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Drodzy Czytelnicy
Pomysł wydania numeru specjalnego „Na marginesie” narodził się w zasadzie sponta-

nicznie. W dużym stopniu zobligowany został przez splot określonych wydarzeń, takich 
jak rocznica powstania listopadowego, rocznica odzyskania niepodległości i narodzin 
II RP oraz zbliżające się wybory samorządowe. 

Są one niezwykle ważnym wydarzeniem, bowiem dzisiaj – jak chyba nigdy wcześniej 
– musimy sobie jako naród odpowiedzieć na podstawowe pytanie: dokąd zmierzamy? 
Jakie wartości są nam bliskie? Jest to bardzo ważne, zwłaszcza ze względu na bezpre-
cedensowe obecnie zagrożenie demokracji, która po 1989 roku w zasadzie nie miała 
możliwości rozwoju. 

     Małgorzata Jaszczuk-Surma
redaktor naczelny
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Roman Kowalczyk

Gdy myślę o Niepodległej…
Po nieudanych powstaniach, latach ger-

manizacji i rusyfikacji, Polacy w 1918 roku
wybili się na niepodległość. Sprzyjała im 
sytuacja międzynarodowa – przestało ist-
nieć Święte Przymierze strzegące status quo  
w Europie od czasu Kongresu Wiedeńskie-
go, upadły monarchie Romanowych, Habs-
burgów, Hohenzollernów. Pokonane zosta-
ły Niemcy, rozpadły się Austro-Węgry, zaś 
Rosja pogrążyła w odmęty wojny domowej 
„białych” i „czerwonych”. Ale niepodległość 
była przede wszystkim skutkiem aktywności 
i mądrości ówczesnych Polaków. W listo-
padzie 1918 roku zbiegły się dwie drogi, 
którymi Polska podążała ku niepodległości 
– powstańczej irredenty i pracy organicznej. 
Zryw zbrojny, wysiłek organizacyjny i zręcz-
ność dyplomatyczna przyniosły pożądane 
owoce. Cel najważniejszy i święty – Rzecz-
pospolita Niepodległa – połączył polityków 
różnych orientacji. Swój udział w odzyska-
niu niepodległości mieli pospołu Józef Pił-
sudski, Roman Dmowski, Ignacy Daszyński, 
Wincenty Witos, Wojciech Korfanty, Ignacy 
Paderewski. Na nic jednak nie zdałyby się 
wysiłki polityków, gdyby sprawa niepodle-
głości nie połączyła ogółu Polaków, którzy 
odbudowali państwo i obronili granice.

Pokolenie wychowane w wolnej Polsce 
zdało egzamin z wierności Rzeczypospoli-
tej. Opierało się hitlerowskiemu i sowiec-
kiemu najeźdźcy, stworzyło Państwo Pod-
ziemne. Walczyło na wszystkich frontach II 
wojny światowej, krwawiło na barykadach 
Warszawy i w partyzantce. Wobec potęgi 
wrogów nie było w stanie obronić granic 
i niepodległości. Jeszcze w latach 50-tych 
bili się o wolność i w imię honoru „żoł-
nierze wyklęci”, ale Polska znalazła się na 
dziesięciolecia pod podkutym butem Mo-
skwy. W Warszawie pod osłoną sowieckich 
czołgów i po sfałszowaniu wyborów do 
Sejmu z 1947 roku został zainstalowany 
komunistyczny reżim.

Latem 1980 roku wybuchła w Polsce 
„Solidarność” – pokojowy, wielomilionowy 
ruch społeczny, który przybrał niewygodną 
dla komunistycznej władzy formę związku 
zawodowego. Jej główną siłą byli robotnicy. 
Domagała się i chleba, i wolności. Wzięła się 
z siewu naszego wielkiego rodaka papieża 
Jana Pawła II, z nadziei na lepsze i godne 
życie, z niezgody na kłamstwo, zniewolenie 

i biedę, z buntu dzielnych ludzi, którzy pod-
nieśli się z kolan. Nie udało się komunistom 
zdusić płomienia polskiej wolności stanem 
wojennym wprowadzonym przez gen. Woj-
ciecha Jaruzelskiego 13 grudnia 1981 r. „So-
lidarność” podważyła, a po 1989 r. obaliła 
komunistyczny system. Przyczyniła się do 
rozpadu Związku Radzieckiego i odzyska-
nia wolności przez ludy Europy Środkowo-
-Wschodniej. 

Po 30. latach „Solidarność” to niezależ-
ny związek zawodowy strzegący godności 
i praw ludzi pracy najemnej. „Solidarność” 
jest dziś legendą i mitem, ale też żywą ideą 
wspólnego działania w słusznej sprawie. 
Stanowi źródło wartości, z którego mogą 
czerpać kolejne pokolenia. Jest wspólnym 
dobrem, narodowym skarbem. Niesie prze-
słanie, że różniąc się – co w demokracji na-
turalne – tworzymy wspólnotę.

Pokolenie współczesnych Polaków ma 
szczęście żyć w Polsce niepodległej, rado-
wać się wolnością, cieszyć własnym pań-
stwem. Wiele wszakże pozostaje do zro-
bienia i zmienienia. Katastrofa smoleńska 
i kolejne powodzie ujawniły dramatyczną 
słabość państwa. Lawinowo rośnie dług 
publiczny, a Polska wysycha demograficz-
nie. Za dużo jest korupcji, prywaty, złości  
i medialnych spektakli zastępujących realną 
politykę, za mało prawdy, służby narodowi, 
kompetencji i dialogu. 

Tak jak omdlały człowiek tlenu, tak Polska 
potrzebuje dziś zgody i współpracy. Kłótnie 
marnotrawią czas i prowadzą donikąd. Nie-
nawiść – jak pokazuje mord w Łodzi, gdzie 
zastrzelony został pracownik biura posel-
skiego Prawa i Sprawiedliwości – owocuje 
zbrodnią. Nakazem chwili jest naprawa pol-
skich sumień.

Nie zapominając o tradycji romantycznej, 
trzeba przywrócić blask etosowi pozyty-
wistycznemu i praktykować go. Polski nie 
przybędzie od medialnego hałasu i obelg 
miotanych na politycznego rywala. Urośnie 
nasza Ojczyzna z rzetelnej pracy, obywatel-
skiego zaangażowania, konsekwentnego 
pilnowania polskich interesów na arenie 
międzynarodowej, pielęgnowania narodo-
wych tradycji. Po tysiąckroć miał rację śp. 
Władysław Stasiak, szef Kancelarii Prezy-
denta RP Lecha Kaczyńskiego powtarza-
jąc „Dla Polski warto pracować!”!    

 kandydat Prawa i Sprawiedliwości 
  do Sejmiku Dolnośląskiego w okręgu
  wrocławskim (lista nr 5, pozycja nr 2)

 dyrektor LO Nr XVII im. A. Osieckiej przy 
  ul. Tęczowej 60 we Wrocławiu, ma 46 lat.

 działał w podziemnym NZS, w 1985 r. 
  był więźniem politycznym 

 w 1989 r. ukończył z wyróżnieniem 
  historię na Uniwersytecie Wrocławskim

 autor książek o historii NZS i strajkach 
  studenckich: „Studenci’81” oraz „Czas 
  próby. Wieluń – Wrocław 1980-1989”

 19 marca 2010 r. Prezydent RP Lech 
  Kaczyński odznaczył go Krzyżem 
  Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
  za działalność niepodległościową 

 w 2007 r. otrzymał nagrodę Ministra 
  Edukacji Narodowej, w 2010 r. nagrodę 
  Prezydenta Wrocławia 

 członek NSZZ „Solidarność”, 
  Stowarzyszenia Wolnego Słowa i Rady 
  Programowej Radia Wrocław. 

 redaguje stronę PiS w okręgu 
  wrocławskim www.piswroclaw.pl 

 prowadzi blogi: 
  www.romankowalczyk.dolnoslazacy.pl i
  www.romankowalczyk.salon24.pl.

 pisze wiersze i gra na gitarze. Występuje 
  z prelekcjami historycznymi i koncertami 
  ballad solidarnościowych z lat 80-tych 

 jego córka oraz dwaj synowie studiują 
  i uczą się we Wrocławiu

 w Sejmiku będzie realizował Program 
  Samorządowy PiS dla Województwa 
  Dolnośląskiego.

Roman Kowalczyk
 to kompetencja, uczciwość, 

odwaga!
Materiał 

Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, 
ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa

Roman Kowalczyk 



6  na marginesie

Małgorzata Jaszczuk-Surma

Co z ideą budowy społeczeństwa obywatelskiego?
Od dwudziestu lat z górą mówi się, że 

budujemy społeczeństwo obywatelskie. 
Co rusz słyszymy, jak ważną rolę do speł-
nienia mają samorządy, bo przecież nikt 
tak dobrze nie zna potrzeb i problemów 
mikrospołeczności, jak jej przedstawiciele. 
W myśl Ustawy o Samorządzie Terytorial-
nym, w miejsce Komitetów Osiedlowych 
powołano Rady Osiedli, które z założenia 
miały być jednostkami pomocniczymi Rady 
Miasta. Poza tym miały być także ważnym 
testem działalności samorządowej. W nie-
których miastach tak jest, chociażby w 
Łodzi. A we Wrocławiu? W opinii radnych 
Rad Osiedli niestety, nie. O co tu chodzi  
i dlaczego ten problem pojawił się właśnie 
teraz, przed wyborami?

Zacznijmy od początku. Ideą reformy 
samorządowej było przede wszystkim od-
biurokratyzowanie procesu zarządzania 
jednostkami terytorialnymi na poziomie 
miasta, gminy czy osiedla. Temu właśnie 
między innymi miały służyć Rady Osiedla. 
Radni z tych rad mieli stanowić ciało do-
radcze Rady Miejskiej, ponieważ przede 
wszystkim pracują w nich społecznicy, 
ludzie, którzy czują się odpowiedzialni za 
miejsce, w którym żyją, którzy znają każdy 
kąt, każdą ulicę. Znają też mieszkańców, 
ich problemy i potrzeby. Poza tym są za-
wsze na miejscu, więc mogą chociażby 
nadzorować wykonywanie różnych prac 
na rzecz osiedla, które zleca Urząd Miej-
ski, a na pewno mają lepsze rozeznanie co 
do potrzeb mieszkańców. Bezsprzecznie 
również potrafią lepiej zarządzać środka-
mi przyznanymi chociażby na utrzymanie 
trawników czy odśnieżanie ulic. Co praw-
da, do dziś Rady Osiedla nie mają osobo-
wości prawnej i to, niestety, niejednokrot-
nie wiąże im ręce, ale są reprezentantami 
obywateli i powinni być traktowani przez 
urzędników z pełna powagą, a nie jak na-
przykrzający się intruzi. Radni podkreśla-
ją, że nawet w okresie PRL, kiedy działali  
w Komitetach Osiedlowych, mieli inny sta-
tus i urzędnicy ich nie zbywali. Mieli obo-
wiązek opiniowania różnych wniosków. 
Na przykład ktoś chciał prowadzić jakąś 
działalność gospodarczą w swoim domu  
i Rada sprawdzała, czy nie zakłóci to cho-
ciażby relacji z sąsiadami. I jej opinia była 
wiążąca, a urzędnik miał się do czego od-

wołać. Za pierwszej kadencji prezydenta 
Rafała Dutkiewicza współpraca między Ra-
dami a Ratuszem układała się dobrze. Pan 
Prezydent doceniał ich wagę i wydawało 
się, że ich rola będzie rosła. Niestety – jak 
twierdzą radni – tak się nie stało. 

Początkiem końca tych dobrych relacji 
były ostatnie wybory do Rad Osiedli, któ-
re zostały całkowicie zignorowane przez 
władze miasta. Po prostu nie zostały od-
powiednio przygotowane, czyli tak jak po-
winny. Przede wszystkim brak było infor-
macji i to przełożylo się na słabą frekwencję 
jak i na słabe zainteresowanie ze strony 
potencjalnych kandydatów na radnych. Ta 
sytuacja z kolei – sprowokowana przecież 
przez władze miasta – została wykorzysta-
na jako argument przemawiający za likwi-
dacją Rad Osiedli i zastąpieniem ich inną 
strukturą, całkowicie podporządkowaną 
prezydentowi i obsadzoną ludźmi z klubu 
Rafała Dutkiewicza. Ta koncepcja przewija 
się już od pewnego czasu i jest mocno for-
sowana przez radnych miejskich z otocze-
nia Prezydenta. Już w 2008 r. mówiono o 
likwidacji 48 Rad Osiedli i o powołaniu 10 
albo 17 dzielnic, przy czym te liczby wy-
bierane są losowo. Tak przynajmniej wyni-
ka z wypowiedzi radnego opcji „Wrocław 
2000”, który taki wniosek przedstawił na 
sesji rady miejskiej i który miałby z nadania 
prezydenta sprawować urząd kontrolny 
nad tą nową strukturą. Wniosku nie prze-
głosowano, gdyż zdecydowana wększość 
zgłosiła veto. Ciekawostką jest to, że do 
likwidacji Rad Osiedla dążą tylko radni z 
klubu Prezydenta, natomiast radni z Prawa 
i Sprawiedliwości jak i z PO nie wyrażają 
na to zgody. Wręcz twierdzą, że należy po-
szerzyć ich kompetencje. 

Radni osiedlowi czują się cały czas 
oszukiwani przez liczną grupę radnych z 
opcji „Wrocław 2000”, którzy co innego 
mówią, a co innego robią. Twierdzą, że 
ich rola jest deprecjonowana, chociażby 
w sprawie nowego statutu Rad Osiedli. 
Obecnie nie mają one osobowości praw-
nej, a to w wielu wypadkach wiąże im ręce 
i blokuje konstruktywne działania. Radni  
z osiedli w 2008 r. delegowali swoich 
przedstawicieli do prac nad nowym statu-
tem,.ale nie są oni dopuszczani do żadnych 
konsultacji. Mało tego, przewodniczący 

Rady Miejskiej w 2009 r. poinformował 
radnych osiedlowych, że sprzeciw radnych 
z klubów PiS czy PO nie ma żadnego zna-
czenia, bo oni (czyli radni z klubu Dutkie-
wicza) i tak przygotują projekt rozwiąza-
nia Rad Osiedli. Z nieoficjalnych informacji
wynika, że obecnie Ratusz na zlecenie 
Prezydenta przygotowuje trzy projekty 
statutu Rad Osiedla i w każdym mówi się  
o 5 dzielnicach, a nie o 48 osiedlach. Nikt 
też nie zaprasza przedstawicieli Rad Osie-
dli do konsultacji tych projektów. Można 
powiedzieć, że wszystko odbywa się za 
ich plecami. Na tym przykładzie widać, 
że jeżeli przewodniczącym Rady Miejskiej 
jest człowiek prezydenta, traci ona swoje 
uprawnienia. Dlaczego? Bo jest ciałem sta-
nowiącym i zarazem kontrolującym prezy-
denta, ma mu patrzeć na ręce, a „Wrocław 
2000” ma ponad 50% w Radzie Miasta. 
Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, że 
takie upolitycznienie Rad Osiedli jest ewi-
dentnym zamachem na demokrację. 

Radni podkreślają, że wielu z nich swoją 
pracę w RO traktuje jako misję społeczną, 
którą wykonują z pasją, ponieważ dzia-
łają na rzecz swojego najbliższego śro-
dowiska. I nie ma znaczenia, z jaką par-
tią polityczną sympatyzują, gdyż to oni 
są najlepiej zorientowani w problemach 
osiedla, ponieważ sami na nim mieszkają 
i muszą się borykać z dziurawymi jezdnia-
mi, utrzymaniem zieleni, itp. Logiczne jest, 
że ta struktura powinna być wyposażona  
w szersze kompetencje. Radni domagają 
się zwiększenia roli Rad Osiedli poprzez 
umocowanie ich w prawie. Chodzi o to, 
żeby w Ustawie o Samorządzie było napi-
sane, że w gminach o określonej wielkości 
muszą powstać Rady Osiedli. Im większa 
gmina, tym większy stopień złożoności 
problemów i nie da się zarządzać miastem 
bez jednostek pomocniczych. Radni doma-
gają się też zwiększenia budżetu Rad Osie-
dli. Obecnie otrzymują 31.550 zł na cały 
rok, ale w zeszłym roku musieli z tej puli 
oddać miastu 2 tys. zł, bo zabrakło na na-
grody dla wysokich urzędników. Domagają 
się też współuczestniczenia w planowaniu 
budżetu miasta na etapie wstępnym (Wro-
cław jest bardzo zadłużony i to zadłużenie 
jest poukrywane w różnych spółkach – to 
się nazywa księgowość kreatywna), spo-
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tkania się z Prezydentem w celu przedefi-
niowania priorytetów, które sobie ustalił. 
Poza tym chcą wspólnie wypracować osta-
teczny kształt Rad Osiedli, bowiem z za-
dań wyniknie ich optymalna ilość. Troską 
radnych osiedlowych jest stała poprawa 
warunków życia mieszkańców Wrocławia, 
a to zależy od tego, kogo wybierzemy do 
organów samorządowych. Tymczasem 
trudno się przebić do wrocławian z rze-
telną informacją, ponieważ media nie są 
tym zainteresowane. Jest to bardzo niepo-
kojąca tendencja, zwłaszcza w kontekście 
bieżących wydarzeń politycznych. Można 
odnieść wrażenie, że jedna opcja politycz-
na chce mieć władzę w każdym obszarze 
i w dodatku władzę niepodzielną.      

Porozumienie zawarte pomiędzy Radami Osiedli Wrocławia 
w sprawie poparcia kandydatów w wyborach do Rady Miasta Wrocławia 

 Już w 2008 roku na spotkaniu 48 Rad Osiedli utworzono Porozumienie Wrocław-
skich Osiedli. Wybrano 10 radnych,którzy jako nasi przedstawiciele stworzyli propo-
zycję nowego statutu Rady Miasta oraz przygotowali propozycję rozszerzenia kom-
petencji Rad Osiedli. Propozycje złożone na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej 
nie zostały rozpatrzone. W tym okresie polityka Rady Miasta szła w kierunku likwi-
dacji Rad Osiedla i zastąpieniu ich Urzędami Dzielnicowymi, podlegającymi Urzędowi 
Miejskiemu. Takie działania sprzyjają przerostowi administracji i podporządkowaniu 
urzędników decyzjom Prezydenta miasta. Wprawdzie przed wyborami wycofano się  
z koncepcji likwidacji Rad Osiedla, jednak nie ma gwarancji, że po wygranych wybo-
rach ludzie z otoczenia Prezydenta nie powrócą do tego projektu.

 Uważamy, że ta koncepcja sprzeczna jest z zaleceniami Unii Europejskiej, która 
sprzyja rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego. Jako mieszkańcy stwierdzamy,że 
działające społecznie Rady Osiedli posiadając większe kompetencje w pełni poradzą 
sobie z problemami. Mądra, kompetentna opozycja potrzebna jest w każdej Radzie 
Miejskiej, sprzyja demokracji, broni interesów zwykłego mieszkańca i obywatela. Jest 
to szczególnie ważne w okresie, kiedy na wydatki związane z Euro zaciągnięto wie-
lomilionowe kredyty, które mieszkańcy Wrocławia spłacać będą przez następne dzie-
sięciolecia.

 Nasi kandydaci będą zaznaczeni jako przedstawiciele Rad Osiedli,którzy startować 
będą z list różnych partii politycznych i komitetów wyborczych wyborców. Jedynie 
Komitet Wyborczy HUBY 2010 wystąpi jako samodzielna, bezpartyjna grupa przedsta-
wicieli Rady Osiedla i jej mieszkańców. Postanowiono, że będą się wspierać w okrę-
gach wyborczych, gdyż nadrzędnym celem tych wyborów jest to, by do Rady Miasta 
przeszli kandydaci z wiedzą i umiejętnościami praktycznymi. Takimi są członkowie Rad 
Osiedla zaangażowani społecznicy, którzy po wielu latach pracy na Osiedlach znają 
problemy i potrzeby swoich mieszkańców. 

Mieszkańcy Wrocławia

Od kilku lat obserwujemy jak pogarsza się standard życia przeciętnego mieszkań-
ca naszego miasta. Wiecznie rozkopane ulice, komunikacja zbiorowa jeżdżąca na 
trasach zastępczych, brak miejsc do parkowania, zastawione chodniki, rozjeżdżone 
trawniki, brudne ulice osiedlowe. Im więcej miasto wydaje na fontanny, aquaparki, 
pomniki, krasnale, tym mniej zostaje na zagrzybione piwnice, brudne łuszczące się 
elewacje, dziurawe chodniki i jezdnie nie odśnieżane w zimie. Inwestujemy w muzea, 
hale sportowe, budujemy Narodowe Centrum Muzyki, a jak podaje oficjalna strona
Urzędu Miejskiego zaledwie 7% wrocławian bierze udział w imprezach kulturalnych. 
Nie mamy Osiedlowych Domów Kultury, młodzież nie ma gdzie rozwijać swych zainte-
resowań. Kluby Seniora nie są wyposażone w wygodne, przestronne sale z miejscami 
do zajęć grupowych. Remonty kamienic pozostawiono wspólnotom. Mamy prawo 
więc wziąć los swojego Osiedla w swoje ręce. Wybierzmy kandydatów, którzy są na 
co dzień z Państwem, znają Wasze problemy i sukcesy. Czy ustępujący radni Rady 
Miejskiej spełnili swoje obietnice wyborcze? Kandydaci do Rady Miejskiej nie powinni 
być wybierani z klucza politycznego. Liczy się jedynie wiedza i doświadczenie. Prosimy 
o głosowanie na tych, którzy sprawdzali się w konkretnych działaniach, organizowali 
pomoc najuboższym oraz akcje mające na celu ochronę zdrowia mieszkańców, starali 
się o nowe chodniki, parki, tereny rekreacyjne. Pamiętajcie Państwo, każdy głos odda-
ny na Radnych Osiedlowych nie będzie głosem straconym! 

