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„Nie domagaj siê ¿eby przesz³oœæ
by³a inna. Domagaj siê, ¿eby
przysz³oœæ by³a inna”.

Cz. I. 25-lecie Federacji

Pielêgnowanie pamiêci
Jubileusze sk³aniaj¹ do s³usznych, chocia¿ stereotypowych wyliczanek.
O zas³ugach, inicjatywach, sukcesach. Maszeruj¹ daty, liczby, s³owa…
Choæ nieco banalne maj¹ swój g³êboki sens. Œwiadomoœæ istnienia zawdziêczamy przecie¿ pielêgnowanej pamiêci. Czêsto trudnej do identyfikacji przy
czynach zbiorowych dziesi¹tek, setek osób, które ponad osobiste dobro, ponad
indywidualne s³aboœci i k³opoty BY£Y, S¥ i BÊD¥ gotowe do ludzkich, spo³ecznikowskich zachowañ.
1984–2009. Nie by³y to lata ³atwe. Wrêcz przeciwnie. Zmienia³ siê ustrój, przekszta³ca³y warunki spo³eczno-gospodarcze, powstawa³y i rozwi¹zywa³y partie polityczne, tworzy³y kolejne rz¹dy, zmienia³o prawodawstwo oraz status instytucji
kultury.
Zmagaliœmy siê z rozdrobnieniem zwi¹zkowym, partykularyzmem niektórych
dzia³aczy,

politycznym

zacietrzewieniem

„Solidarnoœci”,

niekompetencj¹

decydentów.
Utrudnia³o to wielce dzia³ania, ale zawsze staraliœmy siê byæ wierni przes³aniu
uchwalonego w 1984 r. statutu: „W swoim dzia³aniu Federacja Zwi¹zków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki jednoczy obronê interesów pracowniczych
z trosk¹ o kulturê narodow¹, jej powszechnoœæ i spo³eczne urzeczywistniania”.
Owo przes³anie umacnia³o postawy, pomaga³o w rozmowach i sporach
z przedstawicielami w³adzy (najczêœciej zadufanej i aroganckiej), zmieniaj¹cymi
siê czêsto Ministrami Kultury (i Sztuki i Dziedzictwa Narodowego).
Ludzie czynu i ich osobowoœci sprawi³y, ¿e ju¿ 5 lat przed reklamowanymi dziœ
przemianami w 1989 r., powo³aliœmy w pe³ni demokratyczn¹ organizacjê zwi¹zkow¹ ludzi kultury. Organizacjê ogólnopolsk¹, której cz³onkowie — samorz¹dne
zwi¹zki zak³adowe — decydowa³y o swoim istnieniu i postêpowaniu w macierzystych instytucjach kultury, a poprzez delegatów w organach i w³adzach Federacji
kszta³towali jej dzia³alnoœæ.
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Na nasz¹ wspóln¹ dojrza³oœæ wp³ywa³o konsekwentne i sta³e podnoszenie
wiedzy prawno-spo³ecznej. Prowadzone przez Federacjê seminaria, szkolenia;
wymiany delegacji z innymi organizacjami europejskimi (i nie tylko europejskimi);
wspó³praca bilateralna ze zwi¹zkami krajów s¹siednich; wyjazdy wczasowe, sanatoryjne i kolonijne; udzia³ w miêdzynarodowych kongresach i seminariach,
w których uczestniczy³o wielu dzia³aczy, a przede wszystkim federacyjna „minister
spraw zagranicznych” — Krystyna Rapacka-Roœciszewska z Krakowa.
25 lat trudu pracy organicznej na rzecz tysiêcy cz³onków i kolejnych pokoleñ
spo³eczników zwi¹zkowych reprezentuj¹cych: biblioteki, domy kultury, kinematografiê, muzea, teatry i opery, szko³y artystyczne.
Doroœleliœmy, osi¹ga³y pe³noletnioœæ nasze dzieci, rodzi³y siê wnuki. Niestety
czas uszczupla³ tak¿e szeregi tych, co chcieli i umieli.

²

²

²

25 lat temu okreœliliœmy cele i zadania Federacji.
Ka¿dy kolejny Zjazd uaktualnia³ program dzia³ania Federacji, ale generalne zasady przyjête w 1984 r. okaza³y siê trwa³e, wyposa¿one w kreatywn¹ wyobraŸniê.
WyobraŸniê, bo od pocz¹tku istnienia nie rezygnowaliœmy z marzeñ i patrzenia
w przysz³oœæ. Zarówno na skromnych „podwórkach’ zak³adowych organizacji jak
te¿ kolejnych Kongresach OPZZ, które przyjmowa³y postanowienia programowe
Federacji jako w³aœciwe dla ca³ego, bran¿owego ruchu zwi¹zkowego.
Nie by³y one bliskie zmieniaj¹cym siê decydentom, poœwiadcza to fakt, ¿e
w ci¹gu 25 lat prze¿yliœmy 16 nominacji na szefów resortu kultury, co oznacza, ¿e
œrednio, ka¿dy minister sprawowa³ urz¹d 1,5 roku (!).
W trudnych okresach i w sprawach szczególnie wa¿nych wspomaga³ Federacjê
Zespó³ Doradczy Przewodnicz¹cego, sk³adaj¹cy siê z przedstawicieli ró¿nych
œrodowisk kultury i sztuki.
W Zespole, przez kilkanaœcie lat, udziela³o siê ³¹cznie 25 osób. Najczêœciej:
— Maria Bochan, bibliotekarka z Pi³y
4
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— W³adys³aw Czajewski i Edward Dziadosz, muzealnicy z £añcuta i Lublina,
— Bohdan Giedroyæ, dzia³acz zwi¹zkowy, b. dyr. MKiS,
— Ignacy Gogolewski, aktor,
— Wac³aw Janas, b. wiceminister kultury ds. ekonomicznych,
— Jerzy Jasiuk, dyr. Muzeum Techniki w Warszawie,
— Tadeusz Jastrzêbowski, aktor,
— Zygmunt Ka³u¿yñski, publicysta, krytyk filmowy,
— Krystyna Marsza³ek-M³yñczyk, publicystka, pose³ na Sejm,
— Adam Michalik, in¿. „Pro Musica”,
— Barbara Pol, bibliotekarka z Piotrkowa Trybunalskiego,
— Czes³aw Wiœniewski, wydawca, b. wiceminister ds. kinematografii,
— Anatol Wasiljew, dzia³acz spo³eczny i zwi¹zkowy,
— Jerzy Zaleski, in¿. dyr. Teatru Polskiego w Warszawie

²

²

²

Intensywna, szeroka dzia³alnoœæ programowa i prawno-organizacyjna
Federacji wymaga³a niestety pieniêdzy. Z tym najczêœciej by³o krucho, bo skromne
sk³adki cz³onkowskie nigdy nie przekroczy³y 14 % rocznego bud¿etu Federacji,
a z zewn¹trz ¿adnego zasilania finansowego nie mieliœmy.
Aby wykonywaæ swoje powinnoœci statutowe zmuszeni byliœmy do prowadzenia trudnej i wielorakiej dzia³alnoœci gospodarczej.
Prowadzi³a Federacja oœrodki wczasowe, rozdzielnictwo sanatoryjne, agencje
artystyczne. Uruchomiony zosta³ w 1986 r. „Klub-Restauracja „Œwiêtoszek” a od
2006 r. Impresariat Audiowizualny, które dzia³aj¹ efektywnie do dziœ. W koñcu lat
osiemdziesi¹tych razem z Wytwórni¹ Kopii Filmowych w £odzi handlowaliœmy nawet — oczywiœcie przy pomocy zwi¹zków cz³onkowskich — bielizn¹ poœcielow¹.
Pieni¹dze by³y konieczne tak¿e na utrzymanie, kosztowne remonty i renowacje
siedziby Federacji — zabytkowego Pa³acyku przy ul. Lwowskiej 13 oraz obiektów
i lokali w ró¿nych regionach kraju.
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Inicjatywy gospodarcze wymaga³y dobrych pomys³ów, ale te¿ wyczucia rynku
i niezbêdnego wsparcia organów Federacji.
Organów, których cz³onkowie — z racji ró¿nych profesji i doœwiadczeñ — byli
czêsto bardzo ostro¿ni wobec przedstawianych im propozycji. Rzeczowe argumenty a zw³aszcza koniecznoœci finansowe przezwyciê¿a³y jednak obawy.
Prowadzenie dzia³alnoœci zarobkowej wymaga³o kompetencji i odpowiedzialnoœci zespo³u pracowników dzia³u finansowego oraz doradców prawnych
Federacji.
Z wielk¹ satysfakcj¹ nale¿y stwierdziæ, ¿e przez minione lata nie by³o sytuacji,
która nara¿a³aby na szwank nasze dobre imiê. Najlepszym tego dowodem s¹ dokumenty Komisji Rewizyjnych oraz opinie bieg³ych badaj¹cych bilanse Federacji.

