvoøaka– Wspomina Gleichgewicht. Byæ
mo¿e by³ to dok³adnie wyre¿yserowany
spektakl. W czasie tamtej wyprawy wys³an-
nikowi polskiej opozycji towarzyszy³ Dvo-
øak, który zostawi³ Glechgewichta samego
dwa dni wczeœniej. 

– Wtedy na pocz¹tku lat osiemdziesi¹-
tych  Dvoøak by³a dla nas trochê jak dar
niebios. Oto mieszkaj¹cy w Polsce Czech,
który móg³ bez problemu jeŸdziæ do Cze-
chos³owacji jest chêtny do wspó³pracy. 
A przecie¿ w tamtych czasach taki wyjazd
nie by³ spraw¹ tak prost¹ jak dzisiaj. Pasz-
port, ksi¹¿eczka walutowa to by³y doku-
menty, których esbecy nie dawali tak
chêtnie – opowiada Gleichgewicht. 

– Dla rezydentury StB w Polsce te¿ by³
darem niebios. Dziêki niemu czechos³o-
wackim s³u¿bom wydawa³o siê, ¿e maj¹
wszystko pod kontrol¹ – dodaje Grze-
gorz Majewski. Jednak rozwój kontak-
tów polskiej i czeskiej opozycji dowodzi,
¿e kontrola ta mia³a bardzo ograniczony
zasiêg. 

Agenturalna dzia³alnoœæ Dvoøaka we
Wroc³awiu trwa³a zaledwie dwa lata. 
W 1982 roku wyjecha³ z rodzin¹ do Kato-
wic, sk¹d w po³owie lat osiemdziesi¹tych
wróci³ do rodzinnej Mláda Boleslav. Po
latach, dzia³acze Solidarnoœci Polsko Cze-
chos³owackiej mówi¹ o nim z lekkim rozba-
wieniem. 

– To by³ cz³owiek niezwykle rozchwiany
emocjonalnie. Skryty, cichy. Wydawa³ siê
wrêcz, zaszczuty – charakteryzuje go Alek-
sander Gleichgewicht 

W okresie pierwszej Solidarnoœci taka
postawa cz³owieka pochodz¹cego z kraju,
gdzie wszystko by³o pod pe³n¹ kontrol¹
w³adzy wydawa³a siê naturalna.  Dvoøak
swoim polskim znajomym  powtarza³, ¿e
boi siê bezpieki, ¿e anga¿uj¹c siê w ruch
bardzo du¿o ryzykuje. ¯y³ w stresie. Ca³y
czas siê czegoœ ba³.  

– A my mu wierzyliœmy bo przecie¿ wia-
domo by³o, ¿e czeska bezpieka rozprawia³a
siê ze swoj¹ opozycj¹ du¿o bardziej bez-
wzglêdnie ni¿ w dzia³o siê to w Polsce 
– mówi Gleichgewicht. 

Po latach, okaza³o siê, ¿e Dworak rzeczy-
wiœcie mia³ powody baæ siê swoich moco-
dawców z ambasady. Po pierwsze, dlatego
¿e ca³y czas by³ kontrolowany przez innych

agentów, po drugie dlatego, ¿e StB prawdo-
podobnie mia³a na niego haka. 

Druga twarz agenta 
Po powrocie do Czechos³owacji Dvoøak

trafi³ do wiêzienia. Kiedy o aresztowaniu
Dvoøaka dowiedzieli siê dzia³acze podziem-
nej Solidarnoœci byli przekonani, ¿e
zamknêli go za dzia³alnoœæ konspiracyjn¹.
Jednak, po latach okaza³o siê, ¿e wyrok nie
mia³ nic wspólnego z polityk¹. Za kraty tra-
fi³ za pedofiliê. Oskar¿y³a go jego w³asna
¿ona.  