Porozumienie Wrocławskich Osiedli
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Adam Maksymowicz

Wrocław zmienia klimat
Drugiego września agencja PAP podała, 

że Wrocław jako pierwsze miasto w Polsce i 
jedno z pierwszych na świecie realizuje pro-
jekt pt. „Wrocław dla klimatu”. Uprzedziły 
nas pod tym względem tylko trzy miasta 
na świecie. Są to: Nowy Jork, Sztokholm i 
Kopenhaga. Jak się wydaje, projekt wpisu-
je się w modne obecnie globalne działania 
proekologiczne. Z grubsza biorąc chodzi o 
wprowadzenie szeregu zmian dotyczących 
organizacji życia codziennego, jak proeko-
logiczny transport miejski, energooszczęd-
ne budownictwo, edukacja wrocławian w 
zakresie optymalizacji wykorzystania energii 
elektrycznej, budowa biogazowni itp. Za-
kłada się, że takie działania w dalszej per-
spektywie (30 lat?) spowodują wymierne 
korzyści w postaci ograniczenia emisji dwu-
tlenku węgla do atmosfery oraz kosztów 
wytwarzania energii. Prezydent Rafał Dut-
kiewicz zapowiedział, że tym programem 
chce zainteresować wszystkich wrocławian 
i odbędą się nawet konsultacje społeczne, 
aby w projekcie uwzględnić ich sugestie. A 
wszystko ma zmierzać do poprawy jakości 
życia. Jak podkreślają ludzie z jego z otocze-
nia, za tym przedsięwzięciem przemawiają 
same korzyści: wdrażanie innowacyjnych 
technologii, ściągnięcie do Wrocławia wio-
dącej światowej firmy doradczej McKinsey,
nowe miejsca pracy dla młodych, wykształ-
conych i kreatywnych. Do tego wszystkiego 
nowe pole współpracy dla naukowców z 
Wrocławskiego Centrum Badań EIT Plus, Po-
litechniki i Uniwersytetu Przyrodniczego. 

McKinsey & Company

Pierwszy etap, analiza badawcza, czy-
li oszacowanie, jak obniżyć emisję gazów 
cieplarnianych i ich kosztów, zostanie zre-
alizowany przez firmę Centrum McKinsey
& Company. Przedmiotem analizy będą bu-
dynki (mieszkalne, użyteczności publicznej, 
komercyjne), transport, ciepłownictwo, go-
spodarka zarówno energetyczna, jak i odpa-
dami, woda, powietrze, a nawet zieleń miej-
ska. Jak więc widać pracy będzie sporo. 

Dlaczego wybrano McKinsey & Compa-
ny? Jest to firma o charakterze globalnym,
która zajmuje się głównie doradztwem stra-
tegicznym i wdrażaniem zaawansowanych 
metod zarządzania. Powstała w 1926 roku 
w USA, dzisiaj ma 92 biura w 52 krajach, 

w tym w 5 krajach Europy Wschodniej i za-
trudnia na całym świecie 8 500 konsultan-
tów, reprezentujących 117 narodowości. Jej 
klientami są największe firmy reprezentują-
ce wszystkie sektory gospodarki, począwszy 
od telekomunikacji, bankowości, czy han-
dlu elektronicznego, po energetykę, trans-
port i surowce. Firma ta współracuje też z 
organizacjami sektora publicznego, agen-
cjami rządowymi i instytucjami non-profit.
W Polsce działa od 1993 roku i zajmuje się 
doradztwem strategicznym w kluczowych 
branżach: w bankowości, ubezpieczeniach, 
telekomunikacji, energetyce, przemyśle naf-
towym, a nawet w zakresie dóbr konsump-
cyjnych. Jak podkreślają liderzy McKinsey, 
firma nie ogranicza się jedynie do analiz.
Tak naprawdę kształtuje rzeczywistość go-
spodarczą, bowiem pracując dla wiodących 
firm we wszystkich branżach strategicznych,
ma ogromny wpływ na kierunki ich rozwoju. 
Na tym między innymi polega jej globalny 
charakter. W styczniu br. otworzyła we Wro-
cławiu kolejne Centrum Wiedzy, czwarte 
tego rodzaju przedsięwzięcie w globalnej 
sieci Centrów Wiedzy McKinsey. Z tej oka-
zji prezydent Rafał Dutkiewicz powiedział: 
„Niezwykle cieszę się z decyzji firmy McKin-
sey, która uznawana jest za światowego 
lidera w zakresie rozwoju wiedzy. Projekt 
utworzenia globalnego Centrum Wiedzy do-
skonale wpisuje się w strategię budowania 
we Wrocławiu gospodarki opartej na wie-
dzy. Szczególnie ważne jest dla mnie to, że 
Wrocław doceniono jako miejsce oferujące 
wysoką jakość życia, bo tylko tam lokowa-
ne są tego typu centra, a także to, iż udało 
się nam przekonać inwestora, że najbardziej 
utalentowanych ludzi znajdzie właśnie we 
Wrocławiu”. Firma ma służyć konsultan-
tom i ekspertom zarówno w Europie, jak 
i na całym świecie, ale na początek zajmie 
się wrocławskim klimatem, co ma przynieść 
ogromne korzyści. Do zasadniczych zysków 
zalicza się obniżenie kosztów ogrzewania 
budynków i kosztów wytwarzania energii 
oraz rozwój technologii ochrony klimatu.

Zmiana klimatu

Wielu ludzi uważa, że McKinsey swoim 
projektem zmiany klimatu Wrocławia trafił
w przysłowiową dziesiątkę. Wszak miasto 
położone jest na bagnach i rozlewiskach 

Odry i cechuje się dokuczliwym klimatem: 
parnym, dusznym, który sprzyja rozwojowi 
chorób reumatycznych i alergicznych. Do 
tego dochodzą plagi komarów (w lecie), 
ulewne deszcze i powodzie. Ze wstępnych 
informacji wynika, że firma zamierza dole-
gliwości te usunąć przede wszystkim po-
przez realizację programu redukcji gazów 
cieplarnianych. Jest to tym łatwiejsze, że 
wpisuje się w podejmowane aktualnie dzia-
łania na całym świecie. Jednym z liderów 
tego programu jest Unia Europejska. Polska 
czyni wszelkie starania, aby znaleźć się w 
czołówce państw realizujących tego rodzaju 
pomysły, a liderem staje się Wrocław, któ-
ry w ten sposób staje do ostrej rywalizacji z 
miastami Europy, a nawet świata.

Co ciekawe w tym przedsięwzięciu, że 
badania Centrum Wiedzy McKinsey nie idą 
w kierunku oceny podstaw naukowych zja-
wiska zmian klimatu, jego ewentualnych 
przyczyn ani celowości wdrażania rządo-
wych programów czy prowadzonej polity-
ki. Celem jest jedynie dostarczenie danych 
liczbowych na temat potencjału redukcji 
emisji gazów cieplarnianych i jej ewentual-
nych kosztów. Warto może w tym miejscu 
przypomnieć, że dotychczas w Polsce już 
znacząco ograniczono emisję CO2, bo tylko 
w latach 1988-2005 o 34% .

Schłodzenie klimatu, czyli zamki  
z piasku, albo domy ze śniegu

Z nieoficjalnych źródeł wynika, że reduk-
cja gazów cieplarnianych ma obniżyć tem-
peraturę powietrza w mieście. Nie wiado-
mo jednak, jaka ma być granica i skala tego 
przedsięwzięcia. Jedno jest pewne, że jeśli 
proces ten się rozpocznie, to nie wiadomo, 
czym się zakończy. Z informacji nieoficjal-
nych wynika, że chodzi o osiągnięcie średniej 
temperatury w granicach zera stopni Celsju-
sza oraz że jest to optymalna i pod każdym 
względem korzystna dla miasta zmiana kli-
matu. Po pierwsze, zawsze będzie padał 
tylko śnieg i dlatego nie będą nas gryzły 
już komary, nie będzie duchoty, powodzie 
również są wykluczone. Po drugie, przynie-
sie to kolosalne oszczędności w budownic-
twie i w energetyce. Po prostu domy moż-
na będzie budować ze śniegu, który w tym 
kontekście stanie się surowcem darmowym 
i dostępnym w nieograniczonych ilościach.  
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I wreszcie, po trzecie, śnieg jest doskona-
łym izolatorem cieplnym. Dom ze śniegu nie 
wymaga w ogóle ogrzewania! Na zewnątrz 
może być nawet -30°C, a wewnątrz zawsze 
będzie około zera. Program Centrum Wiedzy 
McKinsey jest dopiero w fazie wstępnej, jesz-
cze nie wiadomo czy te zmiany klimatyczne 
obejmą tylko Wrocław, czy może całą Polskę 
a nawet Europę. To się dopiero okaże. W każ-
dym bądź razie skala ewentualnych zmian 
zapiera dech w piersiach. Trzeba przyznać, 
że tego jeszcze nigdy nie było. 

Finanse

Kto będzie finansował te pomysły ba-
dawcze oraz ich wdrożenie? Na ten temat 
nie ma konkretnych informacji. Niewątpliwie 
sporo będzie musiało wyłożyć miasto, które 
- jak wiemy - już teraz jest ogromnie zadłu-
żone. Może zaciągnie kolejną pożyczkę na 
przykład w jednym z niemieckich banków? 
Może uda się pozyskać pieniądze z Unii Eu-
ropejskiej, ONZ, czy z Banku Światowego, 
może nawet w formie nieograniczonych, 
ale za to wysoko oprocentowanych kredy-
tów. Nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że 
z pewnością trzeba je będzie spłacić. Swoją 
drogą firmie można tylko pozazdrościć pro-
stych, łatwych i przebojowych pomysłów na 
zwiększenie swoich dochodów. 

Sceptycy

Jest sporo osób nastawionych sceptycz-
nie do tego projektu. Twierdzą, że obietnice 
firmy McKinsey & Company to przysłowio-
we „gruszki na wierzbie” i podważają wia-
rygodność naukowców skupionych wokół 
tego centrum. Zwracają uwagę na brak z 
ich strony reakcji na „Stanowisko Komite-
tu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii 
Nauk w sprawie zagrożenia globalnym 
ociepleniem”, które ogłoszone zostało we 
Wrocławiu w dniu 31 marca 2009 roku. 
Ta poważna instytucja w słowach pełnych 
powściągliwości oraz powagi po prostu 
wyśmiała całą teorię „globalnego ocieple-
nia klimatu”. Jej oświadczenie jest nadal 
dostępne na stronach internetowych. Z 
dziesięciu punktów kwestionujących tę teo-
rię przytaczam tylko fragment ostatniego 
argumentu. „Doświadczenie badawcze w 
dziedzinie nauk o Ziemi mówi, że tłumacze-
nie zjawisk przyrodniczych, oparte na jedno-

stronnych obserwacjach, bez uwzględniania 
wielości czynników decydujących o konkret-
nych procesach w geosystemie, prowadzi z 
reguły do nadmiernych uproszczeń i błęd-
nych wniosków. Błędne też mogą być decy-
zje polityków podejmowane w o oparciu o 
niekompletny zespół danych. W takich wa-
runkach łatwo o – przystrojony poprawno-
ścią polityczną – lobbing inspirowany przez 
kręgi zainteresowane na przykład sprzeda-
żą szczególnie kosztownych, tak zwanych 
ekologicznych, technologii energetycznych 
bądź składowaniem (sekwestracją) CO2 w 
złożach już wyeksploatowanych. Z przy-
rodniczą rzeczywistością nie ma to wiele 
wspólnego. Podejmowanie radykalnych i 
ogromnie kosztownych działań gospodar-
czych zmierzających do ograniczenia emisji 
jedynie wybranych gazów cieplarnianych, w 
sytuacji braku wielostronnej analizy zacho-
dzących zmian klimatu, może doprowadzić 
do zupełnie innych skutków niż oczekiwa-
ne. Komitet Nauk Geologicznych PAN uważa 
za konieczne podjęcie wielodyscyplinowych 
badań, opartych na wszechstronnym moni-
toringu i modelowaniu wpływu na klimat 
również innych zmiennych czynników, nie 
tylko stężenia CO2. Jedynie takie podejście 
przybliży nas do pełnego rozpoznania przy-
czyn zachodzących zmian klimatu.”

Sceptycy twierdzą też, że dobrze by 
było, aby firma McKinsey & Company, za-

nim rozpocznie realizować we Wrocławiu 
swoje „cieplarniane” pomysły, zapoznała się 
z dorobkiem wrocławskich naukowców z 
Polskiej Akademii Nauk. Tym bardziej powi-
nien z nimi zapoznać się Prezydent. Klimat 
jest zjawiskiem globalnym i w żaden sposób 
niezależnym od działań pana Prezydenta i 
wspieranej przez niego firmy. Uważają oni,
że jedynym wyjaśnieniem tego rodzaju dzia-
łań może być tylko próba wyprowadzenia 
kolejnych milionów złotych z kasy miejskiej 
i tak już po uszy zadłużonego Wrocławia. 
Zwracają uwagę na to, że o jakości życia 
w mieście nie stanowi klimat, natomiast 
ogromny wpływ mają rzeczy bardzo pro-
zaiczne: sprawna i wygodna komunikacja, 
dostępne parkingi, standard mieszkań ko-
munalnych, równe traktowanie podmiotów 
gospodarczych, stymulowanie rozwoju ro-
dzimego biznesu, dostępność takich dóbr 
jak spektakl teatralny. Co prawda, niemiecka 
firma Govecs zrobiła pierwszy krok w stronę
ekologicznego Wrocławia i obdarzyła straż 
miejską, a nawet Prezydenta, elektrycznymi 
skuterami, to w żaden sposób nie posunę-
ło sprawy do przodu. Po pierwsze czymś te 
akumulatory trzeba ładować i gdzieś je uty-
lizować, a to jest już mniej ekologiczne, a 
po drugie trudno sobie wyobrazić chociażby 
panie w średnim wieku pomykające z dzieć-
mi na plecach skuterami po wrocławskich 
ulicach.                              
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Jakiego prezydenta potrzebuje Wrocław?

W obecnych wyborach o urząd prezyden-
ta Wrocławia ubiegać się będzie kilku kan-
dydatów, właściwie każda partia polityczna 
zgłosiła swojego. I – co ciekawe – wszyscy 
oponenci urzędującego obecnie Rafała Dut-
kiewicza na pierwszy rzut oka prezentują 
podobne programy. Jak zwykle diabeł tkwi 
w szczegółach. O różnicach między kandy-
datami z Dawidem Jackiewiczem, posłem na 
sejm, szefem wrocławskiej struktury Prawa 
i Sprawiedliwości i zarazem kandydatem tej 
partii na urząd prezydenta miasta rozmawia 
Małgorzata Jaszczuk-Surma.

Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość 
tym razem wysunęło własnego kandy-
data, a nie wchodzi w koalicję z innymi 
ugrupowaniami? Mówi się, że przecież 
od wielu lat było w koalicji z Platformą 
Obywatelską.

W 2002 r. kandydaci wszystkich organi-
zacji postsolidarnościowych, w bardzo sze-
rokim rozumieniu tego słowa, czyli Prawa 
i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej 
jak i AWS startowali z jednej listy i mieli jed-
nego kandydata na prezydenta. Był nim Ra-
fał Dutkiewicz, który te wybory wygrał. Ta 
mobilizacja wynikała z obaw przed zwycię-
stwem kandydatki lewicy, pani Lidii Geringer 
d`Odenberg. Po 4 latach – w 2006 r. – sytu-
acja była całkiem inna. Nie było już wspólnej 
listy, tak więc zarówno PiS, jak i PO miały 
własne listy kandydatów do Rady Miasta, ale 
własną listę miał także R. Dutkiewicz. Nadal 
jednak te wszystkie trzy organizacje popie-
rały R. Dutkiewicza jako kandydata na prezy-
denta. Obecnie każda z tych organizacji ma 
zarówno swoją listę kandydatów do Rady 
Miasta, jak i swojego kandydata na prezy-

denta. Jak więc widać nie ma i nie było tu 
żadnej koalicji.

Dlaczego tak się stało?

W naszym przypadku wynika to z róż-
nicy programowej, z rozminięcia się wizji 
przyszłości Wrocławia pomiędzy nami a R. 
Dutkiewiczem. Wrocław R. Dutkiewicza to 
miasto pełne igrzysk, spektakularnych wy-
darzeń, wielkich, międzynarodowych, takich 
jak Europejska Stolica Kultury, EURO 2012, 
czy EXPO, w którym zupełnie nie liczą się 
interesy mieszkańców. A przecież pierw-
szą i najważniejszą powinnością prezyden-
ta miasta powinna być właśnie dbałość o 
mieszkańców i o ich komfort życia. Po bez-
skutecznych próbach nakłonienia Rafała 
Dutkiewicza do zmiany postawy doszliśmy 
do wniosku, że trzeba wystawić własnego 
kandydata. To samo zrobiły także inne par-
tie. PO na przykład przestała popierać pre-
zydenta Dutkiewicza dwa lata wcześniej niż 
my, z tą wszakże różnicą, że zrobiła to nie 
z powodów dbałości o Wrocław i wrocła-
wian – i mówię to z pełną odpowiedzial-
nością – tylko dlatego, że Rafał Dutkiewicz 
publicznie odmówił wejścia w szeregi PO. 
Z tą chwilą rozpoczął się spór personalny z 
Grzegorzem Schetyną, a wraz z nim torpe-
dowanie zamierzeń Prezydenta, blokowanie 
środków europejskich jak i ważnych decyzji 
dla Wrocławia, i to zarówno na poziomie 
ministerialnym, jak i urzędu marszałkow-
skiego. Działacze PO nigdy nie mówili, że 
powodem, dla którego się poróżnili z Rafa-
łem Dutkiewiczem jest np. ich wrażliwość 
społeczna, której nie przejawia prezydent, 
ale bardziej na zasadzie, „nie jesteś z nami, 
więc jesteś przeciwko nam”. 

Kiedy PiS wyszło z koalicji i dlaczego?

Wielokrotnie od dwóch lat wypowia-
daliśmy się na łamach prasy, że pomagamy 
prezydentowi Dutkiewiczowi w tym, co jest 
ważne dla Wrocławia, ale nigdy w tym, co 
ma szkodzić wrocławianom. Na przykład za 
każdym razem klub PiS blokował podwyżki 
opłat za media. Ostrzegaliśmy go też, że je-
śli jego postawa się nie zmieni, jeśli się nie 
otworzy na realne problemy wrocławian, 
nasza koalicja się skończy. On jednak roz-
trwonił zaufanie, jakim go obdarzyliśmy. Nie 
ma więc prawa być zdziwiony z tego powo-

du, że PiS przestało go popierać. Swoją dro-
gą, gdyby Prawo i Sprawiedliwość odeszło 
dwa lata temu, to – w przeciwieństwie do 
PO – byłoby pokazywane jako destrukcyjna 
siła, która rozbija wrocławską scenę politycz-
ną, a nie jako opozycja konstruktywna. Poza 
tym jesteśmy odpowiedzialni. Gdybyśmy się 
wówczas zachowali jak PO, to skutki tego 
posunięcia obciążyłyby wszystkich. Mieli-
byśmy problem nieuchwalonego budżetu, 
nieuchwalonego absolutorium, być może 
rozpisania referendum za odwołaniem pre-
zydenta, blokowanie planów zagospodaro-
wania przestrzennego, blokowanie wszel-
kiego rodzaju pożyczek, inwestycji. Gdyby 
nie tych kilka głosów PiS w Radzie Miejskiej, 
Wrocław przez ostatnie dwa lata byłby w 
permanentnym paraliżu zarządczym, mie-
libyśmy sytuację kompletnego chaosu poli-
tycznego. Nikt tego jednak nie chce doce-
nić, nikt nie powiedział „dzięki PiS Wrocław 
wyszedł obronna ręką z kryzysu gospodar-
czego”. Dzisiaj wielu mówi: „PO od dawna 
akcentowała swoje niezadowolenie, a wy 
byliście w koalicji, i nic nie mówiliście”. A to 
nieprawda, proszę spojrzeć do artykułów, 
chociażby w Gazecie Wrocławskiej, gdzie od 
dawna apelowaliśmy do Prezydenta o wraż-
liwość społeczną. 

Dzisiaj jednak wszyscy oponenci 
Rafała Dutkiewicza pochylają się nad 
zwykłym wrocławianinem i mają po-
dobne programy. 

Proszę zwrócić uwagę, że jeśli kandyda-
ci, którzy na co dzień nie mają ze sobą nic 
wspólnego, reprezentują inne barwy poli-
tyczne, mają inne doświadczenia życiowe i 
zawodowe, a mówią o podobnym katalogu 
problemów, które nękają Wrocław, to w tym 
jest coś niepokojącego. To znaczy, że to nie 
jest zmowa, aby w taki sposób uderzyć Dut-
kiewicza, tylko to jest podobny sposób po-
strzegania problemów Wrocławia. Wszyscy 
jego kontrkandydaci mówią, że Prezydent 
skoncentrował się na sprawach spektaku-
larnych, prestiżowych i wplątał w to swoje 
ambicje polityczne. Zależy mu, żeby zostać 
prezydentem kraju, mieć też władzę w Sej-
miku, ściągnąć do Wrocławia jak największą 
ilość wielkich, spektakularnych, międzyna-
rodowych koncertów i imprez. Nie pamięta 
jednak o tym, że na Brochowie, w Leśnicy 
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czy w innych peryferyjnych dzielnicach, jest 
niebezpiecznie, nie ma kanalizacji, nie ma 
przedszkoli (a jeśli są, to nie ma wystarczają-
cej liczby miejsc), nie ma oświetlonych, wyre-
montowanych ulic, kamienice wyglądają jak 
z okresu II wojny światowej, nie ma pomy-
słów na to, jak zagospodarować czas i życie 
osobom w wieku emerytalnym, młodzieży, 
nie ma osiedlowych basenów, domów kul-
tury itd. Za to mamy stadion za miliard zło-
tych i salę koncertową w budowie za 400 
milionów złotych. Prezydent zapowiedział 
też dwa tunele w swoim programie. Nie 
wiem, skąd na to weźmie pieniądze, bo w 
grę wchodzą setki milionów złotych, a Wro-
cław jest mocno zadłużony. Trzeba zadać 
pytanie: co z tego mają wrocławianie? Co 
z tego, że będziemy mieli kolejną potężna 
piękną imprezę za 5 milionów złotych, jakiś 
przegląd filmów czy jakąś Dodę w Rynku,
skoro mieszkaniec Pracz Odrzańskich od  
12 lat nie ma kanalizacji i od 12 lat co roku 
słyszy, że jeszcze musi poczekać, bo pienią-
dze są potrzebne na koncert?

