KSIĄŻKI
WYBOISTA DROGA DO WOLNOŚCI
Wydawca: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej
Rok wydania: 2005
Ilość stron: 420
Oprawa: twarda
Opracowanie wydane przez Organizację Zakładową w Roku Jubileuszowym opisuje 25-letnią historię
„Solidarności" w naszej Uczelni na tle wydarzeń w Regionie i Kraju. Książka prezentuje się
imponująco: bogato ilustrowane 420 stron tekstu zawiera zarówno autorskie wypowiedzi 15 osób
i wspomnienia o zmarłych: Tadeuszu Huskowskim i Tadeuszu Kosteckim. Bardzo szczegółowe
kalendarium działalności Komisji Zakładowej zostało doprowadzone aż do obecnych czasów. Czytelnik
znajdzie też listy internowanych i zatrzymanych w stanie wojennych pracowników Politechniki
Wrocławskiej, dane o prasie związkowej, Radiu „Solidarność", powstałych ze związkowej inspiracji
fundacjach i przyznanych nagrodach, a także wielu innych faktach. Poważna tematyka przeplata się z dowcipnymi rysunkami
z "drugiego obiegu" i zdjęciami powszechnie znanych postaci - ale czasami jakby nieco młodszych. Szczególnie musi cieszyć
zamieszczenie dokumentacji bibliograficznej i indeksu nazwisk.

Cena: 100,00 zł

WIELKI ADWENT NARODU
Wydawca: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej
Rok wydania: 2006
Książka + płyta multimedialna
ISBN 83-924273-1-9
W 25 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarności"
w Politechnice Wrocławskiej przy wsparciu finansowym Narodowego Centrum Kultury wydała płytę
dźwiękową i książkę „Wielki Adwent Narodu". Powstała ona z inspiracji ks. Mirosława Drzewieckiego
- poety, kaznodziei i wielkiego przyjaciela „Solidarności", a opracowania podjęli się:
wiceprzewodnicząca Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność" Jadwiga Szymonik, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" Ryszard
Wroczyński i Jego córka Elżbieta Wroczyńska.
Wydawnictwo to zawiera oryginalne nagrania kazań, nasłuchów radiowej łączności milicyjnej, a także modlitwy, pieśni
i wiersze z okresu stanu wojennego.

Cena: 15,00 zł

JAK OBALIŁEM KOMUNĘ
Autor: Jan Pietrzak
Rok wydania: 2010
ISBN 978-83-7565-092-1
Książka „Jak obaliłem Komunę” Jana Pietrzaka jest inspirowana materiałami Służby Bezpieczeństwa
PRL na temat Kabaretu pod Egidą, otrzymanymi z IPN. Zawiera teksty Jana Pietrzaka obejmujące
okres od powstania kabaretu Hybrydy (1966) przez Egidę do 1989 roku. Książka bogato
ilustrowana zdjęciami wykonawców kabaretowych, biorących udział w programach, jak i rysunkami
satyrycznymi Andrzeja Mleczki, Szymona Kobylińskiego i Andrzeja Krauzego. Dużo miejsca
w książce zajmują fotokopie dokumentów wytworzonych przez SB, która rozpracowywała autora
i jego otoczenie.

Cena: 40,00 zł

CZAS PRZYŁAPANY 2
Raptularz codzienny 2007-2008
Autor: ks. Mirosław Drzewiecki
Rok wydania: 2008
ISBN 978-83-925997-4-6
„Czas przyłapany 2” – Raptularz codzienny 2007-2008. Jest to już drugi dziennik napisany przez
księdza Mirosława Drzewieckiego. Ten różni się od poprzedniego tym, że o ile tamte zapiski były
dokonywane co parę dni – wówczas, gdy jakieś wydarzenie szczególnie zwróciło autorską uwagę – to
tym razem Ksiądz Prałat pisze codziennie, jak gdyby uznał, że nie ma dnia bez ciekawych zdarzeń,
ważnych myśli, bez refleksji o życiu – tym na ziemi i tym, które czeka nas poza smugą cienia.
„Czas przyłapany 2” trafnie ujmuje kontekst aktualnych wydarzeń.