²

²

²

W krótkim przypomnieniu nie sposób wyraziæ emocji, ambicji i starañ
wype³niaj¹cych 25-letni ¿yciorys Federacji., ¿yciorys wspieramy piêkn¹ tradycj¹
zarejestrowanego 90 lat temu Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Teatralnych
i Kino-Teatrów.
Dziêkuj¹c za czas przesz³y nisko k³aniam siê Kole¿ankom i Kolegom, bo
dobrze wiem jak trudno realizowaæ inicjatywy, wype³niaæ zobowi¹zania. Bo wiem,
ile potrzeba talentu i pasji, aby kreowaæ wydarzenia, ile ¿yczliwoœci i samozaparcia,
aby docieraæ do potrzebuj¹cych a sponiewieranych uszlachetniaæ.
¯yczê pasjonatom twórczej wyobraŸni, zachowania wytrwa³oœci, która budowa³a nasz¹ to¿samoœæ przez lat 25 i sprawi³a, ze weszliœmy do historii polskiej
kultury i jej spo³ecznikowskich wartoœci.
Jan Budkiewicz
Warszawa, 27–28 maja 2009 r.
6
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NARODZINY
I Zjazd Federacji
27–28 maja 1984 r.

Po wielu dyskusjach, a nawet sporach, wiêkszoœæ zwi¹zków
wspó³dzia³aj¹cych w utworzonym jesieni¹ 1983 r. Zespole Wspó³pracy opowiedzia³a siê za powo³aniem Federacji Zwi¹zków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki.
Komitet Za³o¿ycielski, po kilkumiesiêcznych pracach, 15 lutego
1984 r. zarejestrowa³ w S¹dzie Wojewódzkim M. St. Warszawy Statut
Federacji, a nastêpnie doprowadzi³ 27–28 maja 1984 r. do I Zjazdu
Zwi¹zków Cz³onkowskich Federacji Zwi¹zków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki.
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ZWI¥ZEK ZWI¥ZKÓW
czyli
FEDERACJA ZZPKiS
Powstanie Federacji — czyli zwi¹zku zwi¹zków — by³o znakiem czasu
i potrzeb ludzi. Odchodzi³ w przesz³oœæ skostnia³y, centralistyczny kszta³t
ruchu zawodowego w Polsce. Zwi¹zki zawodowe uzyskiwa³y oczekiwan¹ podmiotowoœæ.
W I ZjeŸdzie, uczestniczy³o 138 delegatów z 79 zwi¹zków cz³onkowskich
(na 85 zrzeszonych) co stanowi³o 82,9% uprawnionych.
Podjête w referatach i dyskusji problemy, przyjête zosta³y przez Zjazd jako
wytyczne do opracowania przez organa i w³adze Federacji PROGRAMU
DZIA£ANIA FEDERACJI ZWI¥ZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW KULTURY I SZTUKI NA LATA 1984–1987.
We wstêpie do programu mo¿na by³o przeczytaæ:
„Za podstawow¹ powinnoœæ uznajemy troskê o nierozerwaln¹ ³¹cznoœæ
rozwoju wspó³czesnej kultury z postêpow¹ tradycj¹ i histori¹ naszego narodu.
Ochronê, rozwój oraz krzewienie kultury i sztuki rozumianych jako dziedzictwo duchowego i materialnego ¿ycia narodu, przyjmujemy za generalny,
d³ugofalowy kierunek dzia³ania Federacji i wszystkich zwi¹zków cz³onkowskich. Nasze dzia³ania nawi¹zywaæ bêd¹ do postêpowego nurtu zawodowych
organizacji pracowników kultury, a zw³aszcza ponad 60-letniej tradycji Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki w Polsce…”
„…Federacja jako rzecznik interesów pracowników kultury i sztuki, stanowi platformê dzia³ania wszystkich grup zawodowych…”
„…Zgodnie ze Statutem, w federacyjnej strukturze podstawowe zadania
spe³niaæ bêd¹ cz³onkowskie zwi¹zki zak³adowe i miêdzyzak³adowe, jako samorz¹dowe przedstawicielstwa poszczególnych œrodowisk zawodowych.
Ich programy, potrzeby i inicjatywy stanowiæ bêd¹ podstawê oraz gwarancjê realnego i odpowiedzialnego dzia³ania Federacji ZZPKiS.
Federacja swoje stanowisko przedstawiaæ bêdzie Sejmowi, w³adzom pañstwowym oraz opinii publicznej, domagaj¹c siê poprawy sytuacji w kulturze poprzez regulacje prawne, organizacyjne i finansowe, a przede wszystkim
8
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dopominaj¹c siê dostrzegania niezbêdnoœci kultury dla ¿ycia narodu, zw³aszcza w okresach trudnych pod wzglêdem spo³eczno-politycznym i materialnym.