 W takim razie czym Pan się różni od 
innych kontrkandydatów?

To jest kwestia wiarygodności. Mówimy 
o tych samych problemach, ale trzeba wi-
dzieć kto mówi w sposób koniunkturalny, 
wynikający tylko i wyłącznie z kampanii wy-
borczej, a kto jest w tym wiarygodny. Jest 
mi niezręcznie mówić o sobie, więc zainte-
resowanych odsyłam do projektów uchwał 
PiS, do postulatów, które artykułowaliśmy 
zawsze publicznie, bo to nie są jakieś gabi-
netowe ustalenia, do artykułów prasowych, 
w których nawołaliśmy Prezydenta do zmia-
ny polityki i do programu PiS. Co najmniej 
od początku 2008 r., a mam dokumenty, że 
już od 2007 r., zwracaliśmy uwagę Rafałowi 
Dutkiewiczowi na konieczność zmiany filo-
zofii jego prezydentury. Przekazaliśmy mu
9 postulatów, które były warunkiem naszej 
współpracy,a które zrealizował w niewiel-
kim procencie. 

Czy można wiedzieć jakie?

Proszę bardzo, to nie jest żadna tajem-
nica: wprowadzenie do wrocławskich szkół 
programu książka w szkole. Chodziło o to, 
żeby dzieci nie dźwigały tak ciężkich torni-
strów, jakie noszą i w związku z tym, żeby 

miasto zakupiło podręczniki do szkół. Drugą 
kwestią jest konieczność przeprowadzania 
badań stomatologicznych w szkole. Udało 
się nam wymusić na Prezydencie objęcie 
szczepieniem HPV populacji wrocławskich 
13-latek i program właśnie teraz rusza, ale 
nikt publicznie nie mówi, że są to nasze po-
stulaty, że to jest pomysł i warunek współ-
pracy, jakie przedstawiło PiS. Zażądaliśmy 
od R. Dutkiewicza, żeby stworzył radę do 
spraw małych i średnich przedsiębiorców 
przy prezydencie, ponieważ ta wrocławska 
przedsiębiorczość pada. W ciągu ostatnich 
kilkunastu lat 50 tys. małych wrocławskich 
podmiotów nie wytrzymało walki z kryzy-
sem gospodarczym, z silną konkurencją, z 
zagranicznymi podmiotami, które przycho-
dzą, nie płacą tutaj podatków, wysysają 
rynek. Niestety, Pan Prezydent nie powołał 
tej rady ds. wrocławskich przedsiębiorców. 
Dzisiaj muszą się z nim komunikować za 
pośrednictwem kilkudziesięciu departamen-
tów, wydziałów, kierowników. Informacje 
nie docierają do Dutkiewicza i żyje on w 
przekonaniu, że wszystkim jest dobrze. 
Chcieliśmy zreformować Straż Miejską, żeby 
była skuteczniejsza, sprawniejsza, ale przede 
wszystkim żeby jej funkcjonariusze przestali 
zakładać blokady na koła, a zaczęli patrolo-
wać otoczenia szkół. W roku 2009 stwier-
dzono wzrost przestępstw okołonarkotyko-
wych w okolicach szkół aż o 21%,. Chodzi o 
handel dopalaczami, narkotykami, ale także 
o wymuszenia, zaczepianie dzieci, kradzieże 
komórek, gier itp. Niestety, wiceprezydent 
W. Adamski, w którego kompetencjach leży 
Straż Miejska, bardzo nieprzychylnie patrzył 
na ten projekt. Jest mnóstwo tego typu 
spraw. 

Wracając do hasła „wiarygodność”, 
proszę sprawdzić, czy PO w ciągu ostatnich 
dwóch lat chociaż raz się zająknęła, że ocze-
kuje od prezydenta większej wrażliwości 
społecznej? Nigdy, co więcej, jeśli przyjrzy-
my się kandydatowi PO panu Sławomirowi 
Piechocie, to widać, że jego wrażliwość spo-
łeczna pojawiła się w kampanii wyborczej. 
Wystarczy prześledzić głosowania w Sejmie, 
gdzie Sławomir Piechota, wiele, wiele razy 
uczestniczył w blokowaniu projektów pro-
rodzinnych, mających na względzie ulgę i 
wsparcie dla najbiedniejszych, którzy naj-
gorzej wyszli na transformacji ustrojowej. 

Dlatego śmiem twierdzić, że jest to tylko i 
wyłącznie marketingowy zabieg na potrze-
by kampanii wyborczej.

Jak Pan ocenia rolę Rad Osiedli w 
strukturze administracji samorządowej?

Uważam, że Rady Osiedli kształtują de-
mokrację na poziomie samorządowym. 
Wszelkie więc próby zminimalizowania ich 
kompetencji i roli, a jest taki impuls, który 
płynie z różnych źródeł, byłyby szkodliwe, 
działałaby antyobywatelsko. Poza tym są one 
świetną szkołą dla samorządowców różnych 
szczebli administracji. Wiedzę radnych z RO 
powinno się wykorzystywać praktycznie, 
chociażby planując remonty infrastruktury 
miasta. Mogą być bardzo pomocne w zarzą-
dzaniu miastem, pod warunkiem, że będą 
miały umocowanie prawne i silne kompe-
tencje, że przedstawiciel RO będzie miał 
istotny głos w dyskusjach na temat plano-
wanych remontów i inwestycji. PiS w swoim 
programie, przedstawionym dziennikarzom, 
zaproponował ustalenie corocznej sztywnej 
kwoty w budżecie równej 1% budżetu mia-
sta na wydatki i potrzeby, które wskażą rady 
osiedli. To całkiem sporo, bo ponad 30 mi-
lionów zł do podziału między 48 rad. Każda 
rada miałaby możliwość wskazania wyko-
nania niezbędnych prac, remontów, reno-
wacji do kwoty kilkuset tysięcy zł, a nawet 
do miliona. To już jest całkiem sporo. Dzisiaj 
są to kwoty rzędu 30-31,5 tys. zł, które w 
zasadzie pozwalają zorganizować doroczny 
festyn osiedlowy i nic więcej. 

Co Pan sądzi na temat projektu roz-
wiązania Rad Osiedli i ustanowienia w ich 
miejsce większych jednostek terytorial-
nych?

Likwidacja Rad Osiedli czy restrukturyza-
cja rozumiana jako zmniejszenie ich liczby 
jest błędem. Jeśli zmniejszymy liczbę osiedli 
i będzie ich np. 10 i każde będzie miało 60 
tys, mieszkańców, czyli tyle ile ma niejedno 
miasto na Dolnym Śląsku, to wtedy zniknie 
całkowicie znajomość specyfiki danego osie-
dla. Poza tym taka duża jednostka terytorial-
na będzie miała duży budżet, porównywalny 
z budżetem średnich miast i wówczas stanie 
się łakomym kąskiem dla partii politycznych. 
Nie powinniśmy elementów walki politycz-
nej wprowadzać na poziom Rad Osiedli.
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Czy ma Pan pomysł na sprawne zarzą-
dzanie remontami infrastruktury Wrocła-
wia?

Przede wszystkim powinniśmy poddać 
audytowi wszystkie zaplanowane remon-
ty pod kątem tego, czy są logicznie zapla-
nowane, żeby uniknąć paraliżu miasta. To 
pozwoliłoby uniknąć też sytuacji, z jaką 
mamy do czynienia na co dzień, że najpierw 
remontujemy nawierzchnię, a za dwa lata 
remontujemy tam media (kanalizację, ista-
lacje pdziemne, itd.) i ściągamy niedawno 
remontowaną nawierzchnię. Po trzecie 
można zaplanować remonty tak, aby więk-
szość z nich, zwłaszcza te utrudniające ży-
cie kierowcom, planować podczas wakacji, 
kiedy Wrocław się wyludnia. Po czwarte, 
można remonty prowadzić w trybie trzy-
zmianowym, tak jak na Zachodzie, wtedy 
zaoszczędzimy nawet 2/3 czasu. I wreszcie: 
rygorystycznie domagać się, aby wpisać do 
umów z wykonawcami ich pełną odpowie-
dzialność za wykonaną pracę przynajmniej 
przez 5 lat. Muszą dawać rękojmię, że prace 
zostały wykonane solidnie, a w razie wadli-
wego ich wykonania, biorą na siebie pełną 
odpowiedzialność. Nie tak jak jest obecnie, 
chociażby na Rondzie Reagana. 

Jeśli zostanie Pan prezydentem, w jaki 
sposób zamierza się Pan kontaktować z 
mieszkańcami Wrocławia?

Zapowiadałem już, ze będę spotykał się 
z wrocławianami i nie jest to obietnica wy-
borcza, ale zobowiązanie honorowe. Przy-
najmniej raz na kwartał będę organizował 
spotkania otwarte z mieszkańcami, w jed-
nym z dużych wrocławskich obiektów, np. 
w Orbicie, gdzie może przyjść nawet kilka 
tysięcy osób. Każdy będzie mógł podejść 
do mikrofonu i zadać pytanie, a ja będę się 
przed mieszkańcami tłumaczył z tego, co 
mi się nie udało i dlaczego, albo co mi się 
udało. 

Wrocław jest mocno zadłużony. Czy 
ma Pan pomysł jak z tego wyjść? 

Wrocław jest rzeczywiście fatalnie za-
dłużony, na kwotę 1 miliarda 800 milionów 
zł. Na każdego mieszkańca przypada 2809 
zł długu. To bardzo dużo. Dla porównania 
w Poznaniu zadłużenie na osobę wynosi 

1300 zł, a jedyne miasto w Polsce, które 
jest bardziej od nas zadłużone to Warsza-
wa, gdzie na każdego mieszkańca przypada 
o 20 zł więcej niż we Wrocławiu. Możemy 
śmiało powiedzieć, że Wrocław został za-
dłużony do granic możliwości. Dzisiaj nie 
może zaciągać już żadnych kredytów. Jeśli 
ktokolwiek mówi, że jest inaczej, to albo 
kłamie, albo nie wie, o czym mówi.

W takiej sytuacji trzeba przede wszyst-
kim myśleć, jak ulżyc mieszkańcom, a nie 
wielkim podmiotom gospodarczym czy ja-
kims firmom międzynarodowym. Zapowie-
dzieliśmy, że przez te 4 lata nie podniesiemy 
opłat za media. Nie będzie też podwyżek 
opłat lokalnych. Koszty życia we Wrocławiu 
nie wzrosną, ponieważ nie zgadzam się z 
tym, żeby problemy finansowe miasta, do
których doprowadziły władze Wrocławia, 
obciążały kieszenie podatników. Trzeba te 
pieniądze znaleźć poprzez szukanie oszczęd-
ności w administracji, w zarządzaniu spółka-
mi komunalnymi, w wydatkach na bezsen-
sowne prestiżowe imprezki, które nikomu 
nic nie przynoszą, w stworzeniu warunków 
do prowadzenia działalności gospodarczej, 
bo z tej działalności są podatki, a z tych po-
datków m.in. kształtuje się budżet miasta. 
Trzeba też uruchomić sprzedaż gruntów 
pod budownictwo mieszkaniowe, która z 
nie wiadomo jakich względów jest wstrzy-
mana. To byłby wpływ do kasy miasta, ale 
też impuls na rynku nieruchomości, których 
ceny na pewno by spadły.

Czy widzi Pan potrzebę wspomagania 
rodzimego biznesu?

Tak, jak najbardziej Niewątpliwie po-
trzebujemy zagranicznych przedsiębior-
ców i nowych technologii, które ze sobą 
sprowadzają. Potrzebujemy też nowych 
miejsc pracy. Trzeba pamiętać jednak, że 
na przykład 10 przedsiębiorców zagra-
nicznych, z których każdy zatrudni nawet 
po 100 osób, tworzy 1000 nowych miejsc 
pracy, tymczasem 10 000 wrocławskich 
przedsiębiorców, którzy zatrudniają zale-
dwie po 2-3 osoby, tworzy 20-30 tysięcy 
miejsc pracy. Każdy więc potrafi policzyć,
że wrocławscy przedsiębiorcy zostawiają 
większe podatki niż zachodnie duże kon-
cerny, które korzystają z różnego rodzaju 
zwolnień. Poza tym, wraz z końcem ko-

niunktury gospodarczej czy ulgi podatko-
wej opuszczą Wrocław i przeniosą się na 
Słowację, Białoruś i Ukrainę. Nasi przedsię-
biorcy tu zostaną. Tu mają rodziny, swoje 
miejsce pracy, o które się troszczą i zabie-
gają i tu płacą podatki. Tak więc wrocław-
scy przedsiębiorcy muszą mieć możliwość 
kontaktu z prezydentem, który powinien 
się wsłuchiwać w to, co oni mówią.

Ja spotykałem się z kupcami i wiem, 
że przede wszystkim trzeba stworzyć im 
warunki do prowadzenia działalności. Nie 
może być tak, że likwiduje się kolejne pla-
ce targowe, na których prowadzili swoją 
działalność, nie proponując nic w zamian, 
przerzucając ich z miejsca na miejsce, albo 
składając obietnice bez pokrycie, tak jak 
było przy likwidacji targowiska na Pl. Grun-
waldzkim. Moim zdaniem, trzeba realizo-
wać uchwałę Rady Miejskiej z 2003 r., któ-
ra mówi, że trzeba wyznaczyć miejsca we 
Wrocławiu na targowiska, a która leży w 
szufladzie. Postuluję, żeby kupcy wskazali
przynajmniej 10 takich miejsc we Wrocławiu 
i żeby je ująć w planach rozwoju Wrocławia 
jako miejsca przeznaczone pod działalność 
kupiecką. Miasto musi wziąć na siebie ko-
nieczność uzbrojenia tego terenu na wzór 
miast europejskich: Paryża, Rzymu itd. Poza 
tym trzeba ustalić przystępne opłaty i w 
ten sposób umozliwić kupcom działalność. 
Trzeba też z nimi zawrzeć porozumienie, że 
jeśli chcą inwestować w hale kupieckie z 
prawdziwego zdarzenia, które odpowiada-
ją normom europejskim, to wtedy miasto 
odda im w dzierżawę teren pod budowę 
tego typu obiektów przynajmniej na okres 
10-12 lat, żeby mogli skorzystac z kredy-
tów, a nie na rok. To samo dotyczy lokali 
dla wrocławskich przedsiębiorców: muszą 
obowiązywać umowy wieloletnie. Jest 
jeszcze kwestia programu poręczeń kredy-
towych, który we Wrocławiu nie może się 
jakoś rozwinąć. 

Mamy we Wrocławiu infrastrukturę, 
której nie wykorzystujemy. Mam na myśli 
Wrocławski Park Technologiczny i inne tego 
typu instytucje, dzięki którym innowacyjne 
rozwiązania technologiczne, jakie powstają 
w ramach drobnej przedsiębiorczości (róż-
ne rozwiązania teleinformatyczne, infor-
matyczne) można promować również poza 
granicami Wrocławia.                  
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Dawid Jackiewicz
Życiorys kandydata na Prezydenta Wrocławia

 RODZINA

Dawid Jackiewicz ma 37 lat. Urodził się 
we Wrocławiu. Od 11 lat jest żonaty. 
Żona Anna jest z wykształcenia politolo-
giem. Razem z dwoma synami - ośmio-
letnim Natanem i kilkunastomiesięcznym 
Samborem - mieszkają we Wrocławiu.

 WYKSZTAŁCENIE

W latach 1993 - 1998 studiował Poli-
tologię na Wydziale Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada 
tytuł magistra politologii. Praca magi-
sterska poświęcona była problematyce 
rozliczenia komunistycznej przeszłości 
Polski.

 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

W działalność społeczną zaangażował 
się już w liceum. Organizował wówczas 
przez kilka lat z rzędu (wraz z innymi 
ochotnikami, związanymi z Fundacją im. 
Św. Marcina), Wigilie dla ubogich. Był 
również zaangażowany w organizację 
konwoju z darami dla Polaków na Biało-
rusi. W 1997 roku zainicjował i zorgani-
zował, wraz z wrocławskim Caritas, ko-
lonie dla dzieci powodzian z Wrocławia 
i okolic.
Już w trakcie studiów związał się z Ru-
chem Odbudowy Polski. Przez kilka lat 
był członkiem władz krajowych tej or-
ganizacji. W roku 2001 zaangażował 
się w tworzenie Prawa i Sprawiedliwości 
Lecha Kaczyńskiego na Dolnym Śląsku. 
Obecnie jest członkiem Zarządu Głów-
nego tej partii i jej Prezesem w Okręgu 
Wrocławskim.
Przed laty działał w Ruchu Młodego Po-
kolenia - organizacji skupiającej młodych 
działaczy o przekonaniach prawicowych 
i patriotycznych. Wielu dawnych działa-
czy tej organizacji pełni lub pełniło bar-
dzo znaczące i odpowiedzialne funkcje 
państwowe.
W czasie studiów pełnił rolę sekreta-
rza Polskiego Stowarzyszenia Artystów 
„Rzeźba w Śniegu i w Lodzie”, które-

go członkowie co roku uczestniczyli  
w międzynarodowych zawodach rzeźbiar-
skich, organizowanych w różnych miej-
scach na całym świecie, m.in. na Alasce.

 DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA

Zawodowo zajmuje się polityką. Pełnił 
funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie 
Skarbu Państwa. Jako wiceminister od-
powiadał za tak ważne dla polskiej go-
spodarki przedsiębiorstwa, jak: KGHM, 
LOT, RUCH czy Mennica Państwowa, jak 
i za przemysł metalowy.
Od 2005 roku jest posłem na Sejm RP. W 
wyborach startował z ramienia Prawa i 
Sprawiedliwości. W trakcie poprzedniej 
kadencji Sejmu pełnił funkcję wiceprze-
wodniczącego, a następnie przewodni-
czącego sejmowej Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Był 
również członkiem Komisji Administracji 
i Spraw Wewnętrznych.
W obecnej, szóstej, kadencji Sejmu RP 
jest wiceprzewodniczącym Komisji Skar-
bu Państwa. W latach 2003-2005 był 
wiceprezydentem Wrocławia. Odpowia-
dał za architekturę, budownictwo, Biuro 
Rozwoju Wrocławia, ochronę zabytków 
i środowiska.
W samorządowej kampanii wyborczej w 
2002 roku był wiceszefem Sztabu Wy-
borczego Rafała Dutkiewicza, obecne-
go Prezydenta Wrocławia. W okresie od 
października 2002 roku do stycznia 2003 
roku był Radnym Rady Miejskiej Wrocła-
wia. W latach 2001 - 2002 pracował na 
stanowisku kierowniczym w firmie za-
rządzającej i administrującej obiektami 
wypoczynkowymi. W latach 2000 - 2001 
był kierownikiem Biura Poselskiego Jana 
Olszewskiego we Wrocławiu.
Ma też doświadczenie w konserwacji 
zabytków - w okresie studiów pracował 
na stanowisku młodszego renowatora 
zabytków.
W czasie studiów odbywał praktyki  
w Biurze Informacji Dyrektora General-
nego Urzędu Rady Ministrów oraz w Mi-
nisterstwie Spraw Wewnętrznych.
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Teresa Izworska

Polsko to nie Twoja droga
W ostatnim czasie jesteśmy świadkami 

ataków agresji w życiu publicznym płyną-
cych ze strony środków masowego przekazu, 
jak również niektórych polityków. Żyjemy w 
wolnej ojczyźnie, a z ust parlamentarzystów 
padają propozycje ustaw, podobne do tych, 
jakie narzucali nam okupanci i zaborcy. Jest 
to zastanawiające, a zarazem przerażające. 
Odnosi się wrażenie, że chodzi tu o wywoła-
nie konfliktu społecznego i to na wielką skalę.
Ten wulgarny styl bycia, arogancja, cynizm, 
brak kultury myśli i wypowiedzi przerażają 
przeciętnego Polaka, który z troską patrzy na 
dom ojczysty. Wygląda na to, że trzymający 
władzę wcale się nie przejmują tym, co myśli, 
czego oczekuje, czego potrzebuje obywatel i 
jakie ma prawa. Czy można temu zapobiec, 
czy też jesteśmy skazani na to, co w perfidny
sposób zostało zaplanowane? 

Chyba już nikt nie ma wątpliwości, że to 
nie jest zwykły zbieg okoliczności czy przy-
padek, że w wolnej, suwerennej ojczyźnie, 
jest tyle zła, zakłamania i obłudy, pogardy 
dla człowieka, drwiny z tego, co polskie, ka-
tolickie, chrześcijańskie. Skąd się to wszyst-
ko bierze?

