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Najlepsze życzenia Wielkanocne 

Wniosek o wsparcie stowarzyszenia byłych więźniów politycznych 

 

Wielce Szanowny Panie Prezesie,  

z najlepszymi życzeniami Wielkanocnymi łączę wyrazy głębokiego uznania dla działań Orlenu pod 
Pana zarządem także i na Słowacji, która wymaga szerokich zmian tak samo, jak Polska potrzebuje 
repolonizacji. 

Proszę pozwolić, że przedstawięsię. Jako były przeciwnik reżimu komunistycznego jestem obecnie 
przewodniczącym stowarzyszenia byłych więźniów politycznych na Słowacji ze siedzibą w Popradzie. 
Moja matka urodziła się w Polsce, w Krempach, a część mojej rodziny mieszka w Krakowie i innych 
miastach w Polsce. Przeżyłem część mojego dzieciństwa w Polsce, do której mam ciepłe relacje i 
dobre uczucia wzajemne w stosunku do wielu Polaków. Powstał m.in. film dokumentalny o mojej 
historii, który został zaprezentowany po raz pierwszy na 48. Festiwalu Filmowym w Karlowych 
Warach, gdzie otrzymał nagrodę krytyki Fedora. Na jednym z trzech największych festiwali 
filmowych na świecie, Berlinale zdobył nagrodę publiczności. Był także nagrodzony na festiwalu we 
Warszawie i na festiwalu w Nowym Sadzie. Zdobył nagrodę jury na American Film Festival w 
Ameryce, która była piątą nagrodą dla tego słowackiego filmu. 

Więcej: http://www.szcpv.org/13/film.htmlhttp://www.szcpv.org/14/cena.html 

http://www.hollywoodreporter.com/news/hamptons-film-festival-announces-jury-740317 

Niestety, nawet po 30 latach przywódcy Republiki Słowackiej są nadal związani z byłym reżimem 
komunistycznym i nie są zainteresowani odpowiednim wsparciem dla projektów naszego 
stowarzyszenia. Dla porównania tzw. Partyzanci, wspierani również przez poprzedni reżim 
komunistyczny, otrzymują dotację we wysokości 400 000 EUR rocznie, podczas gdy nasze 
stowarzyszenie otrzymuje tylko 7 000 EUR. Dlatego nie mogliśmy wdrożyć centralnego pomnika 
ofiar Gułagu, a nasze działania są ograniczone finansowo. Niemniej jednak udało nam się postawić w 
Popradzie pomnik ku czci ofiar inwazji wojsk Paktu Warszawskiego na Czechosłowację w dniu 21 
sierpnia 1968 r. oraz drugi pomnik, w Kieżmarku poświęcony zabitym na granicy, w tym pamięci 



dwóch zestrzelonych w locie transgranicznym, polskich pilotów, którzy uczczeni zostali przez nas 
pośród 400 ofiar. Więcej informacji na naszych stronach internetowych:  
http://www.szcpv.org/06/pieta06.html 
http://www.szcpv.org/06/kezmarok06.html 
 
Przy tych pomnikach co roku organizujemy spotkania wspomnieniowe m.in. z udziałem 
przedstawicieli Ambasady RP;  mój bliski przyjaciel, dziennikarz Solidarności w Katowicach, Stefan 
Kosiewski, który mieszka od stanu wojennego w Niemczech, na emigracji politycznej, były stały 
współpracownik Radia Wolna Europa, korespondent Tygodnika Solidarność kierowanego przez 
Jarosława Kaczyńskiego, zachęcił mnie i ośmielił do zwrócenia się do Szanownego Pana Prezesa ze 
zapytaniem o wolę nawiązania kontaktu z naszą organizacją. 

W przypadku pozytywnego zainteresowania chętnie służę dalszymi informacjami o naszej organizacji. 

Jeśli byłby Pan zainteresowany, chcielibyśmy zaprosić Pana Prezesa na okolicznościowe wydarzenia 
na Słowacji w 2019 roku. Gdyby zechciał Pan nam pomóc, możemy np. zorganizować konferencję dla 
młodzieży w rocznicę agresji sowieckiej przy Czechosłowację. Moglibyśmy połączyć ją z rozwojem 
naszej działalności multimedialnej, wsparciem obopólnie korzystnym. Może okaże się przydatnym dla 
PKN ORLEN wsparcie logistyczne naszej organizacji, moja skromna osoba? 

W 2019 roku w Popradzie z okazji 30 rocznicy Dnia Walki o Wolność i Demokrację odsłonimy 
tablicę pamiątkową poświęconą Antonowi Mačugowi z Uniwersytetu Katolickiego w Popradzie, który 
nie przeżył 30-letniego, brutalnego śledztwa w sprawie byłej komunistycznej tajnej policji (STB). 
Salezjaninowi, ks. drowi Alojzowi Zemlowi z Popradu zabroniono przemawiania na jego pogrzebie i 
został skazany na 15 lat za zdradę stanu. 

Nazwiska sponsorów tego pomnika zostaną umieszczone na tablicy pamiątkowej. Jeśli Szanowny Pan 
Prezes zechce nas wesprzeć, z przyjemnością wpiszemy Pana imię i nazwisko, zajmowane stanowisko 
w PKN Orlen. 

Wielce Szanowny Panie Prezesie, zapraszam raz jeszcze do zapoznania się z naszym profilem na 
www.facebook.com/szbpv/ 

Z Szacunkiem 

František Bednár 

Prezes/ predseda SZBPV     