Kontakty Dworaka z czeskimi s³u¿bami
specjalnymi nie skoñczy³y siê z chwil¹,
kiedy okaza³o siê, ¿e ma sk³onnoœci pedo-
filskie. O jego wczeœniejszej wspó³pracy 
z StB nie zapomnieli ani oficerowie czecho-
s³owackiego MWS ani sam tajniak. Po wyj-
œciu z wiêzienia Dvoøak sam siê zg³asza 
i oferuje swoje us³ugi. Tym razem czecho-
s³owacki wywiad przydziela mu nowe zada-
nie. Dziêki za wszystko i swoim wroc³aw-
skim kontaktom z pocz¹tku lat osiemdzie-
si¹tych mia³ przenikn¹æ do struktur Norwe-

skiego Komitetu Helisiñskiego i rozpraco-
waæ tak zwan¹ sekcjê czechos³owack¹. Na
czele tej sekcji w Oslo sta³ przebywaj¹cy na
emigracji, polski opozycjonista  Aleksander
Gleichgewicht. 

Wed³ug Gleichgewichta ta akcja jest
dowodem na s³aboœæ czechos³owackich
s³u¿b, które uwierzy³y Dvoøakowi, ¿e dzia-
³aj¹ca w Oslo przy Komitecie Helsiñskim
sekcja czechos³owacka to prê¿na i niebez-
pieczna instytucja. 

– To by³ 1988 rok. Mieszkaj¹c w Norwe-
gii dzia³a³em w tamtejszym  Komitecie Hel-
siñskim. Nagle dostajê od Dvoraka rozpacz-
liwy list. Napisa³, ¿e w³aœnie wyszed³ z wiê-
zienia. ¯e w Czechos³owacji nie ma dla
niego ¿ycia, ¿e chce uciec z piek³a, jakie zgo-
towa³a mu tamtejsza bezpieka. Mam wra¿e-
nie, ¿e on wtedy chcia³ za wszelk¹ cenê
wyjechaæ i wymyœli³ sobie, ¿e zrobi to za
pieni¹dze i z b³ogos³awieñstwem bezpieki
– wspomina Gleichgewicht. 

Dworakowi udaje siê tylko czêœciowo. 
W 1989 roku wyje¿d¿a z Czechos³owacji,
ale zamiast do  Norwegii przyje¿d¿a do Pol-
ski. Odnawia kontakty z pocz¹tku lat osiem-
dziesi¹tych. Zostaje nawet zatrudniony 
w dzia³aj¹cej ju¿ leganie we Wroc³awiu Soli-
darnoœci Polsko Czechos³owackiej. Znowu

siê anga¿uje w dzia³alnoœæ. Pomaga przy
organizacji s³ynnego festiwalu Czeskiej Kul-
tury Niezale¿nej, który w opinii historyków
by³ jednym z impulsów, który doprowadzi³
do wybuchu aksamitnej rewolucji. Nadal te¿
spotyka siê z rezyduj¹cymi z ambasadzie 
z funkcjonariuszami StB. Tyle, ¿e w Polsce
jest ju¿ inna rzeczywistoœæ, ni¿ ta któr¹
pamiêta z pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych.
Komunizm upad³. Coraz czêœciej mówi siê 
o lustracji aparatu bezpieczeñstwa. Ju¿
wtedy niektórzy dzia³acze niepodleg³oœcio-
wi nawo³uj¹ do powszechnej lustracji 
i ujawnienia wszystkich agentów bezpieki.
Dvoøak  wie, ¿e kopie jego raportów mog³y
trafiæ do teczek wroc³awskich dzia³aczy
Solidarnoœci prowadzonych przez polsk¹
S³u¿bê Bezpieczeñstwa. Zaczyna zdawaæ
sobie sprawê, ¿e zamiany w Czechos³owa-
cji to tylko kwestia czasu. Wie, ¿e w razie
ujawnienia swojej dzia³alnoœci nie mo¿e
liczyæ na pomoc i sympatiê ani nowych
w³adz Czechos³owacji, ani polskich znajo-
mych O swoich obawach mówi nawet pro-
wadz¹cym go oficerom StB. „Uspokoi³em
„Micha³a”, ¿e nie musi siê niczego baæ.