Brak poszanowania drugiej osoby, nisz-
czenie dobrego imienia, ośmieszanie, oczer-
nianie, zastraszanie, szykanowanie, usuwanie 
z pracy czy ze stanowiska za tzw. „niepo-
prawne myślenie”, naruszanie podstawowych 
praw człowieka: do życia, do wolności słowa 
i wyznania – to niektóre tylko sposoby walki z 
człowiekiem, walki z Narodem. Należy pamię-
tać o istnieniu różnorodnych sposobów pro-
wadzących do niszczenia godności człowieka.
Godności, którą – jak przypominał błogosła-
wiony ksiądz Jerzy – wszczepił w człowieka 
sam Bóg: Zachować godność człowieka, god-
ność dziecka Bożego – to żyć bez zakłama-
nia. Obyś był zimny, albo gorący. Można się 
zastanawiać, jak wielu w Polsce jest takich, 
którzy z lęku, z obawy przed szykanami uda-
wali ateistów. Niestety, do dziś widzimy tego 
negatywne skutki: jak okaleczona jest ludzka 
psychika i jak to rzutuje na przyszłość. Wszel-
ka działalność człowieka – zarówno dobra 
czy zła, rozpoczyna się w ludzkiej myśli – złe 
mowy psują obyczaje.

Upłynęło już 26 lat od tragicznej śmierci 
błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, 
który swoją posługę duszpasterską pełnił w 
okresie PRL, lecz w niektórych sektorach życia 

publicznego, politycznego nic się nie zmieni-
ło, a wręcz nasiliły się zmasowane ataki kłam-
stwa i agresji. Jakże wymowne w kontekście 
tego, co dziś obserwujemy w szeroko pojętym 
życiu publicznym, życiu politycznym są jego 
słowa: Nie możemy zadowalać się prawdami 
łatwymi, powierzchownymi, propagandowy-
mi i narzuconymi gwałtem. Musimy nauczyć 
się odróżniać kłamstwo od prawdy. Nie jest 
to łatwe w czasach, w których żyjemy, w 
czasach, o których powiedział współczesny 
poeta, że „nigdy jeszcze tak okrutnie nie 
chłostano grzbietów naszych, batem kłam-
stwa i obłudy...” Nie jest łatwe dzisiaj, mówił 
ksiądz Jerzy, gdy w ostatnich dziesiątkach lat 
urzędowo w glebę domu ojczystego zasiewa-
no ziarna kłamstwa i ateizmu, zasiewano ziar-
na laicystycznego światopoglądu. Kłamstwo 
poniża ludzką godność i zawsze było cechą 
ludzi małych i zniewolonych. Gdzie kłamstwo 
jest niejako urzędowo pielęgnowane, tam 
brakuje miejsca na prawdę, która jest za-
przeczeniem i demaskowaniem kłamstwa. A 
gdzie brak prawdy, dobra i miłości, tam w to 
miejsce wkracza nienawiść i przemoc. Ewan-
gelia Chrystusowa, jak nauczał ksiądz Jerzy, 
jest ciągle aktualna i owocna, bo jest prawdą. 
Ideologie, które kierują się kłamstwem i prze-
mocą upadają, przynoszą złe owoce i spusto-
szenie moralne. Zbyt wiele przykładów tego 
mamy w historii Europy i świata.

Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko 
mówił z przekonaniem: Potęga zła, zakła-
mania, pogardy i nienawiści do człowieka 
musi być pokonana. Święty Maksymilian 
Maria Kolbe, patron Polski udręczonej, jest 
symbolem tego zwycięstwa, jakie odnosi 
człowiek siłą zniewolony, ale pozostający 
wolny duchem. Aby pozostać człowiekiem 
wolnym duchowo, trzeba żyć w prawdzie. 
Życie w prawdzie, to dawanie świadectwa, to 
przyznawanie się do niej i upominanie się o 
nią w każdej sytuacji. Prawda jest niezmien-
na. Prawda nie da się zniszczyć taką czy inną 
decyzją, taką czy inną ustawą.

Niczym Sybir, niczym knuty(...)
lecz Narodu duch zatruty 
To dopiero bólów ból! 

Zygmunt Krasiński – „Psalm miłości”

Jak istotne i aktualne są słowa księdza 
Jerzego wypowiedziane w maju 1984 roku: 

w dużej mierze sami jesteśmy winni naszemu 
zniewoleniu, gdy ze strachu albo dla wygod-
nictwa akceptujemy zło, a nawet głosujemy 
na mechanizm jego działania. Jeśli z wygod-
nictwa czy lęku poprzemy mechanizm dzia-
łania zła, nie mamy wtedy prawa tego zła 
piętnować, bo my sami stajemy się jego twór-
cami i pomagamy je zalegalizować. W życiu 
zawsze należy kierować się prawdą. Prawda 
to zgodność słów z czynami. Nie można przy-
jąć za prawdę pięknych słów, gdy zaprzeczają 
im fakty. Nie można przyjąć za prawdę pięk-
nych gestów i deklaracji o prawdziwej ugo-
dzie, gdy idą one równolegle z coraz dalszym 
odbieraniem praw obywatelskich. Widać nie-
wiele się zmieniło od wieków, bo już Platon 
mówił: każdy rząd ustanawia prawa dla wła-
snego interesu.

Człowiek to jedyne stworzenie, które Bóg 
ustanowił dla niego samego i nie może być 
podporządkowany celom niezgodnym ze 
swym ostatecznym przeznaczeniem – do ży-
cia wiecznego z Bogiem. 

Dziś szczególnie potrzebny jest nam 
Chrystus, aby człowiek nie utracił prawdy, 
miłości, dobroci. Nie zwątpił i nie stracił na-
dziei. Potrzebny nam jest szczególnie teraz, 
w czasach zakłamania, obłudy i zakrojonej na 
szeroką skalę manipulacji. Pielęgnujmy więc 
w życiu naszym i naszych rodzin Ewangelię 
Jezusa Chrystusa. I sięgajmy po nią często, 
aby umacniać nadzieję, utrwalać podstawo-
we wartości życia. Kapłan zatroskany o los 
człowieka, przypominał, że w każdym z nas, 
jest ślad Boga i prosił, aby się zastanowić, czy 
nie zamazaliśmy go w sobie zbyt mocno. Bez 
względu na to, jaki pełnisz zawód – jesteś 
człowiekiem. Aż człowiekiem. Zachować 
godność człowieka – to pozostać wewnętrz-
nie wolnym, nawet w warunkach zewnętrzne-
go zniewolenia. Tak jak zachował wewnętrz-
ną wolność Ojciec Maksymilian Maria Kolbe. 
W miejscu okrutnego podeptania praw Boga 
i praw człowieka, w miejscu niszczenia ludz-
kiej godności, człowiek odnosi zwycięstwo. 
To zwycięstwo przez wiarę i miłość odniósł w 
tym miejscu – mówił na terenie byłego obozu 
w Auschwitz-Birkenau w 1979 roku Jan Paweł 
II – człowiek, któremu na imię: Maksymilian 
Maria, nazwisko: Kolbe, z zawodu jak pisano 
w rejestrach obozowych: ksiądz katolicki, z 
powołania: syn św. Franciszka, z urodzenia: 
syn prostych, pracowitych, bogobojnych lu-
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dzi, włókniarzy w okolic Łodzi, z łaski Bożej 
i osądu Kościoła: błogosławiony. To zwycię-
stwo przez wiarę i miłość odniósł ów człowiek 
w tym miejscu, które było zbudowane na za-
przeczeniu wiary – wiary w Boga i wiary 
w człowieka – i na radykalnym podeptaniu 
już nie tylko miłości, ale wszelkich oznak 
człowieczeństwa, ludzkości; w tym miejscu, 
które było zbudowane na nienawiści i na 
pogardzie człowieka w imię obłąkanej ide-
ologii; w tym miejscu, które było zbudowa-
ne na okrucieństwie. Miejsce, do którego 
prowadzi wciąż jeszcze brama z szyderczym 
napisem «Arbeit mach frei», rzeczywistość 
bowiem była radykalnym zaprzeczeniem tego 
napisu. Wszystko to działo się w hitlerowskim 
obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, 
miejscu straszliwej kaźni, gdzie zamordowa-
no w latach drugiej wojny światowej około 
czterech milionów ludzi. Nieposłuszeństwo 
wobec Boga – Stwórcy życia, który powie-
dział: Nie zabijaj! spowodowało na tym 
miejscu potworną hekatombę śmierci tylu 
niewinnych. Równocześnie więc nasza epoka 
została naznaczona straszliwym piętnem za-
głady człowieka niewinnego. 

Ojciec Maksymilian Maria Kolbe – więzień 
hitlerowskiego, niemieckiego obozu koncen-
tracyjnego, upomniał się w obozie śmierci o 
prawo do życia niewinnego człowieka – jed-
nego z milionów. Ojciec Kolbe upomniał się o 
prawo do życia, wyrażając gotowość pójścia 
na śmierć w jego zastępstwie, ponieważ tam-
ten był ojcem rodziny i jego życie potrzebne 
było najbliższym. „Nie ma większej miłości od 
tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swo-
ich” (J 15,13)

Ten człowiek – franciszkanin Maksymilian 
Maria Kolbe, po upływie dwóch tygodni gło-
dowych męczarni zostaje pozbawiony życia 
śmiercionośnym zastrzykiem w dniu 14 sierp-
nia 1941 roku. Jego śmierć stała się znakiem 
zwycięstwa – powiedział Ojciec Święty, a było 
to zwycięstwo odniesione nad całym syste-
mem pogardy i nienawiści człowieka i tego, 
co Boskie w człowieku – zwycięstwo podobne 
do tego, jakie odniósł na Kalwarii Pan Nasz 
Jezusa Chrystus. Stąd też Papież Polak, pierw-
szą – programową encyklikę swego ponty-
fikatu – zaczął od słów Redemptor hominis 
– Odkupiciel człowieka i w całości poświęcił 
ją sprawie człowieka, godności człowieka, 
zagrożeniom człowieka – prawom człowieka. 

Niezbywalnym prawom człowieka, które tak 
łatwo mogą być podeptane i unicestwione... 
przez człowieka! Wystarczy ubrać go w inny 
mundur, uzbroić w aparat przemocy, w środki 
zniszczenia, wystarczy narzucić mu ideologię, 
w której prawa człowieka są podporządkowa-
ne wymogom systemu... podporządkowane 
bezwzględnie tak, że właściwie nie istnieją.

Jan Paweł II stwierdził – Chrystus chce, 
abym stawszy się Następcą Piotra świadczył 
przed całym światem o tym, co jest wielkością 
człowieka naszych czasów, co jest jego nędzą. 
Co jest jego klęską i co jest jego zwycięstwem. 
Jeżeli to wielkie wołanie i krzyk rozpaczy czło-
wieka umęczonego w obozie Auschwitz-Bir-
kenau i w tylu innych hitlerowskich obozach 
zagłady, które stopniowo obejmowały swoją 
siatką całą okupowaną Europę, ma przynieść 
owoce dla Polski, Europy i świata, należy wy-
ciągnąć wszystkie słuszne konsekwencje z De-
klaracji Praw Człowieka, jak wzywał do tego 
Papież Jan XXIII w Encyklice Pacem in terris. 
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 
10 grudnia 1948 roku uroczyście przyznaje 
wszystkim bez wyjątku ludziom godność oso-
by ludzkiej, potwierdza prawo każdego czło-
wieka do swobodnego poszukiwania prawdy, 
do zachowania norm moralności, do pełnie-
nia sprawiedliwości, do wymagania warun-
ków życia godnych człowieka: są to prawa 
powszechne, nienaruszalne i niezbywalne. 

Wezwanie prymasa Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego do potrzeby nieustannego mó-
wienia o wielkiej godności człowieka podjął 
i wypełniał jego uczeń, młody prezbiter Ar-
chidiecezji Warszawskiej z Łaski Bożej i osądu 
Kościoła – błogosławiony ksiądz Jerzy Popie-
łuszko: Zachowanie godności to życie zgodne 
z sumieniem. To budzenie i kształtowanie w 
sobie sumienia prawego. To dbanie o sumie-
nie narodowe. Bo wiemy, że gdy sumienie 
narodowe zawodziło, dochodziło do wielkich 
nieszczęść w naszej historii. Jednak, gdy su-
mienie narodowe zaczynało budzić, ożywiać 
się poczuciem odpowiedzialności za dom oj-
czysty, wtedy następowało odrodzenie naro-
du. Tak było w czasie zrywów powstańczych. 
Tak było podczas powstania styczniowego, 
tak było i w czasie Solidarności. Polacy, jak 
mówił Prymas Tysiąclecia, mają wyrobione 
sumienie narodowe, umieją walczyć o ład w 
swojej Ojczyźnie, o Boży pokój, o możność 
korzystania z wolności, która nam wszystkim 

się należy. Zachować godność, to być sobą w 
każdej sytuacji życiowej, to stać przy praw-
dzie, choćby miała ona wiele kosztować. Bo 
prawda wypowiadana w słowie kosztuje. 
Tylko za plewy się nie płaci. Za pszeniczne 
ziarno prawdy trzeba zapłacić. Sprawy wiel-
kie, sprawy Boże, sprawy naszej umiłowanej 
Ojczyzny muszą kosztować, wymagają trudu, 
poświęcenia, wyrzeczenia. Tylko rzeczy małe i 
liche są łatwe.

Słowa męczennika za wiarę, wypowie-
dziane podczas Mszy Świętej za Ojczyznę w 
sierpniu 1983 roku, potwierdzają tę ofiarę
Narodu dla zachowania chrześcijańskiej toż-
samości, mimo iż: w Polsce powojennej po-
stanowiono, że Boga i Ewangelii nie będzie 
w życiu Narodu, że szczególnie młode po-
kolenie będzie wychowywane bez Boga. Ale 
zapomniano, że Bóg wcale nie ma obowiązku 
stosować się do niczyich uchwał.

W pamiętne dni, gorącego sierpnia 1980 
roku z troski o dom ojczysty, w bólu i nie-
pokoju serca, w niepewności jutra, w umę-
czeniu fizycznym i duchowym, na klęczkach
z różańcem w ręku, na klęczkach przy ołta-
rzach polowych, z patriotycznymi i religijnymi 
pieśniami na ustach, w patriotycznym zrywie 
robotników, z poparciem inteligencji i świata 
kultury rodziła się Solidarność polskiego Na-
rodu. Dzisiaj, tak jak 30 lat temu, potrzeba 
nam odważnego upominania się dla narodu o 
prawo do Boga i do Ewangelii, do miłości, do 
wolności sumień, do kultury i dziedzictwa ro-
dzimego. Nie możemy zapominać o chrześci-
jańskiej drodze, jaką przez pokolenia kroczyła 
Polska – nasza ojczyzna. Nie wolno podcinać 
korzeni ponad tysiącletniej tradycji i kulturze, 
która wydała tylu wspaniałych rodaków, nad 
których życiem i śmiercią warto i trzeba się 
zastanowić, zadumać, przemierzając nekro-
polie i modląc się w listopadzie AD 2010 – za 
tych, co odeszli do wieczności. 

Trwajmy więc na drodze prawdy i wolno-
ści, na drodze zwyczajnych praw człowieka na 
drodze poszanowania sumień, na drodze bu-
dowania solidarności serc i umysłów. Trwaj-
my na drodze zachowania ludzkiej godności 
i synostwa Bożego – tak prosił błogosławiony  
ks. Jerzy Popiełuszko.                    

Opracowano na podstawie nauczania 
Jana Pawła II, błogosławionego ks. Jerzego 

Popiełuszki, Prymasa Stefana Wyszyńskiego. 
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Dorota Heck

Respekt i okoliczności
„[...] opinia publiczna nie jest [...] już 
opinią masy złożonej z indywiduów, 

ale żywotnym poczuciem bardzo 
zwartego i jednolitego świata”1

Wielcy myśliciele głosili życie „poza do-
brem i złem”, „poza wolnością i godno-
ścią”, etykę bez kodeksu, szukali „ludzi bez 
przekonań”. Tymczasem masy bez przeko-
nań, pozbawione zasad, zdezorientowane 
przez mass media, zamieniają życie spo-
łeczne w koszmar rządzący się prawem 
dżungli. U podstaw pomyłki tkwi naiwne 
przejęcie zdania Nietzschego, jakoby ro-
zumowanie w kategoriach moralnych de-
gradowało intelektualnie. Tak otwiera się 
perspektywa upodlająca intelektualistów: 
fascynacja złodziejaszkiem. Od złodzie-
jaszka do „autora rozbojów”, od rozbojów 
do coraz większych niegodziwości, bo siłę 
bodźca (ekscytacji) trzeba zwiększać, żeby 
wciąż działał. W rezultacie inteligent jak w 
finale sztuki Mrożka tańczy tango prowa-
dzony morderczym uściskiem chama. Czy 
cham góruje umysłowo nad inteligentem? 
Wolne żarty! Chyba że na nowo zdefiniu-
jemy inteligencję i mądrość: jako spryt, 
cwaniactwo, a nie jako bystre odróżnianie 
dobra od zła. Kiedy rozmyje się granice 
dobra i zła od co najmniej 2500 lat zapisy-
wane w arcydziełach literatury i w kodek-
sach moralnych, nie należy się zdziwić, że 
okradnie nas nasze dziecko, by zapłacić za 
narkotyki „mądremu” handlarzowi. 

Jak to możliwe, że prawi ludzie opowia-
dają się po stronie zła? 1) Są perfekcyjnie 
manipulowani przez osobiście im znanych, 
umiejących operować odpowiednim ko-
dem zachowań towarzyskich; 2) bardziej 
słuchają mass mediów niż sumienia (au-
torytet medialny więcej znaczy niż empi-
ria), bagatelizują zmiany własnościowe lub  
o nich nie wiedzą (czasopismo kupione 
wraz z tytułem i redakcją zmienia się, ale 
oni przyjmują zmienione poglądy, bo bez-
krytycznie ufają nazwiskom-markom); 3) 
ulegli rozpaczy, uważając, że kiedy się prze-
grało, trzeba się podporządkować zwycięz-
cy, kimkolwiek by był; 4) ich prawość ma 

taką postać, że wyklucza podejrzliwość, 
więc i krytycyzm; 5) w wychowaniu od po-
koleń, całymi środowiskami kolosalny nacisk 
kładli na posłuszeństwo i zacieranie indywi-
dualności (buntownik byłby niegrzeczny), 
stąd grupowo poddają się złu jak gdyby go 
nie zauważając. Mają zwyczaj kierować się 
opinią autorytetu, czasem wprost zwracać 
się do niego o wiążącą opinię. Nie badają 
raczej spraw samodzielnie, tylko kultywu-
ją hierarchię autorytów, wymianę oznak 
szacunku. Defetyzm nazywają rozumem. 
Zwielokrotniona jest odpowiedzialność 
moralna „autorytetów”.

Na czym naprawdę im zależy? Na pre-
stiżu, spokoju, swoistej godności: nie być 
lżonym, nie narażać się na obrazę czy na-
wet tylko na upokarzające niezauważanie. 
Cechuje ich ogromna wrażliwość na to, jak 
są traktowani. Chyba nieświadomie skłon-
ni są ufać temu, kto traktuje ich z wielkim 
respektem, z rewerencją, a odrzucają na-
tychmiast każdego, kto im się nie dość głę-
boko ukłoni.

Powinna ich zastanowić powtarzal-
ność fraz: „to, co się dzieje/działo w Pol-
sce”, unikanie wymieniania nazwiska śp. 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przemil-
czanie bezprecedensowego wydarzenia 
10 kwietnia. Eksperci, komentatorzy, po-
litycy polegający na chwytach PR (public 
relations) sami się demaskują, wskazując 
skutkami swoich działań, że PR staje się 
teraz bez mała cenzurą. Jeśli mieliby rację, 
pozwoliliby ludziom mówić spontanicznie, 
własnymi słowami, pozwoliliby każdemu 
być sobą. Kiedy dobierają marionetki z 
wyreżyserowanymi, wyćwiczonymi fraza-
mi, kłamią.

Co praktycznie wynika ze złych wia-
domości? Że pora przemianować zło na 
dobro i dobro na zło? Że warto/trzeba 
się do zła przyłączyć? Czy jest aż tak źle, 
że punktem odniesienia stają się: mój 
instynkt samozachowawczy, moje pie-
niądze, moja kariera, moja sława. Reszta 
ma zmienne znaczenie. Jestem tym, za co 
więcej zapłacą. Nie jest ważne, kto płaci. 
Nieważne za co. Ważne, żeby mi płacił. 
Wybitnym intelektualistą jest ten, kto się 
ceni. Wymaga zapłaty. Takie przewrotne 
rozumowanie przeprowadza się, o ironio, 
pod szyldem wyzwolenia się z komuni-

zmu, by zostać bohaterem czasów go-
spodarki rynkowej, czyli kapitalistycznej 
swobody. W istocie relatywizm moralny w 
krajach postkomunistycznych konserwuje 
moralne skandale wynikłe z odwrócenia 
tradycyjnej hierarchii społecznej przez mi-
niony ustrój.

Elita pragnie spektakularnych sukce-
sów, a klucze do wyobraźni mas – to pew-
nie dziś: ubóstwo, wykluczenie społeczne. 
Do czego człowiek jest zdolny, by zdobyć 
środki do życia (dla dzieci, ach, dla dzieci 
się „poświęca”)? A do czego, by spłacać 
raty kredytu za luksusowe dobra? Zresztą 
wyobrażenia o luksusie i ascezie są rela-
tywne. Co gorsza, łatwo uwierzyć, jakoby 
luksus był należny.

Wskutek materializmu praktycznego 
i ograniczania edukacji humanistycznej 
blokowane są kanały porozumiewania się. 
Wystarczyłoby zrobić aluzję, ale po trzech 
pokoleniach nie ma już do czego czynić 
aluzji zrozumiałych. Co gorsza, aluzje ro-
zumiane bywają opacznie, gdyż trafiają na
tło zakłamanego dyskursu publicznego w 
potężnych mediach tzw. głównego nurtu. 

