
KOMUNIKAT 

po spotkaniu przedstawicieli Stowarzyszenia Polskich Chrześcijańskich 

Demokratów i Fundacji Odbudowy Demokracji im. Ignacego Jana 

Paderewskiego we Wrocławiu w dniu 20.04.2022 r. 

W celu upamiętnienia 149 rocznicy urodzin  Wojciecha Korfantego przedstawiciele Fundacji 

Odbudowy Demokracji im. Ignacego Jana Paderewskiego i Stowarzyszenia Polskich 

Chrześcijańskich Demokratów spotkali się we Wrocławiu. 

Uroczysta część spotkania miała miejsce przed Pomnikiem Wojciecha Korfantego 

wzniesionego w 2014 roku z inicjatywy prof. Stanisława Gebhardta Prezesa Fundacji 

Odbudowy Demokracji im. Ignacego Jana Paderewskiego. Przed Pomnikiem Wojciecha 

Korfantego głos zabrali: prof. Stanisław Gebhardt Prezes Fundacji, Adam Kowalczyk Prezes 

SPCHD, Jan Zimroz Przewodniczący Rady Fundacji, prof. Mariusz Orion Jędrysek Wiceprezes 

Fundacji i Włodzimierz Markowski Wiceprezes SPCHD. W swoich krótkich wystąpieniach 

mówcy przypomnieli dokonania wybitnych Chrześcijańskich Demokratów: Wojciecha 

Korfantego i Ignacego Jana Paderewskiego dla odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej i 

w służbie dla Polski. Po wystąpieniach delegacje złożyły kwiaty przed Pomnikiem Wojciecha 

Korfantego  i zapalono znicz dedykowany Wojciechowi Korfantemu przez Mateusza 

Morawieckiego Premiera Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystą część spotkania zakończono 

odśpiewaniem ROTY. 

W części seminaryjnej spotkania przedstawiciele Fundacji Odbudowy Demokracji im. 

Ignacego Jana Paderewskiego i Stowarzyszenia Polskich Chrześcijańskich Demokratów 

prezentowali cele programowe i ideowe swoich organizacji. Na wstępie dyskusji Prezes Adam 

Kowalczyk przekazał list gratulacyjny od SPCHD dla Prezesa prof. Stanisława Gebhardta z 

okazji jubileuszu 30-lecia działalności Fundacji Odbudowy Demokracji im. Ignacego Jana 

Paderewskiego we Wrocławiu. Prof. Stanisław Gebhart Prezes FOD przedstawił początki jej 

działalności, dorobek i cele dalszego działania. Prezes Adam Kowalczyk mówił o odrodzeniu 

się Chrześcijańskiej Demokracji w okresie transformacji ustrojowej, o dorobku założonej w 

1991 roku Partii Chrześcijańskich Demokratów, o kontynuacji programu ideowego PCHD 

przez działające od 18 lat Stowarzyszenie Polskich Chrześcijańskich Demokratów, o 

wyzwaniach i celach stojących przed przedstawicielami Chrześcijańskiej Demokracji we 

współczesnym świecie. 

W podgrupach uczestnicy spotkania dzielili się opiniami o bieżących problemach społecznych 

i trudnościach ograniczających zakres podejmowanych działań organizacyjnych. Uczestnicy 

dyskusji poruszali sprawy organizacyjnej współpracy opartej na fundamencie Katolickiej 

Nauki Społecznej oraz zagadnienia o znaczeniu ogólnokrajowym w tym sprzężone z okresem 

pandemii, obecną zbrodniczą inwazją rosyjską na Ukrainę  poprzedzoną migracyjną nawałnicą 
z Białorusi. Potępiano zdrady i dywersyjne zachowania obozu obecnej opozycji dokonywane 

wobec własnego Państwa w kraju i na forum Unii Europejskiej. Kontestowano wrogie Polsce 

wasalskie, prorosyjskie działania struktur UE oraz nieakceptowalny stan krajowego 

sądownictwa. Opowiadano się za  wspomaganiem, doskonaleniem i kontynuacją, trwających 

od kilku lat pozytywnych procesów gospodarczych, społecznych i politycznych. Wyrażano 

poglądy, że obecny czas pełen złowrogich, barbarzyńskich i tragicznych wydarzeń i zagrożeń 

ma także charakter historycznego cywilizacyjnego przełomu dla Europy i dla Polski, że realia 



zobowiązują do budowania jedności i solidarności na fundamencie polskiej racji stanu, 

zobowiązują do postaw  i działań odpowiedzialnych za Polskę.  

Uczestnicy uznali spotkanie za inicjujące kolejne spotkania i zawiązanie szerokiej współpracy 

ze szczególnym znaczeniem wartości narodowych, chrześcijańskich, człowieczeństwa, 

demokracji i solidarności w tym europejskiej. Powierzono Zarządom Stowarzyszenia i Fundacji 

przygotowanie formuły ideowo-organizacyjnej porozumienia i jego poszerzania w konsultacji 

z członkami organizacji oraz ustalenie terminu i programu następnego plenarnego spotkania. 

Spotkanie zakończono słowami Św. Jana Pawła II wygłoszonymi na Placu im. Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny: „ Niech zstąpi Duch 

Twój! Niech zstąpi Duch Twój! i odnowi oblicze Ziemi, Tej Ziemi! ”. 

Wrocław 20.04.2022 r 

 