I. WÊZ£OWE PROBLEMY KULTURY I SZTUKI
Reforma ¿ycia spo³eczno-gospodarczego kraju wymaga kompleksowego
programu ochrony i rozwoju kultury — niezbêdnego czynnika kszta³towania
wra¿liwoœci spo³ecznej, œwiadomoœci i integracji narodowej oraz wychowania
estetycznego.
Domagaj¹c siê równoprawnego traktowania kultury w naszym ¿yciu spo³eczno-gospodarczym stwierdzamy: pilnych i konkretnych rozstrzygniêæ oczekuj¹ m. innymi takie problemy jak:
1. Edukacja kulturalna spo³eczeñstwa i poziom kultury ¿ycia codziennego.
2. Tworzenie i szerokie upowszechnianie wartoœciowych artystycznie i spo³ecznie dzie³ kultury narodowej we wszystkich dyscyplinach sztuki.
3. Rozwój nauk o kulturze.
4. Podniesienie poziomu ¿ycia kulturalnego na wsi.
5. Likwidacja zaniedbañ w bazie materialnej kultury — zw³aszcza bibliotek,
kin, przemys³u fonograficznego i muzycznego, konserwatorskiego oraz
filmowego.
6. Zagro¿enie polskiej kultury materialnej — alarmuj¹cy stan zabytków
kultury.
7. Pe³na realizacja Ustawy o Upowszechnianiu Kultury oraz prawach
i obowi¹zkach pracowników upowszechniania kultury, zw³aszcza w tych
zagadnieniach, które dotycz¹:
a) roli zak³adu pracy jako mecenasa kultury,
b) rozwoju spo³ecznego ruchu artystycznego i kulturalnego,
c) stworzenia sytemu kszta³cenia kadr,
d) doprowadzenia wynagrodzeñ pracowników upowszechniania kultury
do poziomu œrednich p³ac w kraju.
8. Opracowanie przez MKiS, uchwalenie przez Sejm oraz wprowadzenie
w ¿ycie reformy kinematografii.
9. Przygotowanie przez MKiS, uchwalenie przez Sejm oraz wprowadzenie
w ¿ycie Ustawy o Instytucjach Artystycznych.
10. Promocja kultury polskiej zagranic¹.
SERWIS INFORMACYJNY FZPKIS — MAJ–CZERWIEC 2009
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II. ZAGADNIENIA P£ACOWE
I SOCJALNO-BYTOWE
Dzia³ania Federacji — obejmowaæ bêd¹ ochronê interesów zawodowych,
materialnych, socjalnych i kulturalnych wszystkich pracowników kultury i ich
rodzin, emerytów i rencistów.
Skrócony czas pracy we wszystkich œrodowiskach zawodowych nak³ada
szczególne zadania na pracowników kultury.
Wiêcej czasu wolnego dla za³óg sfery produkcyjnej to intensyfikacja pracy
naszego œrodowiska, a tym samym koniecznoœæ stworzenia w³aœciwych warunków socjalno-bytowych, prawid³owej organizacji wypoczynku oraz odpowiedniego wynagrodzenia za pracê.
Federacja domagaæ siê bêdzie:
— osi¹gniêcia wysokoœci p³ac pracowników kultury i sztuki na poziomie
œredniej krajowej,
— dokonania nowelizacji ustawodawstwa pracy,
— przeprowadzenia niezbêdnych zmian w ustawie o zwi¹zkach zawodowych,
— realizacji uprawnieñ dotycz¹cych zawierania i wypowiadania zbiorowych
uk³adów pracy.
Federacja wystêpowaæ bêdzie do w³adz z inicjatywami dotycz¹cymi doskonalenia prawa pracy, systemu ubezpieczeñ spo³ecznych i szeroko rozumianej
polityki spo³ecznej…”
„…Stoj¹c na gruncie sta³ej wspó³pracy z Ministrem Kultury i Sztuki oraz
organami administracji pañstwowej, a tak¿e wspó³dzia³ania z Narodow¹ Rad¹
Kultury, stowarzyszeniami i zwi¹zkami twórczymi oraz organizacjami spo³eczno-politycznymi, Federacja ustali formy wspó³pracy i konsultacji z wszystkimi
partnerami zainteresowanymi sprawami kultury.
Konsultacja istotnych dla naszego ruchu zawodowego problemów i dokumentów odbywaæ siê bêdzie przy udziale reprezentacji œrodowiskowych…”
Istotnym celem dzia³ania Federacji bêd¹ starania o poprawê warunków
socjalnych i bytowych dla wszystkich pracowników zatrudnionych w resorcie
kultury.
„…Federacja ZZPKiS zwróci siê do wszystkich zwi¹zków zawodowych, aby
w swojej dzia³alnoœci uwzglêdnia³y sprawy kultury i konsekwentnie domaga³y
siê od zak³adów pracy ³o¿enia odpowiednich funduszy na dzia³alnoœæ zak³adowych placówek kultury oraz wspierania amatorskiego ruchu kulturalnego
w œrodowiskach robotniczych i m³odzie¿owych.
W swej dzia³alnoœci Federacja du¿e znaczenie bêdzie przywi¹zywaæ do
problemów etyki zawodowej, kszta³towania atmosfery, rzetelnej pracy
i œrodowiskowej wiêzi zawodowej.
10
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III. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Zgodnie ze Statutem podstawowym ogniwem Federacji jest Zwi¹zek
Zawodowy, spo³eczny wspó³gospodarz zak³adu pracy. Dzia³alnoœæ Zwi¹zków jest niezale¿na i nie mo¿e podlegaæ ingerencji z zewn¹trz.
2. Federacja i Zwi¹zki Cz³onkowskie d¹¿yæ bêd¹ do zwiêkszenia cz³onków
swoich organizacji, a tak¿e sprzyjaæ i pomagaæ w powstawaniu nowych
organizacji we wszystkich œrodowiskach kultury i sztuki.
3. W federacyjnej strukturze organizacyjnej przedstawicielstwa œrodowiskowe s¹ reprezentantami interesów poszczególnych œrodowisk zawodowych.
Federacja (w miarê mo¿liwoœci organizacyjno-finansowych) bêdzie organizowaæ spotkania i szkolenia œrodowiskowe, z udzia³em przedstawicieli
zwi¹zków cz³onkowskich.
4. Uspo³ecznienie dzia³alnoœci Federacji wymaga oparcia siê na szerokim
gronie spo³eczników. W tym celu Federacja, w zale¿noœci od potrzeb, powo³ywaæ bêdzie zespo³y problemowe i komisje œrodowiskowo-zawodowe.
5. W celu zapewnienia organizacjom cz³onkowskim w³aœciwej informacji
Federacja wydawaæ bêdzie okresowe komunikaty i informatory.
6. Federacja we wszystkich swoich instytucjach i ogniwach stosowaæ bêdzie
zasadê udzielania odpowiedzi pisemnej na wnioski, interwencje, pisma itp.
w okresie 30-dniowym.
7. Federacja w swojej dzia³alnoœci bêdzie siê kierowa³a dewiz¹ szerokiej
wspó³pracy z innymi Federacjami i Zwi¹zkami Zawodowymi.
8. Wyra¿aj¹c nale¿yt¹ troskê o maj¹tek stanowi¹cy w³asnoœæ spo³eczn¹ swoj¹
dzia³alnoœæ Federacja prowadziæ bêdzie w oparciu o maj¹tek by³ego
ZZPKiS. Bie¿¹ca dzia³alnoœæ Federacji finansowana bêdzie ze sk³adek
przekazywanych przez Zwi¹zki Cz³onkowskie, z zapisów i darowizn jak
równie¿ w oparciu o wp³ywy z organizowanych przez siebie imprez i dzia³alnoœci gospodarczej,
9. Federacja nawi¹¿e i bêdzie rozwijaæ wspó³pracê miêdzynarodow¹,
zw³aszcza z bratnimi zwi¹zkami kultury i sztuki…”
I Zjazd wybra³ w tajnych g³osowaniach przewodnicz¹cego, 4 wiceprzewodnicz¹cych Federacji oraz zgodnie z rekomendacj¹ poszczególnych œrodowisk
zawodowych Komitet Wykonawczy i Komisjê Rewizyjn¹.
Przewodnicz¹cym Federacji Zwi¹zków Zawodowych Pracowników Kultury
i Sztuki wybrany zosta³ — Jan Budkiewicz — kinematografia, Warszawa
Wiceprzewodnicz¹cymi wybrani zostali:
— Stanis³aw Fibingier — szkolnictwo art., Kalisz
— Stanis³aw Jan Kieresiñski — inst. artystyczne, Bielsko-Ba³a
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— Wanda Sajkiewicz — biblioteki, Lublin
— Ewa ¯ukowska — domy kultury, Lublin

—
—
—
—
—
—
—
—

W sk³ad KOMITETU WYKONAWCZEGO weszli:
Aleksandra Depa — domy kultury, Toruñ
Urszula Falukiewicz — kinematografia, £ódŸ
Rajmund Jarosz — inst. artystyczne, Kraków
Stanis³aw Pietruch — inst. artystyczne, W-wa
Krystyna Roœciszewska — szkolnictwo art., Kraków
Klaudia Sikora — muzea, Oœwiêcim-Brzezinka
Joanna Skrobacz — biblioteki, Skierniewice
Janusz Teczkowski — przemys³ muzyczny, W-wa

KOMISJA REWIZYJNA
— Danuta Szyd³owska — przewodnicz¹ca — kinematografia, W-wa
— Bogdan Dymarkowski — instytucje art., Bydgoszcz
— Henryk Rozporski — kinematografia, £ódŸ
Na podstawie upowa¿nienia Zgromadzenia Delegatów Komitet Wykonawczy wyznaczy³ na Ogólnopolskie Spotkanie Zwi¹zkowców w Szombierkach
(Bytom) swych przedstawicieli w osobach:
— Przewodnicz¹cego Federacji — Jan Budkiewicza
— cz³onka Zgromadzenia Delegatów — Anatola Wasiljewa
Reprezentanci Federacji uczestniczyli aktywnie w obradach zwi¹zkowców
w Szombierkach. Wyst¹pienia Jan Budkiewicza i Anatola Wasiljewa oraz z³o¿enie odpowiednich wniosków programowo-organizacyjnych, mia³y decyduj¹cy wp³yw na przebieg ca³ego spotkania. Umotywowany projekt dotycz¹cy
struktury organizacyjnej oraz zasad wyboru w³adz OPZZ (o charakterze
podobnym do Federacji ZZPKiS), mimo istnienia dwóch wczeœniej przygotowanych projektów, zosta³ przyjêty przez delegatów wiêkszoœci¹ g³osów. Na
wniosek Anatola Wasiljewa powo³ano tak¿e Komisjê Statutow¹ OPZZ.
W sk³ad Rady OPZZ weszli:
— Jan Budkiewicz i Anatol Wasiljew, który zosta³ tak¿e wybrany do Komitetu
Wykonawczego i Komisji Statutowej OPZZ.
W latach 1984–1987 Ministrami Kultury i Sztuki byli: Kazimierz ¯ygulski,
Aleksander Krawczuk.
12
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II Zjazd Federacji
7–9.10.1987 r.
W II ZjeŸdzie Federacji wziê³o udzia³ 305 delegatów ze 175 zwi¹zków
cz³onkowskich (na 190 zwi¹zków zrzeszonych w Federacji).
Podczas Zjazdu oceniono wykonanie Programu Federacji, omówiono
problemy, którymi zajmowa³a siê Federacja. W sposób syntetyczny przedstawi³
je Jan Budkiewicz w inauguruj¹cym II Zjazd wyst¹pieniu.
W£ADZE I ORGANY WYBRANE NA II ZJEDZIE
Przewodnicz¹cy
— Jan Budkiewicz, kinematografia W-wa
Wiceprzewodnicz¹cy — Aleksandra Depa, domy kultury, Toruñ
— Maciej Kêdzierski, inst. art., Sosnowiec
— Wac³aw Passowicz, muzea, Kraków
— Janusz Teczkowski, przemys³ muzyczny, W-wa
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