W pauperyzowanym mentalnie i ma-
terialnie od paru pokoleń społeczeństwie 
zbyt często horyzont ambicji wyznacza 
marzenie o prywatnym dostatku. Jak więc 
ktoś, kto sam kieruje się tylko żądzą oso-
bistego zysku, miałby uwierzyć w bezinte-
resowność polityka? Kto, jak, po co, gdzie 
rozpowszechnia antropologię pogardy, 
według której każdy człowiek kieruje się 
najniższymi motywacjami: pożądliwością, 
chciwością, mściwością, zawiścią? Wzgar-
da i samowzgarda sprzyjają zniewolni-
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Maksima – minima, przekł. i posłowie W. Kunicki, 
Warszawa 2010, s. 256.
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czeniu. Zresztą internetowe serwisy infor-
macyjne (informacyjno-dezinformacyjne) 
małych miasteczek, jak na komendę, piszą 
to samo. Ich felietoniści zapewniają, że nie 
wierzą żadnym politykom. Ale dlaczego 
wierzyć takim felietonistom?

Kto wie, ilu odbiorców włącza rano 
radio lub telewizor, by się dowiedzieć, co 
się stało, a ilu, by się zorientować, co i jak 
należy mówić, aby przypominać „panią z 
telewizji”. W rozmowach z posłusznymi 
konsumentami wpływowych mass me-
diów kłopoty natury etycznej (przy sarka-
stycznym założeniu, że pojęcia „etyka me-
diów” i etyka bez przydawki nie mają ze 
sobą nic wspólnego). Czy nie dać się spro-
wokować jest ważniejsze niż dać świadec-
two prawdzie? Czy w zależności od tego, 
w jakim jest się gronie, mówić co innego?! 
Milczeć? Unikać grona, w którym spodzie-
wać się można szpicli, katów, tchórzy? Pa-
miętać, że świadek znaczy martyr, ale czy 
naprawdę, tu i teraz, już, w jakiej skali? 
Sceneria Quo vadis tak rażąco odbiega od 
urzędu pracy, szpitala, więzienia, banku, 
etc., że z okrzykiem „Tak, chrześcijanie dla 
lwów!” szarżować na decydentów byłoby 
groteskowo. Jak zachować wiedzę i prze-
kaz wartości, jeśli ich transmisja wiąże się 
raczej ze sprowokowaniem donosu, niż z 
przyswojeniem kluczowych dla ciągłości 
kultury narodowej informacji? Jakie były, 
są i będą skutki donosu?

Pamiętamy jeszcze, że w reżimach to-
talitarnych raczej nie przekazuje się w ro-
dzinie prawdy dzieciom, aby bezwiednie 
nie zadenuncjowały rodziców. Jak w takich 
warunkach możliwy byłby przekaz mię-
dzypokoleniowy? Jak skutecznie przeciw-
działać monopolizacji władzy, a zwłaszcza 
jej destrukcyjnym skutkom w dziedzinie 
kultury i wychowania?

Wracając do dziejów polskiego prze-
kazu międzypokoleniowego, myśli się o 
dwu głównych jego treściach: aspiracjach 
i represjach. Dynamika napięć między nimi 
przyczynia się do szans emancypacji w 
przyszłości. Pamięć o represjach pociąga 
za sobą gniew, ale i lęk. Do bierności lub 
nawet uprzedzającej służalczości wobec 
agresora prowadzi skuteczne zastrasze-
nie. Wynikają też z niego postawy wyco-
fania, nieufności uzasadnionej doświad-

czeniami z wielu okresów i podokresów 
naszej historii, pesymizmu. Aspiracje nie-
podległościowe ścierają się z latami są-
czoną propagandą kapitulacji: lepiej było 
nie organizować powstań, Czesi się pod-
dali i lepiej żyją (nie bierze się pod uwagę 
ich położenia geograficznego ani liczeb-
ności), heroizm to mit, wielu Polaków i w 
XIX w. kierowało się w życiu egoizmem. 
Ryzykowna hipoteza brzmi: między po-
szczególnymi zrywami niepodległościo-
wymi upływało tyle czasu, by przetrwał 
przekaz aspiracji, a osłabł lęk przed repre-
sjami. Jeśli hipoteza byłaby prawdziwa, 
samoniszczące byłyby zrywy wówczas, 
gdy poziom lęku jest powszechny i wy-
soki. Wówczas wśród przystępujących na 
pozór do rebelii byłoby zbyt wielu podat-
nych na sugestię, by działać na obie stro-
ny. Służyć tak, by niezależnie od rezulta-
tu zmagań, zawsze odnieść egoistyczną, 
materialną korzyść. Wątpliwe, by eman-
cypacja społeczeństwa w tych warunkach 
przyniosła trwałe zwycięstwo. Przeciwnie 
– jest ono nader podatne na błyskawiczną 
zamianę w klęskę.

Jakie zadania wynikają z podjętej próby 
diagnozy stanu dezorientacji przeciętne-
go inteligenta: pierwsze, mimo oficjalne-
go programu, który unicestwia polskość, 
upowszechniać nieoficjalnie komunika-
tywny, wartościowy artystycznie przekaz 
polskiej tożsamości; drugie, pracować nad 
perfekcyjną znajomością języków i kultur, 
w których można by złożyć depozyt pol-
skości – pozyskiwać sprzymierzeńców dla 
sprawy polskiej, a właściwie uniwersalnej 
dla sprawy wolności.

Warto by operować większym dystan-
sem. Zamiast rozpaczać, że się nie dożyje 
wolności, cieszyć się zwycięstwami: sprzed 
600 lat, 90 lat i żywić nadzieję na zwycię-
stwa późnych wnuków. Wymaganie, by 
nazywać ten tryb rozumowania nadzieją, 
a nie rozpaczą. Doświadczeni powtarzają, 
że w pełni, serio przyjęta religia umożliwia 
odporność na przemijające, choćby po 
stuleciach, błędne, krzywdzące oceny po-
staw i zdarzeń. Zapewne dlatego tak bez-
względnie marginalizuje się ludzi nie na 
pozór wierzących, „szaleńców Bożych” czy 
też niektórych współczesnych mistyków 
chrześcijańskich.                     

 Rocznik 1953. Jestem wrocławiani-
nem z wyboru i urodzenia,
 szczęśliwym mężem i ojcem dwóch 
synów, studentów Uniwersytetu Wro-
cławskiego. Zawodowo zajmuję się za-
rządzaniem, pracowałem na stanowi-
skach samodzielnych i kierowniczych 
w lokalnych firmach i instytucjach, w 
tym prawie dziesięć lat w Urzędzie Wo-
jewódzkim. Moją pasją jest działalność 
społeczna, którą uprawiam od ponad 
trzydziestu lat. Byłem współzałożycie-
lem i aktywnym członkiem kilku stowa-
rzyszeń, m.in. wrocławskiego oddziału 
Archiwum Wschodniego. Aktualnie je-
stem animatorem działań Klubu Myśli 
Państwowej.
 Miałem zaszczyt być bliskim współ-
pracownikiem śp. Aleksandry Natalli-
-Świat.
 Pełnię funkcję przewodniczącego 
Zarządu Miejskiego Prawa i Sprawie-
dliwości we Wrocławiu oraz prze-
wodniczącego Komitetu PiS Wrocław 
Fabryczna 1.
 Aktywnie uczestnicząc w pracach sej-
miku, chciałbym m.in. zająć się proble-
mem uczciwego przyznawania i efek-
tywnego wykorzystywania funduszy 
unijnych oraz objąć specjalnym nadzo-
rem sposób działania służby zdrowia 
pod kątem jej równej dostępności dla 
każdego pacjenta, zwłaszcza wobec 
dążenia do jej prywatyzacji.
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Krzysztof Bauer 

Listopadowa pamięć i zaduma
Listopad to miesiąc pamięci o zmarłych, 

o zwykłych ludziach, naszych najbliższych i 
kochanych, ale i o tych, którzy wpisani zo-
stali do księgi świętych oraz o bohaterach 
narodowych z roku 1830 i z roku 1918. Bo 
1 listopada to dzień Wszystkich Świętych, 
których czcimy, do których się modlimy o 
wsparcie w różnych sprawach i wierzymy 
w „świętych obcowanie”. Następny dzień, 
2 listopada, to Zaduszki, czyli Dzień Za-
duszny. Święto, w którym czcimy zmarłych 
z rodziny, przyjaciół i sąsiadów – wspo-
minamy i modlimy się o ich zbawienie i 
wieczne odpoczywanie. Pamięcią wraca-
my do przeszłości – tej nieco bliższej i dal-
szej, do lat zapisanych na kartach naszych 
narodowych dziejów, do listopadowych 
rocznic. Ten miesiąc bowiem, jak żaden 
inny, splata ze sobą kalendarz religijnych i 
narodowych świąt.

Najpiękniej o zmarłych napisała Kazimie-
ra Iłłakowiczówna w wierszu „Umarli… Zna-
jomi… Kochani…”:

Idą ku mnie tylko kalinami
po cierniach, po sinych jagodach, 
umarli, znajomi, kochani. 
Idą ku mnie tylko po szelestach, 
między wichry zadyszane wplątani: 
„Ty, tu?... Ach, cóż za pogoda... „
Od szronów – brwi ich siwe, 
młode rzęsy dziwnie ociężały... 
I głaszczę ich, choć wiem, 
że – nieżywi... znajomi... 
ci, których kochałam […]
Młodzi, zamyśleni, zmarnowani, 
idą ku mnie, idą kalinami
znajomi, umarli, kochani.

O powstaniu listopadowym, o nocy li-
stopadowej z 29 na 30 XI 1830 roku więcej 
wiemy z literatury niż z podręcznika histo-
rii. Bo to przecież „Reduta Ordona”, „Śmierć 
pułkownika” Adama Mickiewicza, „Sowiń-
ski w okopach Woli” Juliusza Słowackiego, 
„Warszawianka” oraz „Noc listopadowa” 
Stanisława Wyspiańskiego. Nie mówiąc już o 
powszechnie znanej pieśni „Warszawianka” 
Kazimierza Delavigne’a (francuskiego poety, 
w polskim tłumaczeniu Karola Sienkiewicza), 
a zaczynającej się od słów:

Oto dziś dzień krwi i chwały,
Oby dniem wskrzeszenia był.
W tęczę Franków Orzeł Biały
Patrząc, lot swój w niebo wzbił.
Słońcem lipca podniecany
Woła do nas z górnych stron:
„Powstań, Polsko, skrusz kajdany, 
Dziś twój tryumf albo zgon!”
Hej, kto Polak na bagnety!
Żyj swobodo, Polsko, żyj!
Takim hasłem cnej podniety
Trąbo nasza wrogom grzmij!

W listopadzie 1830 roku policja carska 
wpadła na trop niepodległościowego taj-
nego sprzysiężenia w Szkole Podchorążych 
Piechoty w Warszawie, założonego przez 
Piotra Wysockiego, i rozpoczęła aresztowa-
nia wśród jego członków. Dało to impuls 
do walki. Podchorążowie przypuścili atak 
na siedzibę Wielkiego Księcia w Belwederze, 
nieudany, bo książę Konstanty, uprzedzony o 
zamachu, zdołał zbiec. Powstańcom – tylko 
dzięki pomocy ludności cywilnej – udało się 
w ciągu jednego dnia zdobyć Arsenał, a na-
stępnie opanować stolicę. Tymczasem Kon-
stanty wycofał się z siedmiotysięcznym do-
borowym oddziałem do granicy Królestwa 
Polskiego z Rosją. Po opanowaniu począt-
kowego zamieszania, 3 grudnia utworzono 
Rząd Tymczasowy, który zaczął organizować 
wojsko i powstanie na prowincji. Dyktato-
rem powstania został generał Józef Chło-
picki, ale szybko podał się do dymisji. Sejm 
ogłosił detronizację cara Mikołaja I, co stało 
się przyczyną wypowiedzenia wojny Króle-
stwu Polskiemu przez Rosję. W lutym 1831 
roku do Królestwa wkroczyła 115-tysięczna 
armia rosyjska pod dowództwem feldmar-
szałka Iwana Dybicza, mająca przeciw sobie 
57-tysięczną armię polską. Nie chcąc sta-
wiać oporu przeważającej sile wroga, armia 
polska cofała się do linii Wisły i Narwi. W 
czasie odwrotu doszło do wygranych przez 
Polaków bitew pod Stoczkiem (decydujące 
natarcie kawalerii generała J. Dwernickiego), 
Dobrem i Wawrem, co bardzo podniosło 
morale wojska. Decydująca bitwa rozegrała 
się pod Olszynką Grochowską (24-25 lute-
go). Zginęło w niej 9400 żołnierzy rosyjskich 

i 7300 polskich. Wprawdzie bitwa pozostała 
nierozstrzygnięta, generał Chłopicki został 
ciężko ranny, ale wojskom rosyjskim unie-
możliwiono odbicie Warszawy i zmuszono 
do odwrotu. Dwernicki pokonał Rosjan pod 
Stoczkiem, Nową Wsią koło Kozienic, Ku-
rowem i Markuszowem, opanował Lublin 
i skierował się na Wołyń, zwyciężając pod 
Boremlem. Koniec marca przyniósł wybuch 
powstania na Żmudzi, Litwie i Białorusi. 
Oddziałami dowodzili generałowie Antoni 
Giełgud i Dezydery Chłapowski. Doznali po-
rażki pod Ponarami, nie udało im się także 
opanować Wilna, zmuszeni do odwrotu, 
przekroczyli granicę pruską i złożyli broń. 
Jedynie oddział generała H. Dembińskiego 
okrężną drogą do Warszawy. Na Litwie do 
późnej jesieni trwały walki partyzanckie.
Tymczasem na skutek zbyt ostrożnej polityki 
generała J. Skrzyneckiego, mimo zwycięskich 
bitew pod Wawrem, Dębem Wielkim i Iga-
niami, ofensywa wojsk polskich załamała się 
i nastąpił odwrót. Zakończył się on klęską w 
bitwie pod Ostrołęką (25 maja 1831 r.). Sze-
fem rządu w Warszawie został generał Jan 
Krukowiecki, na czele wojsk rosyjskich stanął 
feldmarszałek Iwan Paskiewicz (zastąpił Dy-
bicza, zmarłego na cholerę, której epidemia 
dziesiątkowała właśnie oddziały rosyjskie), 
który uderzył na Warszawę i zmusił miasto 
do kapitulacji. Władze powstańcze i reszt-
ki armii przekroczyły granicę pruską i koło 
Brodnicy złożyły broń. W październiku 1831 
r. skapitulowały twierdze Modlin i Zamość. 
Powstanie upadło, wojna polsko-rosyjska 
została przegrana. Zginęło około 40 tysięcy 
Polaków. Tak w wielkim skrócie wyglądała 
wojna polsko-rosyjska, czyli powstanie listo-
padowe w latach 1830-31. 

Historycy spierali się (i spierają się do 
dziś), czy powstanie miało szansę na wygra-
ną. Większość twierdzi, że tak. Zawinili nie-
udolni generałowie i oficerowie, nie wierząc
w powodzenie powstania, mimo ogrom-
nego zaangażowania żołnierzy, którzy nie 
szczędzili krwi i ponieśli najwięcej ofiar.

Powstanie listopadowe było dla większo-
ści romantyków polskich najważniejszym ide-
owym przeżyciem pokoleniowym. Głównymi 
piewcami powstania, autorami wierszy byli 
poeci-żołnierze, między innymi Stefan Gar-
czyński („Sonety wojenne”), Seweryn Gosz-
czyński („Pobudka”), Wincenty Pol („Pieśni 
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Janusza”), Franciszek Kowalski („Ułan na wi-
decie”). Ich utwory adresowane były do żoł-
nierskiej braci, dlatego emanowały entuzja-
zmem, głosiły chwałę oręża powstańczego i 
apoteozę wodzów. Na przykład wiersz-pieśń 
Wincentego Pola, „Sygnał”:

W krwawym polu srebrne ptaszę,
Poszli w boje chłopcy nasze.
Hu! ha!
Krew gra!
Duch gra!
Hu! ha!
I niech matka zna,
Jakich synów ma.

Odzyskanie niepodległości w listo-
padzie 1918 roku stanowi przełomowe 
wydarzenie w dziejach narodu polskiego. 
Po wiekowej niewoli, po kilkakrotnych 
nieudanych próbach wyzwolenia nastał 
wreszcie czas wolności. 11 listopada, gdy 
Niemcy musiały podpisać zawieszenie bro-
ni, rozpoczęło się przejmowanie władzy 
na terenach pozostających dotąd pod ich 
kontrolą. Najpierw wyzwolono północną 
część Królestwa Polskiego z Warszawą i 
Łodzią. W Warszawie powstał rząd, któ-
remu stopniowo podporządkowywały 
się istniejące na innych terenach ośrodki 
władzy. Zwycięstwo powstania wielkopol-
skiego doprowadziło do przejęcia przez 
Polaków władzy w tej dzielnicy. Na mocy 
traktatu wersalskiego do Polski przyłączo-
no też część Pomorza Gdańskiego, o losie 
Warmii i Mazur oraz Górnego Śląska zde-
cydowały plebiscyty, niepomyślne dla Pol-
ski. Dramatyczny przebieg miała walka o 
przynależność do Polski Górnego Śląska. 
Na ostateczny kształt granicy miały wpływ 
trzy powstania śląskie (1919, 1920, 1921). 
Nie inaczej przebiegały sprawy na Wscho-
dzie: tu granica rodziła się w wojnach i 
konfliktach zbrojnych z Ukrainą i Litwą, 
a przede wszystkim w długiej i ciężkiej 
wojnie z bolszewicką Rosją. Wywalczone 
z trudem granice Drugiej Rzeczpospoli-
tej nie były bezpieczne. Kwestionowali je 
Niemcy, ZSRR oraz Litwa.

Właściwym twórcą niepodległej Pol-
ski był Marszałek Józef Piłsudski, założy-

 Jestem mieszkańcem Karłowic na Psim 
Polu. Mam 44 lata. Ukończyłem historię 
na Uniwersytecie Wrocławskim. W okre-
sie studiów zaangażowany byłem w 
działalność podziemia antykomunistycz-
nego (www.encyklopedia-solidarnosci.
pl). Uczestniczyłem też wtedy aktywnie 
w działaniach samorządu studenckiego. 
Obecnie pracuję jako dyplomowany na-
uczyciel historii. Jako nauczyciel reali-
zuję m.in. patriotyczno-historyczne wy-
chowanie młodzieży. Jestem aktywnym 
członkiem NSZZ Solidarność i Stowarzy-
szenia Wolnego Słowa. Zasiadam w Ra-
dzie Fundacji 10 milionów.pl. Z żoną Ja-
niną mamy 4 dzieci w wieku szkolnym: 
2 synów (Kazimierz i Stanisław) oraz 2 
córki (Bogumiła i Hania).
 Jestem miłośnikiem książek, interesuję 
się historią pieniądza i historią Polski 
XX w., współpracuję z portalem edu-
kacyjnym NBP. Jestem autorem wielu 
publikacji (m.in. w Tygodniku Solidar-
ność). Uczestniczyłem w kilkudziesięciu 
konferencjach naukowych w Polsce i za 
granicą.
 W 2001 r. od ministra kultury otrzyma-
łem »Złotą Odznakę Za Opiekę Nad Za-
bytkami«, a w 2009 r. Prezydent Rafał 
Dutkiewicz przyznał mi medal »Zasłużo-
ny dla Wrocławia«.
 Od 2009 r. jestem Przewodniczącym Ko-
mitetu PiS Wrocław Psie Pole. Od 3 lat 
tworzę portal internetowy www.piswroc-
law.pl. Pod adresem: www.rp1.salon24.pl 
prowadzę swój blog. Mój adres e-mailo-
wy robert.pienkowski@piswroclaw.pl.
 Jako radny będę:

- walczył o rozwój Psiego Pola i poprawę 
elementarnego komfortu życia miesz-
kańców,

- zabiegał o pomoc i wsparcie dla małych 
przedsiębiorstw rodzinnych,

- domagał się remontów dróg i zanie-
dbanych budynków oraz podwórek, 
wymiany połamanych ławek, remontu 
oświetlenia terenów spacerowych,

- przymuszał władze miasta, aby „stawa-
ły na głowie” w przeciwdziałaniu kor-
kom na wrocławskich drogach,

- inicjował budowę, przebudowę i roz-
budowę parkingów, gdyż problemy 
ze znalezieniem miejsca do zaparko-
wania samochodu graniczą niekiedy z 
cudem,

- domagał się każdorazowego (!) 
uwzględniania opinii mieszkańców 
przed podjęciem decyzji o budowie 
masztów telefonii komórkowej (np. 
Sołtysowice, Zgorzelisko),

- przypominał o konieczności budowy 
ścieżek rowerowych łączących Psie Pole 
z centrum miasta,

- troszczył się o rozwój wrocławskiej 
edukacji (bez nakładów finansowych 
nie da się tego zrobić!) i patriotyczne-
go wychowania młodzieży,

- działał nad realnym wspieraniem rodzin 
wielodzietnych i seniorów (ze szczegól-
nym uwzględnieniem kombatantów),

- wspierał interesy lokatorów mieszkań 
komunalnych i budowę mieszkań ko-
munalnych,

- zabiegał, aby Straż Miejska przede 
wszystkim służyła mieszkańcom i dba-
ła o ich bezpieczeństwo, a także dys-
cyplinowała zbyt agresywnych sympa-
tyków taniego alkoholu w miejscach 
publicznych,

- pracował nad zagwarantowaniem w 
miejskiej kasie funduszy, które po-
zwolą na rozwój miejsc rekreacyjnych 
w dzielnicy Psie Pole, w tym budowę 
placów zabaw dla dzieci, publicznych 
skateparków dla młodzieży, a także 
zabiegał będę o szeroką ofertę miasta 
na zagospodarowanie czasu wolnego 
osób starszych, www.piswroclaw.pl

- wspierał organizację czasu wolnego 
dzieci i młodzieży i pozostałych miesz-
kańców dzielnicy w szkołach po lek-
cjach, w domach kultury i bibliotekach 
poprzez prowadzenie nieodpłatnych 
zajęć rozwijających umiejętności i zdol-
ności;

- dążył do tworzenia cywilizowanych 
miejsc do małego handlu płodami rol-
nymi i działkowymi,

- pracował nad programem poszerzania 
wiedzy o polskości Wrocławia i Śląska 
we wrocławskich szkołach.
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ciel Legionów Polskich, Naczelnik Państwa Polskiego i główny 
wódz Wojska Polskiego. Po uwolnieniu z Magdeburga, gdzie 
od 1916 roku był internowany przez władze niemieckie, po po-
wrocie do Warszawy, 11 listopada przejął władzę przekazaną 
mu przez Radę Regencyjną. Dzień ten obchodzimy jako Święto 
Niepodległości. Próbowali je wyrugować z pamięci narodowej 
komuniści w Polsce Ludowej. Daremnie, żyło w pamięci i ser-
cach narodu, jak i postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dziś 
uroczyście obchodzimy kolejne Święto Niepodległości, czcimy 
postać wskrzesiciela Państwa Polskiego, Józefa Piłsudskiego, 
jak i innych jego twórców: Romana Dmowskiego, Ignacego Pa-
derewskiego. Postać Marszałka Piłsudskiego już za życia owia-
na była legendą. W czasach II Rzeczpospolitej nazywany był 
powszechnie Dziadkiem, a przez bliskich współpracowników 
– Komendantem. Jego pogrzeb w 1935 roku stał się wielką ma-
nifestacją narodową. Pochowany został w krypcie pod Wieżą 
Srebrnych Dzwonów na Wawelu, a jego serce zostało złożone 
w grobie matki, Marii z Billewiczów, na cmentarzu na Rossie w 
Wilnie. Uroczystości odbywały się z udziałem prezydenta Polski 
Ignacego Mościckiego. Na płycie grobowej umieszczono napis: 
„Matka i serce syna” oraz wersy z „Wacława” i „Beniowskiego” 
Juliusza Słowackiego:

Kto mogąc wybrać, wybrał zamiast domu
Gniazdo na skałach orła: niechaj umie
Spać, gdy źrenice czerwone od gromu
I słychać jęk szatanów w sosen szumie.
 Tak żyłem.

