BIULETYN RADY DZIELNICY III

Patroni naszych ulic

Jeden z budynków położonych
przy ul. Dzielskiego.
Fot. Małgorzata Janiec

Mirosław Dzielski
Mirosław Dzielski – publicysta, filozof, polityk, działacz opozycyjny. Urodził się 14 listopada
1941 r. w Krakowie. Dzieciństwo spędził w Bochni. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim na wydziale fizyki teoretycznej został
zatrudniony w Zakładzie Filozofii Nauk Przyrodniczych Instytutu Filozofii UJ, z którym związany
był do końca swojego bogatego w wydarzenia
życia. Na początku lat 70. związał się z grupą
krakowskich publicystów i filozofów, tworzących
rodzaj prywatnego klubu politycznego i rozpoczął swoją działalność publicystyczną na łamach
krakowskiego „Studenta”. Spotkania te odbywały
się w mieszkaniu Zygmunta Chylińskiego, profesora
fizyki UJ. Był autorem listu
skierowanego w styczniu
1973 r. do przewodniczącego Rady Państwa Henryka Jabłońskiego z prośbą
o skorzystanie z prawa łaski
wobec Jerzego Kowalczyka.
W 1975 r. doktoryzował się.
Od 1979 r. publikował
w podziemnym piśmie
„Merkuriusz
Krakowski
i Światowy” pod pseudonimem Robert Kaczmarek.
Głośny wówczas tekst „Jak
zachować władzę w PRL”, w którym proponował
komunistom zawarcie ugody na zasadzie rezygnacji z utopii socjalistycznej i wprowadzenie
zasad liberalizmu ekonomicznego w zamian za
pozostawienie im władzy politycznej nie był, jak
widzimy, tylko utopią.
Dla Mirosława Dzielskiego jako liberała najważniejszą sprawą było zdobycie wolności. Nie
utożsamiał jej jednak z ustrojem demokratycz-

nym, uważał bowiem, iż
demokracja może ograniczać wolność, najpierw
należy zdobyć wolność
w sferze gospodarczej,
aby potem wolnymi krokami wprowadzić ustrój
demokratyczny. W celu
zdobycia wolności w sferze
gospodarki proponował zawiązanie kompromisu
z władzami komunistycznymi. Kompromis jaki
proponował Dzielski był połączeniem liberalizmu
ekonomicznego z zasadami etyki chrześcijańskiej.
Moralnym fundamentem
Mirosław Dzielski
programu Mirosława Dzielskiego było chrześcijańskie
wybaczenie. Uważał, że
w społeczeństwie, gdzie
produkcja zorganizowana jest przez rynek, każdy
pracuje wydajniej, bo dla
siebie. Natomiast w ustroju, gdzie dochód narodowy
jest rozdzielany przez rząd,
każdy zamiast pracować dla
siebie czeka, aż przypadnie mu w podziale dochód
z pracy innego człowieka.
Chciał ograniczenia kompetencji rządu. Według niego państwo powinno
zajmować się obroną wolności swoich obywateli,
obroną suwerenności kraju. Natomiast opieką
społeczną, szkolnictwem, służbą zdrowia czy
ubezpieczeniami powinny zajmować się przedsiębiorstwa prywatne.
Po powstaniu „Solidarności” w końcu 1980 r.
został doradcą Komisji Robotniczej Hutników
NSZZ „S”, a w 1981 r. członkiem Sekcji Informacji

Konkurs Fotograficzny!
Chcesz wygrać cyfrowy aparat fotograficzny? Weź udział w konkursie!
Wyślij Krakowskiej Radzie Samorządów Uczniowskich zdjęcia, które będą przedstawiać miejsca niedostosowane do osób niepełnosprawnych (brak barierek, wysokie schody, wysokie krawężniki, krzywy chodnik, wąskie przejścia itp.) jak również przykłady dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Organizatorów konkursu zainteresują również fotografie przedstawiające tzw. „dobre praktyki”, czyli przykłady pomocy niepełnosprawnym.
Fotografie można zgłosić:
• Przesyłając je na adres e-mail: krsu@poczta.fm
• Przesyłając za pomocą naszej strony internetowej (Dodaj zdjęcie – musisz być zarejestrowany na stronie)
Uczestnicząc w Konkursie akceptujesz regulamin, który znajduje się na stronie internetowej projektu:
www.uwagastopien.pl. Termin zgłaszania zdjęć upływa z dniem 15 września 2009 r.
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Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Małopolska i redakcji jej pisma „Goniec Małopolski”. Był
inicjatorem i współzałożycielem Klubu Inicjatyw
Gospodarczych na UJ.
Od lipca 1981 r. pełnił funkcję rzecznika prasowego Zarządu Regionu NSZZ ”S”. Wraz ze Stefanem Jurczakiem, Marianem Kanią i Zdzisławem
Wagnerem opracował program działania KRH
w dziedzinie społeczno-ekonomicznej, opublikowany jako aneks do „Tez programowych NSZZ
„S” Małopolska”. Po 13 grudnia 1981 r. ukrywał
się. Od 1983 r. był autorem odczytów w kościołach całego kraju, członkiem Rady Programowej
Chrześcijańskich Uniwersytetów Robotniczych
w Krakowie. W czerwcu 1986 r. powołano go do
Prymasowskiej Rady Społecznej. Autor projektu
fundacji na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa.
Pomysłodawca, współzałożyciel i prezes Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego, zarejestrowanego 3 września 1987 r. Od grudnia 1988 r. był
członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu
Wałęsie. W styczniu 1989 r. wyjechał na stypendium do USA, zaproszony przez Departament
Stanu. Z powodu choroby pozostał tam na leczeniu. Zmarł 15 października 1989 r. w Betheseda
w stanie Maryland. Pochowany został na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.
Pośmiertnie w 2007 r. odznaczony został
przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest autorem wielu cenionych publikacji, najważniejsze
to: „Wiara Sokratesa”, „Kim są liberałowie”, „Odrodzenie ducha – budowa wolności”, „Liberalizm
a chrześcijaństwo”, „Duch nadchodzącego czasu”
oraz pośmiertnie opublikowanych „Odrodzenie
ducha – budowa wolności. Pisma zebrane”.
Jego imieniem nazwano Fundację Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego – Instytut
Przemysłowo-Handlowy. W 1991 r. jego imię nadano ulicy w naszej Dzielnicy III – Prądnik Czerwony, łączącej ul. Akacjową z ul. Sadzawki.
Małgorzata Janiec
Radna Dzielnicy III – Prądnik Czerwony