Cena: 40,00 zł

CZAS PRZYŁAPANY 3
Raptularz nieco bolesny 2008-2009
Autor: ks. Mirosław Drzewiecki
Rok wydania: 2009
ISBN 978-83-60425-40-4
Jest to zbiór niemal codziennych notatek inspirujących swą oryginalnością, których tematem są
zdarzenia codzienne, informacje medialne, rozmowy ze spotkanymi na kapłańskiej drodze ludźmi, ale
też własne szczere refleksje o szczęściu, pięknie, samotności, cierpieniu i nadziei.
Na obecny raptularz Księdza Mirosława Drzewieckiego rzucony jest cień ciężkiej choroby, która
wiosną pojawiła się niespodziewanie i była tak groźna, że zarówno lekarze jak i przyjaciele obawiali
się, że następnych raptularzy już nie będzie. Słowo wstępne do książki napisał Prof. Andrzej
Wiszniewski: „ Jestem dumny, że piszę wstęp do Emirowego raptularza. Jestem szczęśliwy, że Autor obdarzył mnie swą
przyjaźnią. Bardzo bym pragnął, by przyjaciółmi Emira poczuli się wszyscy ci, którzy przeczytają jego zapiski na następnych
stronach tej książki”.

Cena: 30,00 zł

CZAS PRZYŁAPANY 4
Raptularz cokolwiek polityczny 2010-2011
Autor: ks. Mirosław Drzewiecki
Rok wydania: 2011
ISBN 978-83-60425-75-6
Po raz kolejny – już czwarty (jak ten czas płynie…) ksiądz prałat Mirosław Drzewiecki – dla przyjaciół
Emir – obdarza nas swoimi refleksjami. Przez długie i burzliwe lata 2010 i 2011 codziennie przelewał
swe myśli na ekran komputera i dziś zamienia je na nowy tom, zapewne niecierpliwie oczekiwany
przez wielbicieli Emirowego talentu. W każdym z dziennych zapisków dominuje najczęściej jeden
temat, znaleziony na parafialnych dróżkach, w rozmowach z ludźmi, w listach od przyjaciół (ale też
krytyków) oraz w medialnych przekazach. Znajdują się w nich wspomnienia z dawnych lat, słowa
o ludziach spotykanych wówczas, ale przede wszystkim dominuje czas teraźniejszy” – Andrzej
Wiszniewski (Słowo Przyjaciela).

Cena: 25,00 zł

NIECH BĘDZIE SOLIDARNOŚĆ
Autor: ks. Mirosław Drzewiecki
Rok wydania: 2010
ISBN 978-83-60425-59-6
„Solidarność wyrosła z nieprzepartego dążenia człowieka do wolności - polskiego dążenia – więzionego
przez dziesiątki lat (i więcej) dybami rozbiorów, wojen i… demokracji ludowej. W każdej jednak niewoli,
jak w palenisku przysypanym popiołem, drzemie iskra wolności. Czeka na wiatr, który ją rozdmucha.
To właśnie przydarzyło się przed trzydziestu laty nam, gdy stanął wśród nas wysłannik Boga, Polak ze
stolicy chrześcijaństwa, i swoją wielką modlitwą proroka przywołał potężny wicher z Nieba. Duch
Święty zstąpił i odnowił oblicze polskiej Ziemi” – z kazania ks. Mirosława Drzewieckiego na XXX-lecie
„Solidarności”.