W sk³ad KOMITETU WYKONAWCZEGO weszli:
Adam Bednarczyk — przemys³ muzyczny, Chlewiska
Ludwika Dziki — biblioteki, W-wa
Szczepan Zuber — instytucje art., Kielce
Józef Osiko — instytucje art., Julinek
Kazimierz Jagosiak — muzea, W-wa
Jan Kunert — instytucje art., £ódŸ
Lechos³aw Ochacki — domy kultury, Kalisz
Marek Pawiñski — kinematografia, £ódŸ
Zbigniew Pi¹tkowski — muzea, Bydgoszcz
Krystyna Roœciszewska — szkolnictwo art., Kraków
Andrzej Sapociñski — kinematografia, £ódŸ
Iluminata Starczewska — biblioteki, Gdañsk
Anatol Wasiljew — domy kultury, W-wa
Jerzy Wiliñski — szkolnictwo art., Gdañsk

—
—
—
—
—
—

KOMISJA REWIZYJNA
Danuta Szyd³owska — przewodnicz¹ca, kinematografia, W-wa
Halina Dziwisz — przemys³ muzyczny, Legnica
Bogdan Dymarkowski — instytucje art., Bydgoszcz
Teresa Janczyk — domy kultury, Sieradz
Aniela Nageugast — muzea, Bytom
Janina Rzêdkowska — biblioteki, Olsztyn

W latach 1987–1992 Ministrami Kultury byli: Aleksander Krawczuk, Izabela Cywiñska, Marek Rostworowski, Andrzej Siciñski.
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III Zjazd Federacji
23–24.01.1992 r. — I tura
19–20.03.1992 r. — II tura
UCHWA£A III ZJAZDU
Miêdzy II a III Zjazdem Federacji (1987–1992) nast¹pi³y w Polsce zasadnicze zmiany ustrojowe, spo³eczne i gospodarcze.
W czasie trwaj¹cych wci¹¿ przeobra¿eñ struktury pañstwa ulegaj¹ wielop³aszczyznowej destrukcji a rozwarstwienie spo³eczeñstwa, jego degradacja
materialna, psychiczno-zdrowotna i kulturalna drastycznie pog³êbiaj¹ siê.
Polska narodowa kultura dostêpna powszechnie w kraju, znana i ceniona równie¿ w œwiecie, znalaz³a siê w stanie postêpuj¹cego rozk³adu. Niedostatecznie
wspierana przez nieudolny coraz s³abszy mecenat pañstwowy, ignorowana
przez elity polityczne i gospodarcze przestaje spe³niaæ sw¹ rolê twórcz¹, wychowawcz¹ i estetyczn¹ ustêpuj¹c jednoczeœnie miejsca agresywnej, anglo-amerykañskiej pop-kulturze.
— Z ksiêgarni znikaj¹ wartoœciowe ksi¹¿ki a ich miejsca zajmuje zachodnia
i krajowa tandeta literacka obliczona na szybki zysk.
— Biblioteki nie maj¹ pieniêdzy na zakup nowych tytu³ów a równoczeœnie
wartoœciowe ksi¹¿ki oddawane s¹ na przemia³; nie ma bowiem pieniêdzy na ich
magazynowanie.
— W teatrach i filharmoniach ograniczana jest liczba spektakli i koncertów.
Zanikaj¹ cenne formy dzia³alnoœci popularyzatorskiej, którymi by³y miêdzy
innymi przedstawienia i koncerty i koncerty szkolne zapoznaj¹ce dzieci i m³odzie¿ z arcydzie³ami dramaturgii i muzyki.
— Polska znana z wszechstronnego i ambitnego repertuaru kinowego sta³a siê
krajem, w którym nieliczne ju¿ kina wyœwietlaj¹ prawie wy³¹cznie filmy amerykañskie, najczêœciej o w¹tpliwym poziomie artystycznym intelektualnym.
Produkcja rodzimych filmów fabularnych odbywa siê w stopniu œladowym
a film krótkometra¿owy — do niedawna zjawisko w skali œwiatowej — praktycznie nie istnieje.
— Likwidacji ulegaj¹ gminne biblioteki i domy kultury a pozosta³e — z braku
œrodków na dzia³alnoœæ merytoryczn¹ — ograniczaj¹ dzia³alnoœæ.
— Regionalne towarzystwa kulturalne, ogniska muzyczne, plastyczne przez
wiele lat poszerzaj¹ce dostêp do kultury i sztuki œrodowiskom lokalnym z wielu
wartoœciowych inicjatyw rezygnuj¹ a tak¿e ze wzglêdu na wysokie op³aty za lokale i œwiadczenia — rozwi¹zuj¹ siê.
14
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— Niewyobra¿alnie wielki jest stopieñ zagro¿enia polskiego muzealnictwa
i zabytków. Zagro¿enia, które proteguje beztroskie „rozdawnictwo” i wyprzeda¿ dzie³ sztuki oraz zbiorów kultury materialnej.
— W przemyœle muzycznym polityka podatkowa i celna pañstwa doprowadza
do tego, ¿e polskie instrumenty s¹ na krajowym rynku dro¿sze od zagranicznych a eksport instrumentów przestaje byæ op³acalny.
— Szkolnictwo artystyczne pozbawione jest nie tylko œrodków ale i programu na
przysz³oœæ. Programu, w którym liczebnoœæ absolwentów szkó³ i uczelni artystycznych korespondowa³by z mo¿liwoœci¹ ich zatrudnienia. Nieporozumieniem
jest zamiar ponownego przejêcia szkó³ artystycznych przez MEN, który ani
merytorycznie ani finansowo nie jest do tego przygotowany.
W dramatycznej sytuacji, której dobitnym wyrazem s¹ przyk³ady stanu istniej¹cego i rysuj¹ce siê straty kultury i sztuki polskiej, III Zjazd stwierdza:
„Szczególnym i podstawowym zadaniem Zwi¹zków Cz³onkowskich, organów i w³adz Federacji jest wszechstronna, programowa, prawna i materialna
ochrona instytucji i pracowników kultury…”
„…III Zjazd stwierdza, ¿e organy i w³adze Federacji powinny konsekwentnie egzekwowaæ powinnoœci Zwi¹zków Cz³onkowskich i ich przedstawicieli,
a w przypadkach zaniechañ tych powinnoœci stosowaæ w³aœciwe postanowienia
statutu.
Pamiêtajmy, ¿e tylko zjednoczone starania nas wszystkich, nasza m¹droœæ
i energia mog¹ byæ zapor¹ dla destrukcji i marnowania wielopokoleniowego
dorobku spo³ecznego i kulturalnego Polski”.
W£ADZE I ORGANY WYBRANE NA III ZJEDZIE
Przewodnicz¹cy
— Jan Budkiewicz — kinematografia, W-wa
Wiceprzewodnicz¹cy — Illuminata Starczewska — biblioteki, Gdañsk
— Rajmund Jarosz — inst. art., Kraków
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

W sk³ad KOMITETU WYKONAWCZEGO weszli:
El¿bieta Besztak — przemys³ muzyczny, W-wa
Ludwika Dziki — biblioteki, W-wa
Pawe³ Grzegorek — domy kultury, Kalisz
Euzebiusz Kalazin — kinematografia, W-wa
Maciej Kêdzierski — instytucje art., Sosnowiec
Eugeniusz Paduch — muzea, Kraków
Marek Pawiñski — kinematografia, £ódŸ
Zbigniew Pi¹tkowski — muzea, Bydgoszcz
Krystyna Roœciszewska — szkolnictwo art., Kraków
Bronis³aw Skoczyk — przemys³ muzyczny, Lubin
Jerzy Wiliñski — szkolnictwo art., Gdañsk
Krystyna Wo³och — biblioteki, Katowice
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—
—
—
—

Ligia Wtulich — domy kultury, Olsztyn
Barbara Zabel — muzea, Ko³obrzeg
Szczepan Zuber — inst. artystyczne, Kielce
Ewa ¯ukowska — domy kultury, Lublin

KOMISJA REWIZYJNA
— Urszula Falukiewicz — przewodnicz¹ca — kinematografia, £ódŸ
(dokooptowana Emilia Sobieszczañska — szkol. artystyczne, W-wa)
— Witold Czarnowski — kinematografia, W-wa
— Teresa Janczyk — domy kultury, Sieradz
— Janina Rzêdkowska — biblioteki, Olsztyn
— Marek Œwiêtek — instytucje art. Kalisz
W latach 1992–1996 Ministrami Kultury i Sztuki byli: Andrzej Siciñski,
Jerzy Góral, Kazimierz Dejmek, Zdzis³aw Podkañski.

