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Szanowny Pan
dr Andrzej Drogoń
Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej
w Katowicach

Szanowny Panie Dyrektorze,
Z największą przykrością, podobnie jak większość środowisk niepodległościowych
i kombatanckich w województwie śląskim, w dniu 26 czerwca br. przyjęliśmy wiadomość
o odwołaniu Pana ze stanowiska dyrektora katowickiego Oddziału IPN.
Nie znamy motywów tej decyzji, natomiast uważamy ją za wielce krzywdzącą
i szkodliwą dla mieszkańców naszego Regionu. W przyjaznym oddziale katowickim, od
momentu objęcia przez Pana 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 dalekiej od biurokratycznych manier
wielu współczesnych instytucji. Z najwyższym uznaniem obserwowaliśmy wszystkie
działania edukacyjne na rzecz przede wszystkim młodego pokolenia przy niekorzystnych
zmianach w programach szkolnych.
Jesteśmy wdzięczni za wszystkie wydarzenia, w których mogliśmy uczestniczyć
przez 7 lat współpracy, wzbogacając swoją wiedzę o najnowszej historii Polski oraz poznając
wielu ciekawych ludzi. Mogliśmy liczyć na pomoc i wsparcie przy organizowaniu konferencji
poświęconych ważnym rocznicom i wydarzeniom. Mogliśmy wspólnie odnosić się do
systemu wartości niezbędnych do budowania właściwego poziomu życia publicznego,
tożsamości narodowej i prawdy historycznej. Działanie dla dobra wspólnego stanowiło cel,
któremu podporządkowane były wszystkie przedsięwzięcia Pana Dyrektora.
Za to pragniemy dzisiaj bardzo serdecznie podziękować w imieniu „Solidarności”
Uniwersytetu Śląskiego, a jednocześnie wyrazić nadzieję, że uda się nam znaleźć drogę do
dalszej współpracy w imię ratowania Pamięci Narodowej. Cały czas jeszcze liczymy na
możliwość zmiany arbitralnych decyzji Prezesa IPN.
Z wyrazami szacunku, serdeczności i solidarności
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