(z „Beniowskiego”, napis u dołu płyty nagrobnej)

Ty wiesz, 
że dumni nieszczęściem nie mogą
Po śladach innych iść tą samą drogą.

(z „Wacława”, napis znajdujący się w górnej części płyty)

Święto Niepodległości, wzniosłe i piękne, obchodzone jest co 
roku bardzo uroczyście przez władze państwowe i wszystkich Po-
laków, którym bliska jest bohaterska przeszłość naszego narodu. 
Biało-czerwona flaga dumnie powiewać będzie na domach, bal-
konach i w oknach tych, którzy czują się patriotami i spadkobier-
cami naszych narodowych tradycji. Na koniec tego rocznicowego 
felietonu przypomnijmy mądry wiersz Kazimierza Wierzyńskiego 
„Listopad 1918”:

To jest ostatnia jesień, niebezpieczna pora,
I ostatnie zarosłe niewolą przysłowie,
Zwołajcie nocne zjawy i wpuśćcie upiora,
Niech pyta – i niech naród mu teraz odpowie.

Niech spojrzą sobie w oczy, dwa widma i wrogi,
I rozstrzygną, kto kogo na nowo powali:
Ta przeszłość kościotrupia, talizman złowrogi,
Czy tłum, co ciągnie z krzykiem i nie wie, co dalej.

Wybierać trzeba szybko, raz jeden – na wieki,
Jeśli wolność – to twardą, bez łez i zalotów.
To nic, że miasto śpiewa i płaczą powieki,
Kto na wierzch ją wywłóczy – na wszystko jest gotów.

Sępim wzrokiem po kraju jałowym przeleci,
Po ruinach, po nędzy rozległej dokoła:
Musi zgarnąć i złożyć tę wolność ze śmieci
I przepchnąć ją przed światem, i stawić mu czoła.

Bo na cóż liczyć, patrzcie! Ta garstka pielgrzymia,
Co przed dworcem na deszczu wystaje i czeka,
To jest wszystko – to pustkę bez dna wyolbrzymi;
Otwiera loch nicestwa i straszy z daleka.

A jednak tylko oni, ta młodość po prostu,
Co upartem czekaniem od lat się nie nuży
Z tego placu wypadnie i skoczy, jak z mostu,
W ślepy mrok i na ślepo się w przyszłość zanurzy.

Natchnionymi płucami jej ciemność przedmucha.
I udeptaną ziemię raz jeszcze rozdrapie,
I z mroźnego szaleństwa przywoła tu ducha,
By ogień w czterech rogach podkładał na mapie.

Najwyższy czas! Już wieje niebezpieczną porą,
Już dymi mokry dworzec i dudni pociągiem.
Czy teraz jesień wygnać – niech sami wybiorą –
Czy martwe truchło wynieść do góry posągiem?!

Wstrzymajcie szumny pochód. Niech stanie na mieście
I usta rozkrzyczane w milczenie pozbiera.
Jedno jest tylko hasło, milcząco je nieście:
Wierzy się lub nie wierzy, żyje lub umiera.

„Wolność tragiczna”, 1936 r.)      
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Krystian Przemkowicz

Legiony to żołnierska buta
Dzisiaj nazwisko Marszałka Józefa Pił-

sudskiego nie budzi już większych kontro-
wersji. Może tylko wśród lewicy postkomu-
nistycznej, dla której Wojciech Jaruzelski jest 
większym bohaterem niż Marszałek Piłsud-
ski. Ale czegóż wymagać od kontynuatorów 
tradycji KPP i PZPR, do których się przyznają, 
choć nazywają się Sojuszem Lewicy Demo-
kratycznej? To częściowo oni, ci najstarsi, 
robili wszystko, aby nazwisko Naczelnika 
Państwa i właściwego twórcy jego niepodle-
głości przemilczano i zniesławiono. A młod-
si wychowani byli w nienawiści do dokonań 
Marszałka i tradycji legionowych. W tym do 
poezji i pieśni legionowej, która jest chlubną 
tradycją walk o wolność narodową Polaków, 
kontynuacją tego, co niosła ze sobą poezja 
i pieśń z czasów powstania listopadowego i 
styczniowego. Weszła ona w krwioobieg na-
szej literatury i kultury, przekazywana była z 
pokolenia na pokolenie.

Rolę literatury polskiej w przetrwaniu 
długiej nocy niewoli narodowej najlepiej 
może scharakteryzować Henryk Sienkiewicz: 
naród streszcza się w swojej literaturze i 
żyje przez nią, gdyż inaczej żyć nie może. 
Politycznie może ona często błądzić, naro-
dowo nie błądzi nigdy. Jest ona jak pochod-
nia, która rozświetla ciemności niewoli – i 
jak wielki dzwon, który nie pozwala usnąć 
sumieniu nie tylko polskiemu, ale i sumie-
niu innych ludów. Próżno ci, którym chodzi 
przede wszystkim o spokój, zatykają sobie 
uszy. Dzwon powtarza im nieubłaganie, że 
rozbój dokonany nad Polską jest niesłycha-
ną w dziejach zbrodnią i że dopóty ludzkość 
chorzeć będzie, dopóki nie stanie się zadość 
sprawiedliwości. Takimi wielkimi dzwonnika-
mi byli: Mickiewicz, Słowacki i Krasiński. Po 
nich słabsze ręce uchwyciły za sznur naro-
dowej dzwonnicy, ale i te pracują jak mogą, 
by nie umilkły te dźwięki, które głoszą na 
cztery strony świata: JESZCZE POLSKA NIE 
ZGINĘŁA. W tych czterech słowach streszcza 
się cała literatura polska.

Te cztery słowa, za które w latach nie-
woli oddawały życie setki tysięcy polskich Komendant Piłsudski – marzec 1915 r.
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bojowników o wolność, są stale obecne 
w wierszach pisanych podczas I wojny 
światowej, tworzonych głównie przez po-
etów-żołnierzy. Było ich wielu. Już w 1915 
roku zaprezentowali oni swoje utwory w 
antologii Dla Ciebie, Polsko! Zbiór poezji 
o Polsce i bojom o Nią poświęconych. W 
dwadzieścia lat później, bo w roku 1936, 
już w wolnej Polsce ukazała się antologia 
opracowana przez Karola Koźmińskiego 
Poezja Legionów, która stanowiła wyraz 
oficjalnego uznania dla poezji legiono-
wej. Koźmiński pisał: Tę pieśń poddaną w 
najczystszym natchnieniu maszerujących 
drogą ku wolnej Polsce kamratom, pod-
chwyciły zgodnym chórem żołnierskie Le-
gionów szeregi. W dalekiej, ciężkiej drodze 
szeregom tym, na równi z wiarą w wolną 
Ojczyznę, dodawała sił prosta pieśń żoł-
nierska. Krzepiła serca – towarzyszka nie-
odłączna doli i niedoli wojennej, starczyć 
musiała za wszystko. Z tą pieśnią marły i 
rodziły się legionowe nasze pokolenia. Ta 
pieśń żyć będzie w pokoleniach naszych 
żołnierskich szeregów.

Zacznijmy od Jerzego Żuławskiego i jego 
słynnego wiersza Do moich synów. To jak 
gdyby jego testament, bo zmarł na tyfus w 
szpitalu polowym w Dębicy już 9 sierpnia 
1915 roku.

Synkowie moi, poszedłem w bój,
jako wasz dziadek, a ojciec mój,
jak ojca ojciec i ojca dziad,
co z Legionami przemierzył świat,
szukając drogi przez krew i blizny
do naszej wolnej Ojczyzny! 
Synkowie moi, […]
I wy pójdziecie, pomni puścizny,
na bój dla naszej Ojczyzny!

Do legendy przeszedł również wiersz 
Józefa Mączki Starym szlakiem, bo jego 
autor stał się bardem polskiego czynu 
zbrojnego. To świetny poeta, ale i żołnierz, 
ułan II Brygady Legionów, który również 
nie doczekał się wolnej Polski. Zmarł na 
cholerę, na Kaukazie, 9 września 1918 
roku, gdy miał jechać z misjią specjalną od 
generała L. Żeligowskiego do Rady Regen-
cyjnej w Warszawie. Pozostał po nim jeden 
zbiór wierszy pt. Starym szlakiem:

Starym Ojców naszych szlakiem
przez krew idziemy ku wolności!...
Z dawną pieśnią – dawnym znakiem –
my – żołnierze sercem prości,
silni wiarą i nadzieją […]
na śmiertelne idziem gody, 
by z krwi naszej życie wzięła
Ta – co jeszcze nie zginęła!

I fragment pięknego wiersza Kiedyś… 
Tego, który Koźmiński określił „księciem 
poezji Legionów”:

Kiedyś… po latach – gdy ścichną te fale,
które nas w wirów porwały odmęty […]
ze czcią ujmiecie pogięte pałasze […]
gdy wam powiadać będą dzieje nasze…
I będzie pełen znów każdy zakątek
polskich relikwiów 
i polskich pamiątek, […]
I w niebo pieśni popłynie orędzie 
– kiedyś – po latach 
– gdy nas tu nie będzie…

Jeszcze większy rozgłos niż Żuław-
ski i Mączka, zdobył sobie inny legionista, 
Edward Słoński (1872-1926), który w 1914 
roku opublikował słynny wiersz Ta, co nie 
zginęła. Szybko obiegł on wszystkie zabory, 
był bowiem wyrazem tragicznej sytuacji na-
rodu polskiego, bo przecież to polscy żołnie-
rze w obcych mundurach walczyli przeciw 
sobie. Słoński wyrażał w nim przekonanie, 
że ta, co nie zginęła, wyrośnie z polskiej krwi 
(tak kończy się wiersz). Autor wiersza wydał 
tomik poetycki pod tym właśnie tytułem w 
1915 roku, rok później – Idzie żołnierz bo-
rem, lasem, a w 1917 – Już ją widzieli idącą. 
Słoński brał też udział w wojnie polsko-bol-
szewickiej w 1920 roku.

Jednym z najmłodszych legionistów był 
Tadeusz Biernacki (1899-1974), żołnierz I 
Brygady. Internowany w 1917 roku za od-
mowę złożenia przysięgi, od 1918 do 1923 
roku był kapitanem w Wojsku Polskim, a 
potem jako inżynier chemik pracował na 
Politechnice Warszawskiej. To właśnie on 
– wraz z Andrzejem Hałacińskim (1891-
-1943, zginął zamordowany w Katyniu) 
– jest współautorem najbardziej znanej z 
legionowych pieśni: My, Pierwsza Brygada 
(albo Marsz Pierwszej Brygady):

Legiony to – żołnierska nuta,
Legiony to –straceńców los,
Legiony to – żołnierska buta,
Legiony to – ofiarny stos!

My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos rzuciliśmy 
– swój życia los, 
Na stos, na stos! […]

Krzyczeli, żeśmy stumanieni,
Nie wierząc nam, że chcieć – to móc!
Laliśmy krew osamotnieni,
A z nami był nasz drogi Wódz! […]

My, Pierwsza Brygada…

Nie chcemy dziś od was uznania,
Ni waszych mów, ni waszych łez!
Już skończył się czas kołatania
Do waszych serc, do waszych kies! […]

My, Pierwsza Brygada…

Dzisiaj już my, jednością silni,
Tworzymy Polskę – przodków mit,
Że wy w tej pracy nie dość pilni,
Zostanie wam potomnych wstyd!

My, Pierwsza Brygada…

Ten piękny wiersz, ta piękna pieśń budzi 
nadzieję i otuchę, brzmi jak sygnał do dal-
szej walki o wolną i suwerenną Polskę. Jakże 
i dziś brzmi aktualnie, wystarczy się w nią 
dobrze wczytać.

W poezji pierwszego roku wojny nie 
zabrakło również akcentów modlitewnych. 
Porucznik legionowy Edmund Bieder (1877-
-1936) wzywał Bogurodzicę w wierszu 
Modlitwa legionistów przed bitwą, a Józef 
Andrzej Teslar w Modlitwie legionisty zwra-
cał się wprost do Boga. Pierwszy z nich był 
nauczycielem gimnazjalnym, a w Legionach 
walczył w drugim pułku ułanów, gdzie do-
służył się stopnia porucznika. Natomiast Te-
slar (1889-1961) walczył w 4. pułku piechoty 
Legionów od 1914 roku. Aresztowany przez 
Austriaków w 1917 roku, uciekł z więzienia 
i przedostał się do Warszawy. Po wojnie pra-
cował w Ministerstwie Wyznań Religijnych i 
Oświecenia, a w latach 1922-39 był wykła-
dowcą języka polskiego w Wyższej Szkole 
Wojennej w Paryżu. W czasie drugiej wojny 
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 Mój program
 Głęboki niepokój budzi nierównomier-

ny rozwój Dolnego Śląska, którego 
efektem jest zwiększanie się obszarów 
ubóstwa. Moją odpowiedzią, odpo-
wiedzią Prawa i Sprawiedliwości na 
ten niedobry stan rzeczy, jest Program 
Solidarnego Rozwoju Dolnego Śląska, 
który we wszystkich sferach rozwoju 
nadaje priorytet regionalnej polityce 
solidarności i spójności. Opiera się on 
na założeniu, że równomierność efek-
tów rozwoju uzyskamy tylko wówczas, 
gdy połączymy zasoby i siły całego 
województwa, gdy Wrocław i reszta 
Dolnego Śląska nie będą się rozwijać 
oddzielnie, a zrosną się w jeden orga-
nizm społeczno-gospodarczy.

 Realizacji przyjętych priorytetów roz-
wojowych musi towarzyszyć praca 
nad wzmocnieniem poczucia polskiej 
tożsamości regionalnej mieszkańców 
Dolnego Śląska. Jest to niezbędne dla 
wzrostu kapitału społecznego – czyn-
nika decydującego o powodzeniu 
procesów rozwoju. Wyższy priorytet 
niż dotąd musi uzyskać też promocja 
i edukacja w zakresie dziedzictwa pa-
mięci narodowej oraz kształtowanie 
postaw patriotycznych. Temu celowi 
bardzo dobrze służyłoby stworzenie 
we Wrocławiu Muzeum Ziem Zachod-
nich, którego misją byłaby krytyczna 
afirmacja naszej narodowej przeszło-
ści na tych ziemiach. 
 Moje priorytety

  Zasoby i siły całego województwa dla 
sprawiedliwego i solidarnego rozwo-
ju – innowacyjna edukacja, technika i 
nowe technologie napędem rozwoju 
Dolnego Śląska – nowoczesna i spraw-
na administracja wojewódzka – dobre 
perspektywy w polityce polskiej i unij-
nej po 2013 r. to priorytety moich dzia-
łań na 4 lata.
 Mój życiorys świadczy o mnie

 Kim jestem?
 Wrocławianinem od urodzenia (61 lat); 

doktorem n.t. i nauczycielem akade-
mickim na wydz. Elektroniki Politech-
niki Wrocławskiej; od 1991 r. jestem 
(społecznie) organizatorem sportu 
studenckiego, prezesem Klubu AZS na 

Politechnice; w latach 1989-1998 sze-
fowałem eksperckiej firmie inżynier-
skiej, którą też założyłem.
 Jakie doświadczenia w działalności  
z mandatu wyborczego?

 Byłem radnym Rady Miejskiej i wice-
prezydentem Wrocławia w kadencji 
1998-2002; w latach 2003-2005 byłem 
radnym sejmiku kierując jego Komisją 
Rewizyjną; jako senator kontynuowa-
łem pracę dla samorządności, pracując 
w Komisji Samorządu Terytorialnego 
Senatu RP i Zgromadzeniu Parlamen-
tarnym Polska-Ukraina; tak wszech-
stronne doświadczenie to naprawdę 
duży kapitał.
 A w rodzinie?

 Moje szczęśliwe małżeństwo z żoną 
Lucyną (adwokat) jest także związane 
z Wrocławiem. Cały dorobek, nasza 
trójka dzieci i czworo naszych wnu-
ków, ich studia i praca wszystko we 
Wrocławiu. Przepis na sukces rodziny 
– czerpać z najlepszych wzorów pol-
skiego katolickiego domu.

 Za działalność w ramach misji spo-
łecznej Kościoła Katolickiego zostałem 
odznaczony papieskim orderem „Pro 
Ecclesia et Pontifice”.

światowej pełnił odpowiedzialne funkcje we 
Francji, potem przebywał przez 8 lat w An-
glii, skąd powrócił do Paryża, gdzie zmarł.

Bogarodzico, Dziewico, 
Bogiem sławiona Maryjo!
Najmłodsi polscy żołnierze, 
u Twoich klęczymy stóp,
Ziści nam wolną Ojczyznę 
– nim wrogi krew nam wypiją,
Ziści sen, za który kłaść idziem 
młode swe kości w grób.
O ziści nam, Twoim żołnierzom, 
wolną Ojczyznę, o, ziść.

(E. Bieder)

I fragment wiersza Teslara:

Przetrwamy wszystkie losu burze…
poniesiem śmierć sto razy,
lecz, Boże, słysz nas w górze…
wojenne ślij rozkazy!
U stóp Twych składam serce moje…
krzyżem się duch rozściele…
Zwycięskie daj nam boje 
– na rany Zbawiciela!

Odzyskanie niepodległości powitano 
nowymi wierszami, jak chociażby Rota 
Piłsudczyków Józefa Relidzińskiego (1886-
-1964), także poświęconymi Piłsudskiemu, 
bowiem już wtedy powstała jego legenda:

Nie rzucim Ciebie, Wodzu nasz,
nie damy pogrześć sprawy!
Sztandar, przy którym wiernie trwasz,
oddamy Bogu krwawy!
Nie wyrwie nam go swój ni wróg 
– Tak nam dopomóż Bóg!

Oczywiście widzimy w nim wyraźne 
odwołania do Roty Marii Konopnickiej, 
która zyskała sobie (po skomponowaniu 
do niej melodii przez Feliksa Nowowiej-
skiego) rangę hymnu narodowego.

Spośród licznych antologii poezji żołnier-
skiej, zwraca uwagę wydana we Lwowie w 
roku 1916 Polska pieśń wojenna: antologia 
poezji polskiej z roku wielkiej wojny. To ob-
szerny zbiór wierszy patriotycznych i wojen-
nych, bo zawierający prawie 300 utworów. 
Opracowali go Stanisław Łempicki i Adam 
Fischer. Należy wymienić tu także Wacława 
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Kostkę Biernackiego, autora wiersza Pieśń 
o Wodzu miłym, Bolesława Lubicz-Zahor-
skiego, twórcę wiersza Ułani Beliny, Adama 
Kowalskiego (wiersze Strzelcy w okopach, 
Legiony w niebie) i Rajmunda Bergela (Żoł-
nierze Legionu, Tułacza brygada). Wśród 
poezji legionowej wyróżniają się także wier-
sze autorów anonimowych, które stały się 
pieśniami legionistów. Należy tu wspomnieć 
bardzo popularną pieśń związaną z Pierw-
szą Kompanią Kadrową, autorstwa Tadeusza 
Ostrowskiego i Wacława Łęckiego pt. Pierw-
sza Kadrowa:

Raduje się serce, raduje się dusza,
Gdy Pierwsza Kadrowa 
na wojenkę rusza,
Oj da, oj da dana, kompanio kochana,
Nie masz to jak Pierwsza, nie!

Czy anonimową Legun na wojence ze 
słynnymi słowami:

Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani,
Że za tobą idą, że za tobą idą,
Chłopcy malowani? […]
Wojenko, wojenko, 
co za moc jest w tobie, 
Kogo ty pokochasz, kogo ty pokochasz,
W zimnym leży grobie.