IV Zjazd Federacji
25–26.10.1996 r.
W£ADZE I ORGANY WYBRANE NA IV ZJEDZIE
Przewodnicz¹cy
— Jan Budkiewicz — kinematografia, W-wa
Wiceprzewodnicz¹cy — Krystyna Wo³och — biblioteki, Katowice
— Euzebiusz Kalazin — kinematografia, W-wa
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

W sk³ad KOMITETU WYKONAWCZEGO weszli:
Jerzy Doliñski — instytucje art., Bydgoszcz
Ma³gorzata Grodzicka — biblioteki, Kielce
Roman Kaczmarek — biblioteki, Poznañ
Maciej Kêdzierski — instytucje art., Sosnowiec
Antonina Leciejewska — kinematografia, Lubin
Jan Niedzió³ka — domy kultury, Siedlce
Stanis³aw Piwowarski — muzea, Kraków
Zdzis³aw Raciborowski — kinematografia, £ódŸ
Krystyna Roœciszewska — szkolnictwo art., Kraków
Danuta Sobolewska — domy kultury, Olsztyn
Jerzy Wiliñski — szkolnictwo art., Gdañsk
Barbara Zabel — muzea, Ko³obrzeg

KOMISJA REWIZYJNA
— Teresa Janczyk — przewodnicz¹ca, domy kultury, Sieradz
— Dorota Abramczyk — domy kultury, Zgierz
— Jadwiga Kacprzak — instytucje art., W-wa
16
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— Gizela Warchhold — muzea, Malbork
— Sylwester Wieczorkowski — biblioteki, W-wa
— Ryszard Wojciechowski — kinematografia, W-wa
W latach 1996–2002 Ministrami Kultury i Sztuki byli: Kazimierz Dejmek,
Zdzis³aw Podkañski, Joanna Wnuk-Nazarowa, Andrzej Zakrzewski, Kazimierz
Micha³ Ujazdowski, Andrzej Zieliñski, Andrzej Celiñski, Waldemar D¹browski.

V Zjazd Federacji
20–21.04.2001 r. — I tura
19–20.04.2002 r. — II tura
W£ADZE I ORGANY WYBRANE NA V ZJEDZIE
przewodnicz¹cy
— Jan Budkiewicz — kinematografia, W-wa
wiceprzewodnicz¹cy — Robert Lepa — domy kultury, Ko³obrzeg
— Krystyna Wo³och — biblioteki, Katowice
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

W sk³ad KOMITETU WYKONAWCZEGO weszli:
Maria Brodzicka-Satora — szkolnictwo art., Kraków
Jerzy Doliñski — instytucje art., Bydgoszcz
W³adys³aw Dudaczyk — biblioteki, Bydgoszcz
Ma³gorzata Grodzicka — biblioteki, Kielce
Euzebiusz Kalazin — kinematografia, W-wa,
-Maciej Kêdzierski — instytucje art., Sosnowiec
El¿bieta Kruk — kinematografia, W-wa
Grzegorz Kurek — muzea, Kielce
Danuta Sobolewska — domy kultury, Olszyn
Piotr Szczechowiak — domy kultury, Poznañ
Bogumi³a W³odarczyk — szkolnictwo art., £ódŸ
Barbara Zabel — muzea, Ko³obrzeg

—
—
—
—
—
—

KOMISJA REWIZYJNA
Sylwester Wieczorkowski — przewodnicz¹cy — biblioteki, W-wa
Ryszard Wojciechowski — kinematografia, W-wa
Dorota Abramczyk — domy kultury, Zgierz
Teresa Harê¿a — szkolnictwo art., Kielce
Gizela Warchhold — muzea, Malbork
Janusz Wolicki — instytucje art., S³upsk

W latach 2002–2006 Ministrami Kultury i Dziedzictwa Narodowego byli:
Andrzej Celiñski, Waldemar D¹browski, Kazimierz Micha³ Ujazdowski.
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VI Zjazd Federacji
27–28.05.2006 r.
Apel zwi¹zkowców kultury
do przedstawicieli naczelnych organów i w³adz pañstwa,
do liderów partii i stronnictw politycznych
Delegaci na VI Zjazd Zwi¹zków Cz³onkowskich Federacji ZZPKiS apeluj¹
do przedstawicieli organów i w³adz pañstwa, do liderów partii i stronnictw politycznych, o zaprzestanie uprawiania bazaru politycznego, którego sta³ymi
elementami s¹ podejrzenia, insynuacje, k³ótnie i obelgi.
Zachowania takie s¹ zaprzeczeniem troski o dobro obywateli, praw cz³owieka, o racje stanu i wizerunek Polski w œwiecie, s¹ karykatur¹ spo³eczeñstwa,
sprawiedliwoœci i honoru.
Sensem demokracji jest podzia³ w³adzy, kompromis i deliberatywnoœæ, które chroni¹ przed radykalizmem oraz dyktatem decyzji i dzia³añ sprzecznych
z interesem publicznym.
Wzywamy do przestrzegania kultury politycznej, której zasadami s¹
szacunek dla odmiennych pogl¹dów i racji.
Rzetelnoœæ zachowañ, uczciwa praca s¹ dzisiaj szczególnie potrzebne
Polakom i naszej OjczyŸnaie.
W£ADZE I ORGANY WYBRANE NA VI ZJEDZIE
Przewodnicz¹cy
— Jan Budkiewicz — kinematografia, W-wa
Wiceprzewodnicz¹cy — Ma³gorzata Grodzicka — biblioteki, Kielce
— Jerzy Doliñski — instytucje art., Bydgoszcz
W zmienionym statucie w miejsce Komitetu Wykonawczego powo³ano
Prezydium Zgromadzenia Delegatów Zwi¹zkowych
—
—
—
—
—
—
—
—
—
18

W sk³ad PREZYDIUM ZGROMADZENIA DELEGATÓW weszli:
Jan Budkiewicz — kinematografia, W-wa
Jerzy Doliñski — instytucje art., Bydgoszcz
Ma³gorzata Grodzicka — biblioteki, Kielce
Barbara Biernat — szkolnictwo art., Kraków
W³adys³aw Dudaczyk — biblioteki, Bydgoszcz
Maciej Molenda — instytucje art., W-wa
Grzegorz Pieñkowski — kinematografia, W-wa
Andrzej Salamoñski — muzea, Kraków
Danuta Sobolewska — domy kultury, Olsztyn
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—
—
—
—
—
—

KOMISJA REWIZYJNA
Maciej Kêdzierski — przewodnicz¹cy, instytucje art., Sosnowiec
Dorota Abramczyk — domy kultury, Zgierz
El¿bieta Kruk — kinematografia, W-wa
Ma³gorzata Pawlik — muzea, Chêciny
Bogumi³a W³odarczyk — instytucje art., £ódŸ
Sylwester Wieczorkowski — biblioteki, W-wa

W latach 2006–2009 Ministrami Kultury i Dziedzictwa Narodowego byli:
Waldemar D¹browski, Kazimierz Micha³ Ujazdowski, Bogdan Zdrojewski.

