
NSZZ  

UNIWERSYTETUŚLĄSKIEGO 
     

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego  
ul. Bankowa 12; 40 - 007 Katowice 

Sekretariat: ul Szkolna 7, 40-007 Katowice Tel/fax. 032 3591327; 032 3592044 

solidarn@us.edu.pl 
 

 

   Katowice, 4 lipca 2014r.  

 

Szanowny Pan  

        dr Łukasz Kamiński 

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 

          

    Szanowny Panie Prezesie, 

 

Z największą przykrością, podobnie jak większość środowisk niepodległościowych  

i kombatanckich w województwie śląskim, w dniu 26 czerwca br. przyjęliśmy wiadomość  

o odwołaniu ze stanowiska dyrektora katowickiego oddziału IPN dr. Andrzeja Drogonia.  

Nie znamy motywów Pańskiej decyzji, natomiast nietrudno nam przewidzieć jej 

negatywne skutki dla mieszkańców naszego Regionu. W przyjaznym oddziale katowickim, 

od momentu objęcia przez dr. Andrzeja Drogonia funkcji dyrektora w 2007 r., zawsze 

znajdowali swoje miejsce ludzie, którzy zasłużyli się dla niepodległości Polski. Liczne grupy 

młodzieży uczestniczyły w ciekawych zajęciach edukacyjnych. Imponująca ilość konferencji, 

rocznic oraz uroczystości patriotycznych dowodziła ogromnej wiedzy, a przede wszystkim 

poświęcenia i zaangażowania się w tak ważnej dla nas działalności Dyrektora, który nigdy nie 

stał się biurokratą. W swej działalności pozostał „romantykiem co do celów, pozytywistą co 

do środków”.  

Działania edukacyjne na rzecz środowiska, a przede wszystkim młodego pokolenia 

przy niekorzystnych zmianach w programach szkolnych były nie do przecenienia. Dyrektor 

Andrzej Drogoń wspierał także inicjatywy wielu organizacji pozarządowych poświęcone 

upamiętnianiu rocznic, m.in. wszelkie imprezy w Jastrzębiu, Hucie Katowice, coroczne 

obchody rocznicy Powstania Warszawskiego, coroczną organizację Narodowego Dnia 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych, nocne czytanie nazwisk wszystkich internowanych, 

więzionych i zabitych podczas stanu wojennego w b. woj. katowickim, częstochowskim  

i bielskim w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, cykliczne obchody rocznicy 

tragicznych wydarzeń w kopalni „Wujek” i wiele innych rocznic. 

Dzięki Jego staraniom powstało wiele tablic i monumentów upamiętniających ważne  

i tragiczne wydarzenia z historii Polski. Organizował pielgrzymki do Katynia, katyńskie 

konkursy dla młodzieży, biegi wolności, sadzenie dębów pamięci i wiele innych niezwykłych 

wydarzeń. Współorganizował koncerty patriotyczne i wszelkie imprezy kombatancko-

środowiskowe. Przyczynił się do powstania wielu ważnych publikacji podsumowujących 

historię społeczeństwa polskiego w XX wieku w oparciu o środowiska, które tę historię 

tworzyły.  

Można by wymieniać jeszcze wiele innych obszarów działania Dyrektora Andrzeja 

Drogonia i każdy z nich wskazuje na Jego niezwykłą aktywność i pomysłowość, a przede 

wszystkim ogromne zasługi dla ratowania Pamięci Narodowej, co jest tak ważne w dobie 

podważania wielu wartości i zaniedbywania edukacji historycznej. Na szczególne  
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podkreślenie zasługuje troska o kształtowanie świadomości młodego pokolenia i właściwej 

postawy obywatelskiej. Wszystkie działania katowickiego oddziału IPN spotykały z żywym 

oddźwiękiem na Śląsku i z najwyższym wyrazem uznania dla takiej placówki. Dyrektor 

Drogoń realizował w swej pracy testament innego Wielkiego Polaka, Profesora Janusza 

Kurtyki, który mówił, że „musimy postępować tak, jakby Powstanie Warszawskie wygrało”.  

W imieniu „Solidarności” Uniwersytetu Śląskiego, biorąc pod uwagę wszystkie 

zasługi Dyrektora i całego zespołu pracowników katowickiego oddziału IPN, prosimy  

o rozważenie możliwości weryfikacji swojej decyzji i tym samym zapobieżenie jej 

negatywnym skutkom dla mieszkańców Śląska, co być może trudno ocenić ze stołecznej 

perspektywy.  

Dyrektor Andrzej Drogoń, w latach 80. aktywny działacz NZS, a następnie 

„Solidarności”, dał się poznać jako człowiek czynu przywiązany do wyrazistego systemu 

wartości, którym kierował się w każdym obszarze swojego działania.  

Uważamy, że o decyzjach personalnych powinien decydować przede wszystkim 

interes społeczny, który zabezpieczał swą niestrudzoną działalnością Dyrektor Andrzej 

Drogoń.  

 

 

Z wyrazami szacunku 

W imieniu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
Uniwersytetu Śląskiego 

mgr Ewa Żurawska 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Dr Andrzej Drogoń, Dyrektor Oddziału IPN w Katowicach 