Cena: 25,00 zł

ANTYFONY JESIENNE
Poezja
Autor: ks. Mirosław Drzewiecki
Rok wydania: 2009

"Antyfony jesienne" to bardzo osobiste przeżycia, wspomnienia, które na pewno są warte
poświęconego czasu. Ks. Mirosław Drzewiecki tak pisze o swoim tomiku:
„Jest czas wchodzenia i jest czas schodzenia. Gdy Stwórca nakłada siódmy krzyżyk na ramiona,
oczywistą rzeczą jest, iż najbliższa człowiekowi ścieżka nie wije się rozkwitłą wiosną czy
omdlewającym latem. Jesień jest mu najbliższa – czasem łagodnie ogrzewająca wszystko, co jeszcze
zostało w ogródku Serca i myśli, a czasem rozmywająca ulewami ślady stóp pozostałe z tyłu.
Jesienią można śpiewać. Już nie wielkie arie i eposy bohaterskie, ale małe przytulone do Serca
antyfony, które wiernie towarzyszą świętemu Psałterzowi. Każda najprostsza myśl, każde drgnienie
Serca, każde światło zauważone w drugim człowieku może stać się muzyką.
Schodząc śpiewam. Czasem dołączam do innych, a kiedy indziej ktoś mnie dogania. Czas, jak rzeka nieuchronnie spływa do
morza wieczności. Wody tej rzeki czasem radują, a innym razem przynoszą smutek.”
W „Antyfonach jesiennych" ujrzymy głębokie przemyślenia, które najprawdopodobniej zostały wywołane ciężką chorobą
i trudnościami związanymi z dojściem do pełni zdrowia autora. W wierszu "Modlitwa nad rakiem" dostrzegamy obraz szpitala,
w którym nadzieja umarła, bo „przy każdym łóżku czuwał blady anioł śmierci”.

Cena: 5,00 zł

ROZMYŚLANIE DRZEWA FIGOWEGO
Poezja
Autor: ks. Mirosław Drzewiecki
Rok wydania: 2009

Jest to druga edycja tomiku wydanego przez Duszpasterstwo Ludzi Pracy w Legnicy
w 1988 roku. Tomik był mocno pokiereszowany przez cenzurę komunistyczną działającą
po formalnym odwołaniu stanu wojennego 22 lipca 1983 roku.
Obecne wydanie zostało poprawione i uzupełnione (wiosna 2009) na pamiątkę tamtego
niedobrego czasu dla polskiej kultury.

Cena: 5,00 zł

PŁYTY MULTIMEDIALNE

REQUIEM PRO PACE
Roman Kołakowski
OGÓLNOPOLSKIE UROCZYSTOŚCI W 25.ROCZNICĘ WPROWADZENIA STANU
WOJENNEGO
Wrocław, 12.12.2006

Spektakl opisuje dramatyczne sytuacje i nastroje towarzyszące zdarzeniom związanym
z wprowadzeniem 13.12.1981 roku stanu wojennego w Polsce. To próba opisu tamtych
zdarzeń sprzed 25 lat w kontekście doświadczeń pokolenia Polaków urodzonych po grudniu
1981 r., a przede wszystkim próba opisu wszystkich pozytywnych zmian, jakie nastąpiły
w Polsce, w Europie i na świecie w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Scenariusz i kompozycja
zostały oparte na myśli Jana Pawła II: „Każde zło znajduje ostateczny kres w Bożym
Miłosierdziu.”
Cena: 20,00 zł

POLSKA NASZYCH MARZEŃ
IN MEMORIUM OFIAROM STANU WOJENNEGO
KONCERT JANA PIETRZAKA,
RENATY ZARĘBSKIEJ, RYSZARDA MAKOWSKIEGO, KRZYSZTOFA PESZKA
28.ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO
Politechnika Wrocławska 11.12.2009
Koncert „Polska naszych marzeń” w wykonaniu Jana Pietrzaka, Renaty Zarębskiej, Ryszarda
Makowskiego, Krzysztofa Peszka odbył się w Auli Politechniki Wrocławskiej11 grudnia 2009
roku z okazji rocznicy obchodów stanu wojennego, którego organizatorami byli:
Przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” i Przewodniczący Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej.
Cena: 20,00 zł

Pamiętamy…
„REQUIEM DLA PREZYDENTA”
UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE OFIARY KATASTROFY LOTNICZEJ POD SMOLEŃSKIEM
Kościół N.M.P na Piasku - Wrocław, 10.10.2010
10 października 2010 roku w Kościele Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu odbył się
koncert „Requiem dla Prezydenta” w hołdzie prof. Lechowi Kaczyńskiemu Prezydentowi RP w
wykonaniu artystów scen wrocławskich. Scenariusz i reżyseria: Janusz Dariusz Telejko.

Cena: 20,00 zł