²

²

²

W minionym 25-leciu dzia³acze zwi¹zkowi i pracownicy Federacji za
obywatelsk¹ dzia³alnoœæ spo³eczn¹ i publiczn¹ oraz za wybitne zas³ugi dla
rozwoju i upowszechniania kultury zostali uhonorowani odznaczeniami
pañstwowymi. Byli nimi:
Krzy¿ Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
• Jan Budkiewicz — przewodnicz¹cy Federacji ZZPKiS
Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
• Jan Budkiewicz — kinematografia, W-wa
• Krystyna Rapacka-Roœciszewska — szkolnictwo art., Kraków
Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
• Adam Bednarczyk — przemys³ muzyczny, Rozmet, Chlewiska
• Jerzy Booss — ZZPKiS, £ódŸ
• Janina Borowska — Federacja ZZPKiS
• Aleksandra Depa — domy kultury, Toruñ
• Bogdan Dymarkowski — instytucje art., Bydgoszcz
• W³adys³aw Fojt — Federacja ZZPKiS
• Stanis³awa Gontarczyk — Federacja ZZPKiS
• Barbara Kliks — domy kultury, Poznañ
• Maciej Kêdzierski — instytucje art., Sosnowiec
• Janina Kokora — Federacja ZZPKiS
• Magdalena Pamu³a — szkolnictwo art., Stalowa Wola
• Stanis³aw Piwowarski — muzea, Kraków
• Krystyna Roœciszewska — szkolnictwo art., Kraków
• Wanda Sajkiewicz — biblioteki, Lublin
• Maria Sza³añska — DW „Marta”, Szczawnica
• Piotr Szczechowiak — domy kultury, Poznañ
• Janusz Teczkowski — kinematografia, W-wa
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• Krystyna Wiœniowska — domy kultury, Kraków
• Janina Rzêdkowska — biblioteki, Olsztyn
• Barbara Zabel — muzea, Ko³obrzeg
Z³oty Krzy¿ Zas³ugi
• Jerzy Doliñski — instytucje art., Bydgoszcz
• Ewa Eisen — szkolnictwo art., Kraków
• Teresa Galinowska — szkolnictwo art., £ódŸ
• Rudolf Go³êbiowski — instytucje art., W-wa
• Kazimierz Jagosiak — muzea, W-wa
• Teresa Janczyk — domy kultury, Sieradz
• El¿bieta Jaz³owiecka — biblioteki, Czêstochowa
• Maciej Kêdzierski — instytucje art., Sosnowiec
• Stanis³aw Kieresiñski — instytucje art., Bielsko Bia³a
• Zenon Kulawas — instytucje art., S³upsk
• Jadwiga Kujawiñska — domy kultury, Konin
• Teresa M³odkowska — przemys³ muzyczny, Lubin
• Ryszard Niemiec — muzea, Kraków
• Wac³aw Passowicz — muzea, Kraków
• Marek Pawiñski — kinematografia, £ódŸ
• Józefina Pellegrini — instytucje art., W-wa
• Lilia Potapowicz — Federacja ZZPKiS
• Stanis³aw Piwowarski — muzea, Kraków
• Teresa Prza³a — muzea, Gdañsk
• Barbara Ptak — biblioteki, Pi³a
• Zofia Rusinek — biblioteki, Nowy S¹cz
• Janina Rzêdkowska — biblioteki, Olsztyn
• Wanda Sajkiewicz — biblioteki, Lublin
• Andrzej Salamoñski — muzea, Kraków
• Andrzej Sapociñski — kinematografia, £ódŸ
• Jadwiga Starowicz — biblioteki, Sieradz
• Illuminata Sterczewska — biblioteka, Gdañsk
• Urszula Sus — biblioteki, Radom
• Aleksander Toniakiewicz — muzea, W-wa
• Jana Trawniczek — domy kultury, Boles³awiec
• Jadwiga Wdówka — szkolnictwo art., £ódŸ
• Jadwiga Wilma — biblioteki, Szczecin
• Sylwester Wieczorkowski — biblioteki, W-wa
• Krystyna Wo³och — biblioteki, Katowice
• Barbara Zabel — muzea, Ko³obrzeg
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Srebrny Krzy¿ Zas³ugi
• Aleksandra Baumgart — biblioteki, Konin
• Danuta Fija³kowska — przemys³ muzyczny, Kalisz
• Krystyna Gondek — domy kultury, Katowice
• Ma³gorzata Grodzicka — biblioteki, Kielce
• Ma³gorzata Hodyñska — biblioteki, Koszalin
• Teresa Janczyk — domy kultury, Sieradz
• Helena Jarzêbowska — Federacja ZZPKiS
• Euzebiusz Kalazin — kinematografia, W-wa
• Roman Kaczmarek — biblioteki, Poznañ
• Zbigniew Karolczak — muzea, Poznañ
• Jadwiga Ko³odziejczyk — Federacja ZZPKiS
• Krystyna Kucharska-Ga³êzowska — biblioteki, Wa³brzych
• Jadwiga Kujawiñska — domy kultury, Konin
• Zofia Nogaœ — biblioteki, Radom
• Danuta Sobolewska — domy kultury, Olsztyn
• Jana Trawniczek — domy kultury, Boles³awiec
• Olga Tylawska — biblioteki, Legnica
• Gizela Warchhold — muzea, Malbork
• Bogumi³a W³odarczyk — szkolnictwo art., £ódŸ
• Maria Wojtysiak — Urz¹d Konserwatora Zabytków m. st. W-wy
• Anna Woroniecka — instytucje art., W-wa
• Marek ¯urawski — Federacja ZZPKiS
Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi
• Witold Czarnowski — kinematografia, W-wa
• Ewa Góral-Szczygie³ — kinematografia, Bielsko Bia³a
• Maria Miñkowska — Federacja ZZPKiS
• Halina Mierzwa — biblioteki, Gdañsk
• Leszek Sybila — muzea, Kraków
Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzyma³y:
• Maria Brodzicka-Satora — szkolnictwo art., Kraków
• Barbara Biernat — szkolnictwo art., Kraków
Odznaczenie Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury otrzymali:
• El¿bieta Besztak — przemys³ muzyczny, W-wa
• Janina Dêbska — biblioteki, Koszalin
• Jerzy Doliñski — instytucje art., Bydgoszcz
• Danuta Fija³kowska — przemys³ muzyczny, Kalisz
• W³adys³aw Fojt — Federacja ZZPKiS
• Stanis³awa Gontarczyk — Federacja ZZPKiS
• Krystyna Jasionowicz-Rzepka — szkolnictwo art., Kutno
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Joanna Jod³owska — instytucje art., Bytom
Euzebiusz Kalazin — kinematografia, W-wa
Zbigniew Karolczak — muzea, Poznañ
Maciej Kêdzierski — instytucje art., Sosnowiec
Krystyna Krzekotowska — Federacja ZZPKiS
El¿bietam Kruk — kinematografia, W-wa
Krystyna Kucharska-Ga³êzowska — biblioteki, Wa³brzych
Robert Lepa — domy kultury, Ko³obrzeg
Barbara Malinowska — muzea, Kwidzyñ
Maria Miñkowska — Federacja ZZPKiS
Halina Mierzwa — biblioteki, Gdañsk
Anna Miszczak — biblioteki, Che³m
Bo¿ena Mrówczyñska — kinematografia, W-wa
Ryszard Olszewski — biblioteki, Toruñ
Anna Opyc — Federacja ZZPKiS
Grzegorz Pieñkowski — kinematografia, W-wa
Stanis³aw Piwowarski — muzea, Kraków
Lilia Potapowicz — Federacja ZZPKiS
Andrzej Sapociñski — kinematografia, £ódŸ
Andrzej Salamoñski — muzea, Kraków
Danuta Sobolewska — domy kultury, Olsztyn
Jerzy Sobolewski — instytucje art., W-wa
Teresa Œliwa — Federacja ZZPKiS
Marek Œwi¹tek — instytucje art., Kalisz
Krzysztof Taciak — biblioteka, Kalisz
Janusz Teczkowski — przemys³ muzyczny, W-wa
Jana Trawniczek — domy kultury, Boles³awiec
Ryszard Unold — kinematografia, Wroc³aw
Urszula Wieczorek — Federacja ZZPKiS
Barbara Zieliñska — muzeum, Ko³obrzeg
Donata Zieliñska — kinematografia, W-wa
Maria ¯mijewska — przemys³ muzyczny, W-wa

W³adze Federacji uhonorowa³y 794 spo³eczników, odznaczeniami zwi¹zkowymi:
— Medalem-Plakietk¹ Zas³u¿ony dla Zwi¹zku 101 osób,
— Z³ot¹ Odznak¹ Zas³u¿ony Dzia³acz Zwi¹zkowy 244 osoby,
— Srebrn¹ Odznak¹ Zas³u¿ony Dzia³acz Zwi¹zkowy 449 osób.
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By³em przy tym, jestem w tym…
1) Restytucja zwi¹zków zawodowych
w instytucjach kultury po stanie
wojennym.

Trzeba by³o je odnaleŸæ i pomóc w ich
odtwarzaniu. Skoro by³o trzeba —
zrobiono „jak trzeba”.

2) Pomys³ na Federacjê i jej prawno-organizacyjne zasady dzia³ania.

Koncepcje, projekty, spory,
wreszcie wiadomo: co i jak.

3) Zwi¹zkowcy kultury — ³¹czcie siê!

Bardzo pracoch³onna akcja akcesyjna zwi¹zków do Federacji. A jednak
poradziliœmy sobie.

4) Statut i s¹dowa rejestracja.

Wykreœlanie, poprawianie i uzupe³nianie. Wreszcie sprawa zosta³a
„przes¹dzona”. By³o podnioœle, uroczyœcie i mo¿na by³o odetchn¹æ.

5) Nareszcie razem!

Sta³o siê! Jest Federacja de jure i de
facto! Wiele zwi¹zków zak³adowych
w jednej ogólnokrajowej organizacji.
Alleluja!

6) Organy, w³adze, komisje, biuro i…
do roboty…

Nigdy do tej pory nie œwiêtowaliœmy,
ale teraz, ju¿ od zaraz, trzeba by³o fest
zawin¹æ rêkawy!

7) Pierwsze koty i (du¿e) p³oty.

Nie wszystko okaza³o siê ³atwe i proste. Wyobra¿enia i teorie zderzy³y siê
z tward¹ rzeczywistoœci¹. Zaiskrzy³o!

8) OPZZ: co to ma byæ i jak funkcjonowaæ?