Albo powszechnie znana i lubiana, często 
śpiewana O mój rozmarynie:

O mój rozmarynie, rozwijaj się!
Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej,
Zapytam się.
A jak mi odpowie: „nie kocham cię!”
Ułani werbują, strzelcy maszerują,
Zaciągnę się.

I piękne Białe róże, też chętnie śpiewane  
i cytowane:

Rozkwitały pęki białych róż,
Wróć, Jasieńku, z tej wojenki już.
Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat:
Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat.

Jest to tylko niewielki wybór utworów 
i autorów tekstów legionowych. Warto je 
pamiętać, trzeba o nich przypominać, bo 
pełnią w naszej pamięci narodowej i tra-
dycji niepodległościowej ważną i istotną 
rolę.                                  
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Stanisław Kostkiewicz

Spod znaku Rodła
Trzeba dzisiaj przypomnieć o ludziach 

spod znaku Rodła, bo powoli zatraca się 
pamięć o tych, którzy walczyli o Polskę i 
polskość ziem pozostawionych poza gra-
nicami II Rzeczypospolitej, które dziś są 
integralną częścią Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Przypomnijmy, że po roku 1918, na 
skutek postanowień traktatu wersalskie-
go i po nieudanych plebiscytach oraz dra-
matycznych zrywach powstańczych (trzy 
powstania śląskie), na terenach państwa 
niemieckiego wypadło pozostać i żyć 
półtoramilionowej mniejszości Polaków. 
Rozgoryczenie, uczucie zawodu i rozpacz 
oddzielonych granicą Polaków, przyczy-
niły się do założenia w 1922 r. Związku 
Polaków w Niemczech. Młodzi patrioci 
pragnęli za wszelką cenę umożliwić osa-
motnionym tak ważną przecież egzysten-
cję duchową i narodową. Podziw budzi 
oddanie, rozwaga, dalekowzroczność i 
rozległość prac młodych Polaków, którzy 
potrafili przewidzieć przewrotne i dwu-
licowe posunięcia wrogów, a walkę swą 
prowadzili systematycznie, wzorowo, z 
zachowaniem należytych paragrafów i 
przepisów prawa. Przede wszystkim licz-
ne regionalne stowarzyszenia polskie, 
narażone na infiltrację niemiecką, pod-
porządkowano jednej organizacji naczel-
nej – Związkowi Polaków w Niemczech z 
siedzibą w Berlinie. Uwzględniono jed-
nocześnie wszelkie terenowe inicjatywy, 
głosząc hasło: „Różnorodność w myśle-
niu, jednolitość w działaniu”.

Centrali podlegało pięć Dzielnic, a w 
nich liczne oddziały: Dzielnica I – Śląsk, II 
– Berlin i ziemie połabskie, III – Westfalia 
i Nadrenia, IV – Prusy Wschodnie, V – Ka-
szuby, Ziemia Lubuska, Pogranicze. Przy 
siedzibie Związku Polaków w Niemczech 
mieściły się m.in. redakcje czasopism: 
„Polak w Niemczech”, „Młody Polak w 
Niemczech”, „Mały Polak w Niemczech”.

We Wrocławiu znalazł siedzibę Zwią-
zek Spółdzielni Polskich w Niemczech. 
Związek był jednostką prawną, uznaną 
przez władze Republiki Weimarskiej, po-
tem III Rzeszy oraz przez Ligę Narodów. 
Z jego inicjatywy na takich samych pra-
wach w roku 1924 powołano Związek 
Mniejszości Narodowych w Niemczech, 
złożony z Polaków, Serbołużyczan, Duń-

czyków, Litwinów i Fryzów. Mimo wiel-
kiej niechęci, Niemcy tolerowali polski 
ruch związkowy ze względu na ewentu-
alną możliwość odwetu w stosunku do 
mniejszości niemieckiej w Polsce, chociaż 
trudno było porównywać sytuację jednej i 
drugiej strony. Przez całe dwudziestolecie 
międzywojenne na ziemiach odłączonych 
od Macierzy trwała ostra germanizacja, 
nasilająca się stopniowo, a szczególnie po 
roku 1933, po dojściu Hitlera do władzy, 
głównie przy udziale organizacji Bund 
Deutscher Osten, specjalnie założonej dla 
szerzenia propagandy niemieckiej. Atako-
wano gwary polskie jako nienależące do 
języka polskiego (śląską, kaszubską, war-
mińską, mazurską), a ludzi posługujących 
się nimi określano jako nie-Polaków. Wła-
dze wprowadziły pojęcie podwójnego ję-
zyka ojczystego: wpisywano Polakom w 
dokumentach jako ojczysty – język polski i 
niemiecki, tłumacząc to tym, że niemiecki 
znają ze szkoły.

Zacięta walka z polskością obejmowa-
ła życie świeckie i religijne. Polskich du-
chownych przenoszono do innych parafii 
albo proboszczom przydzielano niemiec-
kich wikarych, usuwano z kościoła sztan-
dary, krzyże, obrazy i dzwony z polskimi 
napisami. Na lekcjach religii odbierano 
młodzieży modlitewniki polskie, by je 
spalić lub zniszczyć. Stopniowo zlikwi-
dowano prawie całkowicie nabożeństwa 
w języku polskim, co ludność przeżyła 
najboleśniej. Polaków broniących swoich 
narodowych praw zmuszano do posłu-
chu drogą administracyjną i aktami bez-
prawia. Nierzadko zdarzało się wybijanie 
szyb, ataki brutalnych bojówek, pobicia, 
a nawet zabójstwa, wreszcie aresztowa-
nia i obozy koncentracyjne. Kiedy władze 
niemieckie zakazały Polakom używania 
znaku Orła Białego, aby nie być zmuszo-
nym do akceptacji swastyki, należało zna-
leźć własne, odrębne godło. Po licznych 
konkursach i dyskusjach w roku 1933 
wprowadzono oryginalny znak graficz-
ny – biały na czerwonym tle, stylizowa-
ny symbol biegu Wisły, z zaznaczeniem 
Krakowa. Wybrano nazwę RODŁO od po-
łączenia słów: rodnica i godło. Pod bia-
ło-czerwonym rysunkiem umieszczono 
napis: „Jesteśmy Polakami, należymy do 

 Ireneusz Kowalczuk (49 l.) Członek PiS, 
członek NSZZ „Solidarność”. Współ-
założyciel Porozumienia Centrum. Za 
działalność wydawniczą w stanie wo-
jennym nagrodzony nagrodą Niezależ-
nej Fundacji Popierania Kultury Polskiej 
POLCUL. Bliski współpracownik śp. 
Aleksandry Natalli–Świat. Obecnie Kie-
rownik Działu Marketingu i Sprzedaży 
MPK. W 2010 r. odznaczony odznaką 
„Zasłużony Pracownik MPK Wrocław”. 
Prezes Stowarzyszenia – Dolnośląski 
Instytut Korfantego. Wrocławianin od 
urodzenia. Marketingowiec z zamiło-
wania. Ojciec dwójki dzieci. 
 Wybory samorządowe to element budo-
wania społeczeństwa obywatelskiego, 
a wybory do Rady Miejskiej to budo-
wanie lokalnych demokracji. Wybiera-
jąc władze samorządowe, decydujemy 
o jakości swojego życia. Kompetentna, 
sprawna i skuteczna Rada Miejska to 
szansa na budowanie miasta, w którym 
żyje się dobrze wszystkim jego miesz-
kańcom. To spokojne i bezpieczne ulice, 
dostępne usługi, ład i porządek dooko-
ła. To miasto, które rozwija się równo-
miernie, nie tylko w centrum, ale i na 
peryferiach. To także sprawna komu-
nikacja miejska podporządkowana po-
trzebom mieszkańców. Moje doświad-
czenie zawodowe i społeczne pozwala 
mi stwierdzić, że wiem jak to zrobić.
 W Radzie Miejskiej chciałbym zajmować 
się przede wszystkim budżetem, komu-
nikacją miejską i uporządkowaniem za-
sad umieszczania reklam w mieście.
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narodu polskiego, którego kultury kolebką jest Kraków, wierną 
rzeką Wisła. Te dwie siły to Rodło, które nie jest ani herbem, ani 
godłem, ale symbolem naszego pochodzenia i łączności naszej 
z całym narodem polskim i jego duszą”.

Związek Polaków w Niemczech nigdy nie ustawał w walce z 
narastającą przemocą. W roku 1937 delegacja złożona z trzech 
przedstawicieli Rady Naczelnej Związku dotarła do samego Hitle-
ra, składając obszerny memoriał ze zbiorem interwencji i skarg (6 
tomów, 3208 stron dokumentów) oraz domagając się poprawy 
sytuacji polskiej grupy narodowościowej w Rzeszy. Hitler obiecał 
rozważyć i pozytywnie rozpatrzyć przedłożone sprawy. W sytuacji 
rosnącego napięcia politycznego, pomimo przeszkód i prześla-
dowań, w marcu 1938 roku zorganizowano w Berlinie Kongres 
Polaków w Niemczech, dla uczczenia 15-lecia pracy Związku. W 
największej sali teatralnej stolicy III Rzeszy, na scenie, której deko-
rację stanowiły trzy emblematy: Kaplica Matki Boskiej Radosnej, 
wielki znak Rodła oraz jasnozielony liść lipowy – symbol młodzie-
ży spod znaku Rodła, wobec około siedmiotysięcznego audyto-
rium grupa młodych uroczyście proklamowała Prawdy Polaków, 
będące wyrazem postawy ideowej i działania półtoramilionowej 
wspólnoty odłączonej od Ojczyzny. Warto przytoczyć je w cało-
ści, bo mają charakter ponadczasowy i naprawdę warto je upo-
wszechniać dzisiaj, kiedy patriotyzm jest przez wielu wyszydzany 
i pogardzany:

Prawda pierwsza: 

JESTEŚMY POLAKAMI!

Prawda druga: 

WIARA OJCÓW NASZYCH 
JEST WIARĄ NASZYCH DZIECI.

Prawda trzecia: 

POLAK POLAKOWI BRATEM.

Prawda czwarta: 

CO DZIEŃ POLAK NARODOWI SŁUŻY.

Prawda piąta: 

POLSKA MATKĄ NASZĄ. 
O MATCE NIE WOLNO MÓWIĆ ŹLE!

Wygłoszono też Manifest Młodych – Credo Polaków. Obszerne 
fragmenty tej deklaracji brzmiały następująco (i jakże współcześnie):

„Najpiękniejsze słowo polskie – Matka.

Najważniejsze – Naród.

Najświętsze – Bóg.”

Jeden jest Bóg! Z jednej rodzi się człowiek matki, 

do jednego narodu przez matkę i z woli Bożej przynależy.

Matki mamy Polki, ojców Polaków 

– należymy do Narodu Polskiego […]. 

Obowiązek zatem budowania Narodu Polskiego 

na każdym z Polaków spoczywa. 

Obowiązek ten jest ciągły, bo i serce polskie jest niezmienne, 

bez względu na czas, bez względu na miejsce, 

bez względu na warunki. Co dzień – powszednio 

– od wieków – na wieki…

I nie wolno, aby były przerwy w tym budowaniu.

Wielkość w zdobywaniu jest.

I dla nas nie ma zastoju, jeno walka, walka.

Wczoraj, dziś, jutro i dalej…

Namaszczeni jesteśmy przynależnością 

do Narodu Polskiego […].

Na prawdach Polaków oparci, wielkość budujemy, 

wielkość, którą młodymi oczami widzimy […].

Co dzień, co dzień trwa walka. Nie ma świąt ni wytchnienia!

Tylko zęby zaciskać, serca w młoty zamieniać.

I wierzyć! Wierzyć w Boga i Naród, w Naród Polski,

I w miłość każdej matki jak w świętość Matki Boskiej!

To nasz manifest młodych!

Głos wierzących,

Głos miłujących,

Głos gorejących,

Uśmiechniętych ufnie do Matki Boskiej Radosnej!

To my, młodzi Polacy w Niemczech, Polactwo Walczące.
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 Kandydat do Rady Miejskiej  
Wrocławia w okręgu nr 2,  
lista PiS nr 5 miejsce nr 1.

 Od wielu lat jestem związany z Wro-
cławiem. Tu ukończyłem studia na 
Politechnice Wrocławskiej, a potem 
nabyłem doświadczenia w trak-
cie 43 lat pracy zawodowej. Przez  
26 lat pracowałem w Instytucie Nau- 
kowo-Badawczym “POLTEGOR”, m.in. 
otrzymałem 6 Nagród Ministra, Złoty 
Medal w Brukseli. Mam 19 patentów. 
Przez ostatnie 10 lat pracy zawodowej 
pełniłem funkcję Dyrektora Naczelne-
go wrocławskiego MPK, restruktury-
zując je do warunków rynkowych, uzy-
skując doskonałe wyniki ekonomiczne  
i odczuwalnie odnawiając tabor auto-
busowy. Ukończyłem podyplomowy 
kurs Zarządzania Przedsiębiorstwami, 
posiadam Certyfikat Unijny do prowa-
dzenia firm przewozowych. Zdobyłem
uprawnienia członków Rad Nadzor-
czych. W mijającej kadencji, jako rad-
ny Rady Miejskiej Wrocławia, aktyw-
nie pracowałem – zgodnie ze swoimi 
kompetencjami – starając się bronić 
mieszkańców przed tymi podwyżka-
mi kosztów utrzymania gospodarstw 
domowych, które nie były uzasadnio-
ne. Jestem uczciwy, pracowity, solid-
ny, rzetelny i odpowiedzialny. Mam 
doświadczenie organizacyjne, jestem 
dobrym mediatorem, znam potrzeby 
miasta i jego mieszkańców. Wykorzy-
stując doświadczenie i wiedzę, pra-
gnę nadal pracować nad ulepszeniem 
i rozwojem szeroko rozumianej infra-
struktury miasta, z którym się utoż-
samiam i które kocham. Chcę dbać  
o jakość życia jego mieszkańców.

  Czesław Palczak 

Piękne te słowa, za które tak niedługo 
trzeba było zapłacić cierpieniem i życiem, 
padały w brunatno-czarnym sercu III Rze-
szy, która szykowała się do rychłego rozra-
chunku z Polską, Europą i światem. Trzeba 
wymienić najbardziej zasłużonych działaczy 
Związku Polaków w Niemczech, właśnie 
tych spod znaku Rodła, o których nie wolno 
nam zapominać, bo zapominanie o takich 
Polakach, jest zdradą Polski i Narodu Pol-
skiego: Jan Baczewski (1890-1958) – kierow-
nik IV Dzielnicy Związku, przewodniczący 
Związku Polskich Towarzystw Szkolnych w 
Niemczech, więzień Sachsenhausen; Arka-
diusz (Arka) Bożek (1899-1954) – uczestnik 
powstań śląskich, wicewojewoda śląski; dr 
Jan Kaczmarek (1895-1977) – syn górnika, 
kierownik naczelny ZPwN i w latach 1922-
-39 sekretarz generalny Związku Mniejszo-
ści Narodowych w Niemczech; Helena Lehr 
– redaktorka centralnego organu młodzieży 
„Polak w Niemczech” wespół z Edmundem 
Osmańczykiem, działaczem ZPwN, publicy-
stą, pisarzem, posłem na Sejm; Józef Kachel 
(1913-1983) – naczelnik harcerstwa polskie-
go w Niemczech, podczas wojny więzień 
Buchenwaldu; ks. Bolesław Osiński (1957-
-1940) – działacz ziemi malborskiej ZPwN, 
zmarł śmiercią głodową w Stutthofie. Trzeba
na ich przykładzie (i w ogóle Związku Pola-
ków w Niemczech) uczyć obecną młodzież, 
czym jest naprawdę patriotyzm i jak należy 
kochać Ojczyznę.                       
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Prawo i Sprawiedliwość 
stawia na młodych

Z list Prawa i Sprawiedliwości startuje 
wielu młodych ludzi. Wśród nich są między 
innymi studenci. O motywach działalności 
społecznej i politycznej z Łukaszem Olber-
tem, studentem III roku Administracji na 
Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego, przewod-
niczącym wrocławskiej młodzieżówki PiS, 
przewodniczącym Zarządu Osiedla Nowy 
Dwór i kandydatem w wyborach do Rady 
Miejskiej rozmawia Kamil Biesiada.

Rada Osiedla to najniższy szczebel sa-
morządu we Wrocławiu. Co oznacza by-
cie radnym osiedlowym?

 Rada Osiedla pełni funkcję łącznika 
pomiędzy mieszkańcami Osiedla, które re-
prezentuje, a organami władzy wyższego 
szczebla. To właśnie Rady Osiedla wnioskują 
do Rady Miasta o uwzględnienie podsta-
wowych potrzeb mieszkańców swojego 
osiedla, ponieważ znają je bardzo dobrze. 
Radny Osiedlowy to działacz społeczny, ale 
wybierany jednak w demokratycznych wy-
borach. Ostatnie odbyły się w marcu 2009 
roku.

Dlaczego zdecydowałeś się rozpocząć 
działalność społeczną? 

Uznałem, że obecność przedstawicieli 
młodego pokolenia, dość nielicznego w Ra-
dach Osiedli, jest bardzo ważna. Poza tym 
praca w Radzie Osiedla pomaga w zdoby-
ciu doświadczenia administracyjnego, a ja 
studiuję właśnie administrację na Uniwer-

sytecie Wrocławskim. Wcześniej, bo w 2006 
roku przystąpiłem do Forum Młodych Pra-
wa i Sprawiedliwości we Wrocławiu, gdzie 
od 2 lat pełnię funkcję Przewodniczącego. 
Równocześnie jestem też wolontariuszem 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów oraz Komitetu Charytatywnego 
przy parafii Opatrzności Bożej we Wrocła-
wiu. Jak więc widać, moja działalność nie 
jest przypadkiem. Zawsze chciałem poma-
gać innym, mieć możliwość rozmowy z ludź-
mi o ich problemach.

 Dlaczego zdecydowałeś się startować 
w wyborach samorządowych?

 Wiele ważnych decyzji dla Wrocławia i 
jego mieszkańców zapada w Radzie Miasta. 
Postanowiłem wystartować w wyborach z 
list Prawa i Sprawiedliwości, aby realizować 
pomysły, które zrodziły się w trakcie pracy 
w Radzie Osiedla, gdzie bezpośrednio sty-
kałem się z różnymi problemami. Wiado-
mo powszechnie, że Rady Osiedla mają co 
najwyżej status ciała doradczego. Nie mają 
osobowości prawnej, dlatego w wielu przy-
padkach są bezradne. Jako radny osiedlowy 
mam bezpośredni kontakt z mieszkańcami 
i dzięki temu znam ich problemy, co z ko-
lei przekłada się na mój program wyborczy. 
Jest on po prostu programem mieszkańców. 
Duży nacisk kładę na sprawy bezpieczeń-
stwa, edukacji, sportu oraz seniorów, którzy 
stanowią liczną populację mieszkańców na-
szego miasta. Dla mnie ważna jest historia 
naszego państwa i narodu, dlatego od lat 
aktywnie uczestniczę w inicjatywach mają-
cych kultywować i propagować patriotyzm. 

Czy w związku z atakiem na biuro PiS, 
który miał niedawno miejsce w Łodzi, nie 
obawiasz się prowadzenia dalszej aktyw-
ności społecznej i politycznej?

Pełnienie funkcji publicznej zawsze jest 
związane z pewnym ryzykiem. Natomiast to, 
co się stało, jest czynem karygodnym, bra-
kuje słów które określiłyby takie postępo-
wanie. Zginął niewinny człowiek, który był 
otwarty na życie i otwarty na ludzi. Mogę 
ze swojej strony dodać, że mimo to nie wy-
cofam się z dalszej pracy i działalności pod 
szyldem Prawa i Sprawiedliwości.

Dziękuję za rozmowę.
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 Mam 29 lat, wchodzę w skład Zarzą-
du Miejskiego Prawa i Sprawiedli-
wości. Ukończyłem Wydział Prawa, 
Administracji i Ekonomii na kierun-
ku administracja oraz ekonomia. 
Karierę naukową kontynuuję na 
studiach doktoranckich w Katedrze 
Prawa Finansowego na Uniwersy-
tecie Wrocławskim. Prowadzę ba-
dania naukowe poświęcone budże-
tom publicznym, a w szczególności 
wydatkom samorządowym. Jestem, 
członkiem zarządu Stowarzyszenia-
„Dolnośląski Instytut Korfantego” 
oraz nauczycielem akademickim.

 Obecnie pełnię funkcję doradcy ds. 
podatków Wiceprezesa PiS – poseł 
Beaty Szydło (wiceprzewodnicząca 
Komisji Finansów Publicznych Sejmu 
RP). Przyszłość zawodową wiążę z 
doradztwem podatkowym.

 W Radzie Miejskiej będę zajmować 
się budżetem oraz podatkami i opła-
tami lokalnymi.

 Szanowni Państwo, 21 listopada 
2010 r. odbędą się bardzo ważne dla 
naszej lokalnej społeczności wybo-
ry samorządowe. W związku z tym 
zwracam się do Państwa o oddanie 
na mnie głosu – pozycja 10 na liście 
nr 5.

 W Radzie Miejskiej będę zajmować 
się problematyką budżetową. W 
obecnych realiach gospodarczych 
szczególnego znaczenia nabiera 
efektywne wydawanie środków pu-
blicznych. „Złe” wydatki generują 
tylko dziurę budżetową. Dlatego 
bardzo ważne jest, by w skład Rady 

Miasta wchodziły osoby, które potra-
fią odróżnić wydatki efektywne od
nieefektywnych. Studia doktoranc-
kie w Katedrze Prawa Finansowego 
UW potwierdzają moje merytoryczne 
przygotowanie do pełnienia funkcji 
radnego.

 Posiadam pięcioletni staż pracy jako 
dyrektor biura i doradca ds. finansów
publicznych śp. Aleksandry Natalli–
–Świat. Jej poświęcenie jest dla mnie 
wzorem w realizowaniu posłannic-
twa publicznego. Jestem przekona-
ny, że i ja sprostam temu trudnemu 
wyzwaniu.