Powiedzia³em mu, ¿e we wszystkich
wywiadach na œwiecie obowi¹zuje niepisa-
na zasada ochrony agentów. Przyk³ad Pol-
ski najlepiej to pokazuje. Co prawda komu-
nizm upad³, w³adza przesz³a w rêce niedaw-
nej opozycji, ale ludzie z SB i ich wspó³pra-
cownicy maj¹ siê œwietnie.” – napisa³ 
w swoim raporcie z koñca 198 roku jeden 
z prowadz¹cych Dvoøaka funkcjonariuszy
StB. 

Akta Dvoøaka dotycz¹ce jego dzia³alnoœci
agenturalnej to prawie pó³ tysi¹ca stron.
Wed³ug Grzegorza Majewskiego by³ on
czymœ w rodzaju  katalizatora, który przy-
spieszy³ podjêcie wspó³pracy z czechos³o-
wack¹ opozycj¹ przez wroc³awskich dzia³a-
czy Solidarnoœci na pocz¹tku lat osiemdzie-
si¹tych. 

Byæ mo¿e StB przez dzia³alnoœæ Dvoøaka
chcia³a kontrolowaæ przerzuty przez granice
nielegalnych wydawnictw i materia³ów poli-
graficznych. Jednak szybko okaza³o siê, ¿e
dzia³alnoœæ ta mocno siê rozwinê³a.

– Dvoøak uruchomi³ lawinê, nad któr¹ nie
mo¿na by³o zapanowaæ – dodaje Majewski. 

– Nie mam w¹tpliwoœci, ¿e moralna
ocena dzia³alnoœci Dvoøaka mo¿e byæ tylko
jedna. To by³ zwyk³y Judasz, który kapowa³
za pieni¹dze. Ale te¿ nie przecenia³bym jego

roli. Teza, ¿e agent czeskiej bezpieki by³
inspiratorem powstania Solidarnoœci Pol-
sko – Czechos³owackiej jest trudna do
obrony. Faktycznie pomaga³a nam w nawi¹-
zaniu kontaktów i przewo¿eniu przez grani-
cê materia³ów, ale bez niego tak¿e byœmy
sobie poradzili – mówi Gleichgewicht.
Wed³ug niego Dvoøak donosz¹c na swoich
znajomych nie wyrz¹dzi³ im te¿ zbyt du¿ej
szkody. Byæ mo¿e sta³o siê tak dlatego, ¿e
polska SB uzna³a, ¿e przerzuty nielegalnych
wydawnictw prze granicê, w które by³o
zaanga¿owane w sumie kilkanaœcie osób
nie jest tak niebezpieczne jak dzia³alnoœæ
opozycji w wielkich zak³adach pracy. Nie
bez znaczenia jest te¿ fakt, ¿e w latach
osiemdziesi¹tych dzia³acze Solidarnoœci
Polsko czechos³owackiej przyjêli formu³ê
jawnego dzia³ania. Ich nazwiska, adresy
i kontakty by³ doskonale znane. Wszystkie
akcje i spotkania, jakie odbywa³y siê Karko-
noszach opisywano w podziemnych
wydawnictwach tak polskich jak i czecho-
s³owackich. 

Artur Guzicki 

Kontakty pod
specjalnym nadzorem 

Obchodz¹ca w tym roku æwieræwiecze
dzia³alnoœci Solidarnoœæ Polsko
–Czechos³owacka – w latach osiemdziesi¹tych
nielegalna platforma kontaktów polskiej
i czechos³owackiej opozycji – powsta³a przy
du¿ej pomocy agenta czechos³owackiej s³u¿by
bezpieczeñstwa. Tak wynika z ujawnionych
dokumentów czeskiej bezpieki.
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Spotkanie dzia³aczy SPCZ na Œnie¿niku.