W Szombierkach mieliœmy na to znacz¹cy wp³yw. Warto by³o tam pojechaæ.

9) Federacja w OPZZ.

Zawsze lepiej w jednej rodzinie. Oj,
harowa³o siê tam, harowa³o! Szczegó³y w ksi¹¿ce A. Miodowicza „Zadymiarz”.
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10) „Okr¹g³y stó³”.

Nowy model polskich zwi¹zków zawodowych bez „przewodnich si³”
i „jednej drodze do czegoœ tam”.
Ciê¿ko pracowa³o siê nad tym m.in.
z poprzednim i obecnym prezydentem RP. Jak pluralizm — to pluralizm! O jego skutkach mieliœmy przekonaæ siê dopiero póŸniej. Niektórzy
je przewidywali.

11) Federacja w Parlamencie. Po raz
pierwszy sprawy kultury znalaz³y
w Sejmie w³aœciwego rzecznika.

O tym mówi¹ wspomnienia naszego
pos³a, przewodnicz¹cego Federacji
J. Budkiewicza zawarte w publikacji
„Moje pos³owanie”.

12) Codzienna robota. Rada, pomoc,
interwencje.

Wielorakoœæ problemów i spraw, które trzeba rozstrzygaæ i rozwi¹zywaæ
przyprawia o ból g³owy. Ale za to jak
rozwija intelektualnie!

13) Pieni¹dze, pieni¹dze, pieni¹dze…

Ci¹g³e poszukiwanie i wymyœlanie
form, Ÿróde³ i sposobów finansowania dzia³alnoœci Federacji, aby nie
zabrak³o. Jakoœ siê dotychczas udaje!

14) Zmagania z w³adzami.

By³y, s¹ i bêd¹, niezale¿nie od szczebla w³adzy i jej proweniencji.

15) Kontakty i wspó³dzia³anie.

Z tymi, z którymi by³o nam po drodze
i dawa³o wymierne (wspólne) korzyœci.

16) Przes³anie:

Tak by³o, tak jest. A jak bêdzie — to
w znacznej mierze zale¿y od nas samych!
Anatol Wasiljew
(œwiadek i uczestnik)

Warszawa, 27–28 maja 2009 r.
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Cz. II. Aktualnoœci

Z ostatniej chwili
Rz¹d PO-PSL — a w jego imieniu minister „w³aœciwy dla spraw
kultury” — chc¹ dokonaæ zamachu na instytucje i tysi¹ce
zwi¹zanych z nimi pracowników.
Podobnie jak w latach 1989–1990 (za czasów ministrowania
p. I. Cywiñskiej) obecni decydenci planuj¹ oddaæ dorobek, talenty, osi¹gniêcia duchowe i materialne kultury, niewidzialnym
prawom rynku. Œwiadczy o tym dobitnie program opracowany na
zlecenie ministra A. Zdrojewskiego przez profesora teorii ekonomicznych — J. Haussnera, (patrz Dokumenty Serwisu) zmierzaj¹cy do likwidacji wiêkszoœci instytucji kultury. Likwidacji lub
zmarginalizowania poprzez antykonstytucyjny uk³ad prawny
wpisuj¹cy twórczoœæ i jej upowszechnianie w rynkowy wyœcig
z tandet¹ i szmir¹.
Skandaliczny to zamiar, gdy wiêkszoœæ krajów nale¿¹cych do
Unii Europejskiej, podwy¿sza warunki ochrony swych tradycji
oraz dorobku wspó³czesnej sztuki.
Konstytucja RP w Art. 6 pkt. 1 stwierdza: „Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostêpu do dóbr
kultury, bêd¹cej Ÿród³em to¿samoœci narodu polskiego, jego trwania ani rozwoju”.
Tych wartoœci zobowi¹zani jesteœmy broniæ.
Jan Budkiewicz
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Uroczystoœæ zakoñczenia pracy zawodowej
Wac³awa Passowicza, dyrektora Muzeum
Historycznego Miasta Krakowa
26 maja 2009 r. w reprezentacyjnej Sali Baltazara Fontany w Pa³acu Krzysztofory —
siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa — odby³o siê uroczyste po¿egnanie
odchodz¹cego na emeryturê Wac³awa Passowicza, wieloletniego zastêpcy dyrektora
tego muzeum.
W uroczystoœci uczestniczy³ prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski,
przewodnicz¹cy Federacji Zwi¹zków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki Jan
Budkiewicz, zastêpca dyrektora Wydzia³u Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzêdu
Miasta Krakowa dr Barbara Turlejska oraz liczni pracownicy Muzeum Historycznego.
Spotkanie prowadzi³ dyrektor naczelny Muzeum Micha³ Niezabitowski. Podczas uroczystoœci przewodnicz¹cy Federacji Jan Budkiewicz wrêczy³ Wac³awowi
Passowiczowi Medal-Plakietkê „Zas³u¿ony dla Zwi¹zku”.
Wac³aw Ludwik Passowicz urodzi³ siê 10 stycznia 1945 r. w Paszczynie w powiecie
dêbickim. W 1962 r. ukoñczy³ Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Stanis³awa Konarskiego
w Rzeszowie, nastêpnie rozpocz¹³ studia historyczne na Uniwersytecie Jagielloñskim.
W 1969 r. po ukoñczeniu studiów rozpocz¹³ pracê w Muzeum Historycznym Miasta
Krakowa, piêæ lat póŸniej otrzyma³ awans na stanowisko adiunkta i kierownika oddzia³u, zarz¹dzaj¹cego wystaw¹ sta³¹ przy ul. œw. Jana 12. Od 1973 r. wyk³ada³ historiê
muzealnictwa historycznego oraz metody dokumentacji w muzeach historycznych
w Studium Muzeologicznym UJ, nastêpnie od 1976 r. w Studium Kultury Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Krakowie. Dwa lata póŸniej zosta³ mianowany kustoszem. W 1984 r.
podj¹³ studia podyplomowe z zarz¹dzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Zwieñczeniem kariery muzealnej Wac³awa Passowicza by³o mianowanie na stopieñ
starszego kustosza, co nast¹pi³o w 1986 r., a dwa lata póŸniej nominacja na stanowisko
wicedyrektora do spraw naukowych.
Bogate doœwiadczenie zawodowe dyrektora Passowicza pozosta³o zauwa¿one
w krajowym œrodowisku muzealnym. W 1998 r. zosta³ powo³any do Rady Muzeum
Okrêgowego Ziemi Kaliskiej, a w 2003 do Rady Muzeum Okrêgowego w Rzeszowie.
W 2008 r. obj¹³ zaszczytne przewodnictwo Rady Muzeum w tym mieœcie. 19 marca 2001
roku zosta³ powo³any przez prezydenta RP Aleksandra Kwaœniewskiego do Spo³ecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.
Obok pracy zawodowej dyrektor Passowicz by³ wieloletnim, cenionym dzia³aczem
zwi¹zkowym. W 1987 r. zosta³ wybrany na wiceprzewodnicz¹cego Federacji Zwi¹zków
Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki a w latach póŸniejszych s³u¿y³ rada i pomoc¹ kolejnym pokoleniom zwi¹zkowców.
Piotr Hapanowicz
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
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Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie
brutto pracowników instytucji kultury
wraz z wyszczególnieniem wynagrodzeñ
w podklasach PKD w 2008 roku,
wykonane na zlecenie Federacji ZZPKiS
Przeciêtne wynagrodzenie brutto
w 2008 r.