 Wrocław to miasto ludzi ambitnych, 
więc Rada Miejska też musi być taka.

 Swoją przyszłość wiążę z zawodem 
doradcy podatkowego, co gwaran-
tuje Państwu, że opłaty i podatki 
lokalne będą moim oczkiem w gło-
wie. Jako radny będę sprzeciwiał się 
wszystkim nieuzasadnionym próbom 
podnoszenia podatków i opłat.

 Moim dodatkowym atutem jest do-
świadczenie w pomaganiu obywate-
lom w ich sporach z organami admi-
nistracji publicznej. Nadzorowałem 
wszystkie interwencje, jakich podej-
mowało się biuro poselskie Aleksan-
dry Natalli–Świat i wiem jak skutecz-
nie pomagać wyborcom. Jako radny 
będę otwarty na wszystkie Państwa 
problemy.

Kompetencja  Rzetelność 
Odpowiedzialność
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Radosław Rozpędowski

Hołd dla mistrza

Listopad, za oknem deszcz, za kilka dni 
Święto Niepodległości. Właściwy czas, aby 
złożyć hołd jednej z najważniejszych osób, 
jakie spotkałem w swoim życiu.

Przez ostatnie pięć lat – do 10 kwietnia 
tego roku – miałem zaszczyt bardzo blisko 
współpracować z Olą Natalli-Świat. Oso-
bą, która swoim życiem udowadniała, jak 
fałszywe są popularne wyobrażenia doty-
czące polityków.

Ola była żywym zaprzeczeniem ste-
reotypów. Nie szukała możliwości realizo-
wania swoich grupowych czy prywatnych 
interesów. Najważniejsze dla niej były wła-
śnie sprawy zasadnicze.

Po pierwsze: Polska. Posłanka starała 
się tak uprawiać politykę, aby przynosiła 
ona korzyść naszemu państwu. W pracach 
nad kolejnymi projektami budżetu (była 
przewodniczącą, a w następnej kadencji 
wiceprzewodniczącą Komisji Finansów 
Publicznych) najistotniejsze było dla niej 
poszukiwanie rozwiązań, które wzmocnią 
nasz kraj. Czasem odbywało się to kosztem 
wchodzenia w spór z kolegami partyjnymi, 
którzy preferowali rozwiązania sprzyjające 
popularności naszego ugrupowania. Dla 
Oli dobro Polski było wartością nadrzęd-
ną, a PiS formacją, której działania mogą 
ten naczelny cel przybliżyć. Dlatego, mimo 
sporów co do konkretnych, taktycznych 
posunięć, uważała, że Prawo i Sprawiedli-
wość jest jedyną poważną siłą polityczną, 
która walczy o polskie interesy.

Po wtóre: dobro ludzi, zwykłych oby-
wateli. Gdy zaczęliśmy współpracować, 
wyznawałem w dziedzinie gospodarki na-
iwnie liberalne poglądy. Ola – ekonomistka 
z wykształcenia – krok po kroku, pokazując 
przykłady, przekonała mnie, że w naszych 
warunkach „niewidzialna ręka rynku” jest 
najczęściej złodziejską łapą podmiotów na 
nim dominujących. Że pod wolnorynkową 
nowomową ukrywają bardzo konkretne 
interesy, wcale nie sprzyjające rozwojowi 
wolnego rynku, swobodnej konkurencji i 
sprawiedliwemu dostępowi do dóbr. Ola 
udowodniła mi, że socjalna polityka nasze-
go ugrupowania, poszukiwanie rozwiązań 
zapewniających dobro wspólne, ma głę-
bokie uzasadnienie. Zawsze powtarzała, 
że nie może tak być, że najsłabsi obywate-

le będą ponosić koszty (nieuniknione ską-
dinąd) rozwoju.

Po trzecie: poszukiwanie nowego ro-
zumienia patriotyzmu. Odbywało się to 
na kilku polach. Przez współtworzenie 
polityki historycznej (była jedynym z wro-
cławskich posłów, który podpisał się pod 
inicjatywą „Tak dla Pileckiego”) jak i przez 
wspieranie rozwiązań pozwalających na 
rozwój naszego kraju. Ola uważała bo-
wiem, że dzisiaj patriotyzm realizuje się 
poprzez rzetelną pracę, przez właściwe 
wykonywanie zadań pracowniczych, przez 
tworzenie własnych biznesów, które w 
sumie budują bogactwo Polski. Jedną z 
ostatnich jej fascynacji była kwestia „ukry-
tych mistrzów”, polskich innowacyjnych 
przedsiębiorstw, odnoszących sukcesy na 
rynku światowym. Na ostatnim kongresie 
PiS przygotowała seminarium, na którym 
występowali naukowcy i przedstawiciele 
tych firm. Z drugiej strony zawsze mocno 
krytykowała zaniechania polityków, które 
m.in. doprowadziły do tego, że stocznie 
niemieckie skorzystały z unijnego wspar-
cia, a nasze – zbankrutowały.

Do tego wszystkiego dokładała się jej 
legendarna pracowitość. Do swoich wy-
stąpień sejmowych czytała setki dokumen-
tów i dbała o to, aby wszelkie tezy były 
udokumentowane w sposób nie pozosta-
wiający żadnych wątpliwości.

Niestety, 10 kwietnia ręka Boga lub 
człowieka przerwała jej życie, zanim zdą-
żyła w pełni zrealizowć swoje pomysły.

Zmarli zobowiązują żyjących.
Jednak nie wszystko z Nią odeszło. 

W ciągu lat działalności publicznej wokół 
Oli zebrała się grupa ludzi podzielających 
jej wartości, jej sposób rozumienia świata, 
jej styl uprawiania polityki. Zespół ten chce 
kontynuować zadania, które postawiła 
przed nami Pani Poseł. Parę osób z tego 
grona kandyduje w aktualnych wyborach 
samorządowych. Warto je poprzeć. Gorą-
co rekomenduję współpracowników Oli: 
Irka Kowalczuka (miasto, okręg nr 6), Kry-
stiana Mieszkałę (miasto, okręg nr 5), Cze-
sława Palczaka (miasto, okręg 2), Roberta 
Pieńkowskiego (miasto, okręg 7).       
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J o a n n a  B a r a ń s k a 

In memoriam

Władysław Augustyn Stasiak (ur. 15 mar-
ca 1966 r. we Wrocławiu, zm. 10 kwietnia 
2010 r. w Smoleńsku) był wzorem urzędnika. 
Gruntownie wykształcony, świetnie przygo-
towany merytorycznie mówił o sobie, że jest 
„człowiekiem od roboty”. Był wieloletnim 
współpracownikiem tragicznie zmarłego 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Był czło-
wiekiem prawym i niezwykle pracowitym. 
Zawsze spokojny, opanowany, życzliwy lu-
dziom.

Ukończył studia na Wydziale Historii 
Uniwersytetu Wrocławskiego w 1989 r., 
a następnie w 1992 r. odbył staż w Dyrek-
cji Generalnej Policji Państwowej Republiki 
Francuskiej. W 1993 r. ukończył Krajową 
Szkołę Administracji Publicznej. W 2000 r. 
brał udział w programie studyjnym na temat 
kształtowania amerykańskiej polityki bezpie-
czeństwa narodowego w USA. Uczestniczył 
w licznych krajowych i zagranicznych szkole-
niach, seminariach oraz stażach związanych 
z organizacją i funkcjonowaniem formacji 
policyjnych, formułowaniem strategii bez-
pieczeństwa i organizowaniem współpracy 
międzyinstytucjonalnej w dziedzinie bezpie-
czeństwa. Był urzędnikiem samorządowym i 

państwowym, ministrem spraw wewnętrz-
nych i administracji w rządzie Jarosława 
Kaczyńskiego, szefem Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego i szefem Kancelarii Prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego. Przedtem, w latach 
1993-2002, pracował w Najwyższej Izbie 
Kontroli jako wicedyrektor Departamentu 
Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa We-
wnętrznego. Odpowiadał m.in. za kontrolę 
sprawności działania policji, straży granicznej 
i straży pożarnej. Jego bezpośrednim prze-
łożonym był Lech Kaczyński i od tego cza-
su pracowali razem. Lech Kaczyński mówił, 
że Władysław Stasiak jest jego „szeryfem”. 
Trzeba podkreślić, że dzięki niemu w Warsza-
wie znacząco wzrosło bezpieczeństwo.

Z chwilą, kiedy Lech Kaczyński wygrał 
wybory na prezydenta Warszawy, Włady-
sław Stasiak został jego zastępcą. Tu także 
odpowiadał za ochronę ładu, porządku i 
bezpieczeństwa publicznego, działalność 
Straży Miejskiej, ewidencję ludności, ochro-
nę zdrowia, sport i kulturę fizyczną. W 2006
r. Lech Kaczyński wygrał wybory na prezy-
denta Polski i wówczas Władysław Stasiak 
objął stanowisko wiceministra w Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Do jego kompetencji należał nadzór nad 
pracą policji, straży granicznej, straży po-
żarnej i Biura Ochrony Rządu. Władysław 
Stasiak był współautorem koncepcji Central-
nego Biura Antykorupcyjnego. Następnym 
punktem jego ścieżki zawodowej było Biuro 
Bezpieczeństwa Narodowego. Od 2006 r. 
był jego szefem, a oprócz tego sekretarzem 
Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W 2007 
r. powierzono mu tekę ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji w rządzie Jaro-
sława Kaczyńskiego, a następnie ponownie 
został szefem BBN. W 2009 r. otrzymał nomi-
nację na szefa Kancelarii Prezydenta RP.

Władysław Stasiak podczas swojej 
działalności w Biurze Bezpieczeństwa Na-
rodowego w 2007 r. został dwukrotnie od-
znaczony: Narodowym Orderem Kawalera 
Zasługi, jednym z najwyższych odznaczeń 
francuskich, za wkład w rozwój stosun-
ków polsko-francuskich. Kapituła Odznaki 
GROM przyznała Władysławowi Stasiako-
wi honorową Odznakę GROM. W 2008 r. 
został odznaczony portugalskim Krzyżem 
Wielkim Orderu Zasługi.

Zginął  w katastrofie smoleńskie j 
10 kwietnia 2010 r.                    
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Małgorzata Jaszczuk-Surma

Mistrz metafizyki i kompozycji w malarstwie
16 listopada 2009 r. zmarł profesor malar-

stwa Marian Poźniak. Właśnie mija pierwsza 
rocznica jego śmierci. Profesor był wielolet-
nim wykładowcą Politechniki Wrocławskiej, 
a przy tym – a może przede wszystkim – nie-
zwykle nowatorskim twórcą. Jego obrazy 
są wyjątkowe i zachwycają szeroki krąg od-
biorców, począwszy od wybitnych znawców 
i krytyków po zwykłych dyletantów. Sądzę, 
że trzeba koniecznie przypomnieć sylwetkę 
tego wspaniałego twórcy, tym bardziej, że 
był człowiekiem bardzo skromnym, ciepłym, 
cichym, nie szukał rozgłosu i nie lubił rozsta-
wać się ze swoimi obrazami. 

Można powiedzieć, że był typowym 
przedstawicielem pokolenia przedwojennej 
inteligencji. Urodził się w 1928 r. w Tłuma-
czu w dawnym województwie stanisławow-
skim (obecnie zachodnia Ukraina), w rodzi-
nie inteligenckiej. Jego ojciec był profesorem 
matematyki na Uniwersytecie Wileńskim, w 
związku z czym w latach 1936-1945 miesz-
kał w Wilnie, gdzie w 1944 r. wstąpił w 
szeregi Armii Krajowej. Po wojnie, w latach 
1947-52 studiował na Wydziale Malarstwa 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie 
w 1953 r. otrzymał dyplom. W tym samym 
roku przyjechał do Wrocławia i podjął pracę 
na Politechnice w Katedrze Rysunku i Rzeźby 
Instytutu Architektury i Urbanistyki, z którą 
był związany przez całe swoje zawodowe 
życie i gdzie przeszedł wszystkie szczeble 
awansu. W latach 1980-87 był kierownikiem 
Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeżby w IHA-
SiT, a od 1994 r. kierował Katedrą Rysunku, 
Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architektu-
ry PWr. Pracę zawodową skończył w 2003 
r., ale malował znacznie dłużej. W grudniu 
2008 r. we wrocławskim Muzeum Architek-
tury po raz ostatni wystawiono jego prace. 
Była to wystawa podsumowująca twórczość 
Profesora. Pokazano na niej ponad 150 obra-
zów w sekwencji, która w klarowny sposób 
ukazała ewolucję Jego poszukiwań zarówno 
formalnych, jak i ideowych.

Marian Poźniak od 1953 r. był członkiem 
Polskiego Związku Artystów Plastyków. Brał 
udział w licznych – blisko dwustu – wysta-
wach indywidualnych i zbiorowych. Był lau-
reatem wielu nagród. Został odznaczony 
m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski, Medalem Komisji Edukacji Naro-
dowej i Krzyżem Armii Krajowej. Tyle można Z CYKLU – „PŁASZCZYZNA ŹARNISTA”      56x76 cm  technika mieszana       1977/78



na marginesie  33

wyczytać z oficjalnego biogramu, za którym
kryje się człowiek nadzwyczaj skromny, pra-
cowity, twórczy, o niezwykłej wrażliwości i 
dyscyplinie artystycznej.

Tak się złożyło, że miałam szczęście znać 
Profesora osobiście. Bardzo często spoty-
kałam go na Ostrowie Tumskim, po którym 
przechadzał się z moim bratem szukając te-
matów na zajęcia ze studentami architektury. 
Mam przed oczami jego subtelną sylwetkę, 
kiedy chodził z głową lekko zadartą do góry, 
wyprostowany, z rękoma założonymi do 
tyłu. Bił od niego niesamowity spokój. Mu-
szę przyznać, że zawsze trochę mnie onie-
śmielał, mimo że był człowiekiem ciepłym 
i w gruncie rzeczy otwartym. Kiedy po raz 
pierwszy, w latach 80. minionego stulecia, 
zobaczyłam jego obrazy, zrobiły na mnie tak 
oszałamiające wrażenie, że wstydziłam się to 
powiedzieć. Były to obrazy z cyklu „Płaszczy-
zna ziarnista”, wysmakowane kolorystycznie 
i pod względem faktury. Patrząc na nie od 
razu nasunęły mi się skojarzenia ze sztuką i 
kulturą Bizancjum, z jego mistycyzmem. 

Profesor Marian Poźniak był mistrzem, 
artystą perfekcyjnie komponujacym swoje 
obrazy. Stworzył swój indywidualny styl, o 
którym decydowało przede wszystkim jego 
odczuwanie świata. Nie kierował się usilnym 
dążeniem do nowatorstwa, awangardy. Nie 
stosował na siłę nowatorskich technik czy 
kompozycji. Tematyka i styl jego obrazów, 
ich kompozycja wynikają z jego przemyśleń 
metafizycznych. Mimo że czas jego studiów
w Krakowie przypadł na okres socrealizmu, 
zetknął się z wpływami środowiska pary-
skiego poprzez swoich profesorów: Euge-
niusza Eibischa i Czesława Rzepińskiego, 
którzy reprezentowali nurt kolorystyczny w 
malarstwie. Tak więc w wczesnej twórczości 
malarskiej Mariana Poźniaka, obecny jest 
koloryzm jak i socrealizm. Widać to bardzo 
dobrze w jego wczesnych pracach malowa-
nych realistycznie, zgodnie z obowiązującą 
manierą. Okres ten nie trwa długo, bowiem 
już od początku lat 60. XX wieku należał do 
grupy artystycznej „Szkoła Wrocławska” i 
wówczas zaczął zgłębiać istotę malarstwa, 
czyli kolor. W efekcie tych studiów w sposób 
znaczący zawęził swoją paletę. Doskonale to 
widać porównując prace z tych dwóch okre-
sów. Można powiedzieć, że ten właśnie mo-
ment zadecydował o poszukiwaniu własnej 

Z CYKLU – „PŁASZCZYZNA ŹARNISTA”  „ZIARNO”  51x70,3 cm  technika mieszana  1976

Z CYKLU – „PŁASZCZYZNA ŹARNISTA”  „NAD ZIEMIĄ”  70x90 cm  technika mieszana 1978
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drogi twórczej, bez oglądania się na obo-
wiązujące mody czy trendy. Jak sam mówił, 
w malarstwie pociągało go to, że tak wielu 
przed nim się nim zajmowało i tak wiele już 
dokonano.

Marian Poźniak poprzez malarstwo szu-
kał absolutu, kontaktu metafizycznego z
Bogiem. Jego obrazy są niezwykle finezyj-
ne, doskonałe kompozycyjnie, przemyślane 
gruntownie w każdym calu. Niezwykle moc-
no działają na odbiorcę. Wprost „łapią” go 
w magiczny sposób i zmuszają do analizy. 
Sądzę, że ta ich przedziwna magiczna siła 
bierze się też między innymi z programowej 
ucieczki od koloru. Poza tym jego dzieła cha-
rakteryzują się niezwykle różnorodną fakturą 
i wprost perfekcyjną strukturą. A to wszyst-
ko wynika z prawdy, jaką w sobie zawierają i 
to decyduje, że nie można przejść obok nich 
obojetnie. Wprost zmuszają do analizy. Pa-
trząc na obrazy Mariana Poźniaka odczuwa 
się nastrój i emocje podobne do tych, jakie 
towarzyszą odkrywaniu tajemnicy związane 
z sacrum. Kompozycja wielu obrazów kon-
centruje się na formach geometrycznych. Za-
wsze się zastanawiałam, czy ma to związek 
z jego matematycznymi tradycjami rodzinny-
mi. Z drugiej strony od wieków rozwiązywa-
nie problemów w matematyce stawia pyta-
nie o nieskończoność, co jest z kolei zbieżne 
z poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie o 
Istotę Nieskończoną na gruncie filozofii. A 
przecież Marian Poźniak ustawicznie bada 
zarówno granice przestrzeni, jak i punkt w 
różnych odsłonach. Można powiedzieć, że 
ciągle eksperymentuje kolorem, fakturą i 
kompozycją. Nieustannie poszukuje właści-
wej i własnej drogi w malarstwie. Z tego też 
względu w jego twórczości można wyodręb-
nić różne okresy począwszy od malarstwa 
figuratywnego poprzez kompozycje archi-
tektoniczne, abstrakcyjne, oparte na pejza-
żu, do czystej abstrakcji, czyli obrazów z kro-
pek czy punktów o ziarnistej fakturze. Sam 
malarz uważał, że kwintesencją konstrukcji, 
jej najważniejszym momentem jest punkt i 
moment, w którym pędzel zetknął się z płót-
nem. Miał to bardzo głęboko przemyślane 
na gruncie filozofii i dlatego jego obrazy są
takie uporządkowane. U niego żadne pocią-
gnięcie pędzla nie jest przypadkowe. Pamię-
tam, jak mówił, że niejednokrotnie dopiero 
po kilku kropkach postawionych na płótnie 

przyszedł mu pomysł na obraz. Tak więc nie 
zawsze namalował to, co sobie pierwotnie 
przemyślał. Twórczość Mariana Poźniaka 
to, jak powiedział jeden z krytyków – „wy-
nik pracy twórczej człowieka, któremu dane 
było dostrzec świat w ziarenku piasku, w mi-
nucie nieskończoność czasu”.

Wydawać by się mogło, że twórczość 
Mariana Poźniaka nie była znana bardzo 
szeroko, mimo że wystawiał prace na wie-

lu wystawach i także za granicą. A jednak 
władze Wrocławia podczas wizyty w Waty-
kanie wręczyły Papieżowi Janowi Pawłowi II 
właśnie jego obraz. Z tym faktem wiąże się 
pewne zabawne wydarzenie. Otóż, włoscy 
celnicy uznali, że obraz jest bardzo cenny, 
historyczny i ktoś próbuje go wwieźć nie-
legalnie. W takiej sytuacji powołano eks-
pertów, którzy poświadczyli, że obraz jest 
współczesny.                         

Z CYKLU – „PŁASZCZYZNA ŹARNISTA”  „KWADRAT Z ŻEGIESTOWA”  80x50 cm  tech. mieszana 1975

Z CYKLU – „PŁASZCZYZNA ŹARNISTA”  „AKT KOSMOSU. BIOLOGIA”  81x53 cm  tech. mieszana 1977/78



Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego 
zaprasza na sesję popularno-naukową pt.

PYTANIA O NASZĄ NIEPODLEGŁOŚĆ

Współorganizatorzy: 
Dolnośląski Instytut Korfantego

Klub Myśli Państwowej
Społeczna Inicjatywa „Tak dla Pileckiego”

Sesja odbędzie się w dniach 13 i 14 listopada 2010 roku w auli „Ossolineum” 
(wejście od pl. Nankiera przez Zaułek Ossoliński)

Program:

13. XI 2010 r. sobota, godz. 14.00

Prof. Marek Dyżewski
Wrocławski Społeczny Komitet: Słowo wprowadzające

Grzegorz Królikiewicz, reżyser
Powstający na gorąco esej na temat relacji jednostka – naród

Prof. Jan Waszkiewicz, Politechnika Wrocławska
„Praktykowanie suwerenności”

Wojciech Popkiewicz
recital

14. XI 2010 r. niedziela, godz. 12.00

Prof. Stanisław Marcinkiewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza
„Polityka prorodzinna w kontekście suwerenności demograficznej”

Prof. Jan Prokop, Uniwersytet Jagielloński
„Dmowski czy Piłsudski?”

Prof. Andrzej Waśko, Uniwersytet Jagielloński
„Pokolenie Solidarności po 30 latach”

Prof. Andrzej Nowak, Uniwersytet Jagielloński
„Polska tragedia 2010”

Dyskusja panelowa
„Jak powinien wyglądać nowoczesny patriotyzm?”
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