Wyszczególnienie

Ogó³em poni¿sze podklasy PKD

2714,93

9231A

dzia³alnoœæ zespo³ów teatralnych,
dramatycznych i lalkowych

3363,05

9231B

dzia³alnoœæ zespo³ów teatralnych
muzycznych

3166,34

9231C

dzia³alnoœæ filharmonii, orkiestr,
chórów

3111,17

9231E

dzia³alnoœæ galerii i salonów wystawienniczych

3096,20

9231F

dzia³alnoœæ domów i oœrodków kultury

2513,12

9251A

dzia³alnoœæ bibliotek publicznych

2512,24

9252A

dzia³alnoœæ muzeów

2840,43

²

²

²
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KRONIKA ZWI¥ZKOWA
Wa¿niejsze spotkania, inicjatywy, opinie
(Kwiecieñ–Czerwiec 2009)
3.04. Warszawa

Ustosunkowanie siê Federacji do projektu Ustawy
„Prawo o postêpowaniu z dokumentacj¹ i o archiwach”.
(J. Budkiewicz, A. Wasiljew)

6.04. Warszawa

Spotkanie w OPZZ z Przewodnicz¹cym Janem Guzem na
temat prawa dot. kultury.
(J. Budkiewicz)

16.04. Katowice

Zjazd Delegatów Miêdzyzak³adowego Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Bibliotek Woj. Œl¹skiego.
(J. Budkiewicz)

16.04. Warszawa

Posiedzenie Komisji Kultury i Œrodków Przekazu.
Dyskusja o rozwi¹zaniach zawartych w poselskim projekcie ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie us³ug
medialnych.
(Andrzej Stempowski)

17.04. Warszawa

OdpowiedŸ na pytanie Zw. Zaw. Prac. Bibliotek Publicznych w Kielcach, dotycz¹ce prawa dostêpu do akt osobowych pracowników.
(J. Budkiewicz, A. Wasiljew)

20.04. Warszawa

Rozmowy z Dyr. Domu Kultury w Aleksandrowie Kujawskim na temat prawa do dofinansowañ instytucji kultury.
(J. Budkiewicz)

20.04. Warszawa

Spotkanie z in¿. Markiem Karwowskim i konserwatorem
dzie³ sztuki Rajmundem Gazd¹ w sprawie prac remontowo-budowlanych w „Pa³acyku” — siedzibie Federacji.
(J. Budkiewicz)

21.04. Warszawa

Rada Fundacji „Wsparcie”. Dzia³alnoœæ Fundacji i sprawozdanie finansowe za rok 2008.
(J. Budkiewicz)

21.04. Warszawa

Prezydium OPZZ. Rozmowy nad „Pakietem dzia³añ antykryzysowych”. Informacja nt. wysokoœci minimum egzystencji ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
(J. Budkiewicz)
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22.04. Warszawa

Spotkanie bran¿y „Edukacja, nauka, kultura” — delegatów
na Nadzwyczajny Kongres OPZZ.
(J. Budkiewicz)

27.04. Warszawa

Wizytacja Klubu-Restauracji „Œwiêtoszek”.
(J. Budkiewicz, prof. B. Chmielewski)

28.04. Warszawa

OdpowiedŸ na pytania Zw. Zaw. Prac. Instytucji Kultury
Miasta i Powiatu Tureckiego dot. wypowiedzenia Ponadzak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pañstwowych Instytucji Kultury.
(J. Budkiewicz, A. Wasiljew)

30.04. Warszawa

Wydanie Serwisu Informacyjnego Federacji Nr 4 (250) —
kwiecieñ 2009 r.

05.05. Warszawa

Wizytacja Klubu-Restauracji „Œwiêtoszek”.
(D. Œwis³owska)

12.05. Warszawa

OdpowiedŸ Federacji na pytania Przewodnicz¹cej
Miêdzyzak³adowego Zw. Zaw. Bibliotek Publicznych
w Koszalinie.
(A. Wasiljew)

14.05. Warszawa

OdpowiedŸ prawna na pytania Miêdzyzak³adowego Zw.
Zaw. Prac. Kultury Woj. Lubelskiego
(A. Wasiljew)

18.05. Warszawa

OdpowiedŸ na pytanie Zw. Zaw. Prac. Kultury i Sztuki
przy Pañstwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Kutnie
w sprawie zasad uczestnictwa przedstawicieli zwi¹zków
zawodowych w procesie konkursowego powo³ywania dyrektora szko³y muzycznej.
(J. Budkiewicz, A. Wasiljew)

20.05. Warszawa

Spotkanie w OPZZ z Przewodnicz¹cym Janem Guzem.
(J. Budkiewicz)

20.05. Warszawa

Spotkanie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdanem Zdrojewskim.
(J. Budkiewicz, J. Guz)

25.05. Warszawa

OdpowiedŸ na pytania Miêdzyzak³adowego Zw. Zaw.
Prac. Kultury Ziemi Nadnoteckiej.
(A. Wasiljew)

26.05. Kraków

Uroczyste po¿egnanie z okazji przejœcia na emeryturê
Wac³awa Passowicza dyr. Muzeum Historycznego.
(J. Budkiewicz)

27.05. Warszawa

Konferencja z okazji 15-lecia Trójstronnej Komisji do
Spraw Spo³eczno-Gospodarczych.
(J. Budkiewicz)
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30.05. Konstancin- Obrady Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich.
(J. Budkiewicz)
-Jeziorna
02.06. Warszawa

Prezydium OPZZ. Omówienie propozycji rz¹du i przyjêcie projektu stanowiska Rady OPZZ w sprawie wysokoœci
œwiadczeñ rodzinnych. Przyjêcie projektu uchwa³y Rady
OPZZ w sprawie zwo³ania VII Kongresu OPZZ.
(J. Budkiewicz)

03.06. Warszawa

Rada OPZZ. Omówienie wspó³pracy pomiêdzy OPZZ
a SLD i Klubem Parlamentarnym Lewica oraz udzia³u
OPZZ w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
(J. Budkiewicz)

03.06. £ódŸ

Komisja konkursowa w sprawie wyboru dyrektora Szko³y
Muzycznej I i II st. im. Kurpiñskiego w Kutnie.
(B. W³odarczyk)

08.06. Warszawa

OdpowiedŸ Federacji na pytanie Zwi¹zku Zawodowego
Pracowników Kultury i Sztuki w Ciechanowie.
(J. Budkiewicz, A. Wasiljew)

09.06. Kroœniewice Spotkanie z grup¹ zwi¹zkow¹ w Muzeum w Kroœniewicach.
(J. Budkiewicz)
09.06. Warszawa

Konferencja Ministerstwa Edukacji Narodowej —
„Fundusze unijne dla oœwiaty”.
(D. Œwis³owska)

15.06. Ciechanów Spotkanie ze zwi¹zkowcami z Centrum Kultury.
(J. Budkiewicz)
17.06. Warszawa

OdpowiedŸ na pytanie Zw. Zaw. Prac. Kultury i Sztuki
przy Pañstwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Kutnie
w sprawie warunków objêcia œwiadczeniami z Zak³adowego Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych by³ych pracowników
danego zak³adu pracy.
(J. Budkiewicz, A. Wasiljew)

24.06. Warszawa

Posiedzenie sejmowej Komisji Kultury i Œrodków Przekazu. Sprawozdanie z wykonania bud¿etu pañstwa za rok
2008.
(J. Budkiewicz)

29.06. Warszawa

Prezydium Federacji ZZPKiS z udzia³em Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego
oraz zaproszonych goœci.
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W³adze Federacji ZZPKiS
1. Jan Budkiewicz
2. Jerzy Doliñski
3. Ma³gorzata Grodzicka

przewodnicz¹cy œrodowisko Kinematografia (Warszawa)
wiceprzew.
Inst. Art. (Bydgoszcz)
wiceprzew.
Biblioteki (Kielce)

Cz³onkowie Prezydium Zgromadzenia Del. Zw.
4. Barbara Biernat
5. W³adys³aw Dudaczyk
6. Maciej Molenda
7. Grzegorz Pieñkowski
8. Andrzej Salamoñski
9. Danuta Sobolewska

œrodowisko

Szkol. Art. (Kraków)
Biblioteki (Bydgoszcz)
Inst. Art. (Warszawa)
Kinematografia (Warszawa)
Muzea (Kraków)
Domy Kultury (Olsztyn)

Cz³onkowie Zgromadzenia Delegatów
10. Urszula Derendarz
11. Bogus³awa Grzybowska
12. Roman Kaczmarek
13. Krystyna Kucharska-Ga³êzowska
14. Grzegorz Kurek
15. Czes³aw Kurka
16. Anna Miszczak
15. Anna Niemczak
16. Leszek Józef Sibila

œrodowisko Biblioteki (Piotrków Trybunalski)
Inst. Art. (S³upsk)
Biblioteki (Poznañ)
Biblioteki (Wa³brzych)
Muzea (Kielce)
Domy Kultury (Sieradz)
Biblioteki (Che³m)
Domy Kultury (Przemyœl)
Muzea (Kraków)

Komisja Rewizyjna
1. Maciej Kêdzierski
2. Sylwester Wieczorkowski
3. El¿bieta Kruk
3. Dorota Abramczyk
4. Ma³gorzata Pawlik
5. Bogumi³a W³odarczyk

przewodnicz¹cy œrodowisko
Inst. Art. (Sosnowiec)
wiceprzew.
Biblioteki (Warszawa)
sekretarz
Kinematografia (Warszawa)
cz³onkowie
Domy Kultury (Zgierz)
Muzea (Chêciny)
Szkol. Art. (£ódŸ)

Krajowy Rejestr S¹dowy Nr 0000122711

Uwaga!
Doradca do spraw zwi¹zkowych — Anatol Wasiljew
dy¿uruje w poniedzia³ki i czwartki w godz. 10.00–16.00
Telefony: 0–22 621–43–81 lub 629–40–81

