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Dąbrówka Łubniańska 06.08.2021 rok. 

 

 

Do Ministerstwa Obrony Narodowej 

W sprawie umowy na wykonanie zadania publicznego  

nr.: 78/2021/3300019463/406 

 

 

Szanowni Państwo 

 

Z przykrością informujemy, że zlecone zadanie „Mural podporucznika Teodora Lelka, hallerczyka, 

dowódcy żandarmerii polowej w czasie III Powstania Śląskiego”, do którego wykonania podpisano 

umowę 1 lipca 2021 roku jest dla Zleceniobiorcy jest niemożliwe do wykonania w zgodzie z umową. 

 

Główną przyczyną braku możliwości wykonania zadania jest odwołanie przez dyrekcję szkoły 

zezwolenia na użycie ściany Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach do wykonania muralu. 

Przyczyną odwołania zgody jest powstały wśród Rady Rodziców i przedstawicieli Mniejszości 

Niemieckiej sprzeciw. 

 

Opis sytuacji 

 

Prezes fundacji po otrzymaniu pozytywnego wyniku konkursu rozpoczął prace nad ostateczną 

wizualizacją muralu. Efekty pracy opublikował na swoim prywatnym profilu Facebook. Post został 

skopiony za pomocą PrtSC i w ten sposób opublikowany w zamkniętych grupach WhatsApp dla 

rodziców dzieci uczęszczających do szkoły. Dodatkowo przedstawiciel lokalnej Mniejszości 

Niemieckiej i były wójt gminy Krystian Baldy rozpoczął rozgłaszanie zakłamanej biografii kpt. 

Teodora Lelka twierdząc, że nie był on powstańcem ani hallerczykiem. Wywołano niepokój 

społeczny zasypując dyrektor szkoły telefonami, używano gróźb karalnych informując o woli 

zniszczenia muralu. 

 

W tej sytuacji fundacja zorganizowała spotkanie z Przedstawicielem MN, Dyrektor Szkoły i 

Dyrektorem Łubniańskiego Ośrodka Kultury. W czasie spotkania Pan Baldy starał się 

uargumentować zakaz powstania muralu fałszując powstały na podstawie archiwów biogram kpt. 

Lelka, zmieniać fakty historyczne jakoby Powstańcy Śląscy byli miejscowymi rozbójnikami… 

Ostatecznie w czasie spotkania podjęto decyzję o „czekaniu na lepsze czasy”.  

 

Ze względu na to, że sprawa przyjęła charakter polityczny a fundacji nie dano możliwości 

wypowiedzenia się na temat muralu czy Bohatera, prezes przedstawił sprawę lokalnym mediom.  

 

W czasie kiedy media przygotowywały materiały, Dyrektor szkoły postanowiła ogłosić głosowanie 

mające rozstrzygnąć sprawę. Głosowanie zostało ogłoszone na podstawie wcześniej opublikowane 

na grupach PrtSc postu z Facebook. Fundacji nie dano żadnej możliwości przedstawienia opisu, 

argumentów, wyjaśnienia na czym polega konkurs i zlecenie zadania publicznego. Mimo 

interwencji prezesa fundacji głosowania nie zatrzymano. Nie dano też możliwości wglądu w 

argumentację jaką przedstawiano na grupach klasowych. 
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Głosowanie bez opisu wywołało niepokój. Prezesowi fundacji przekazano PrtSc komentarzy w 

grupach głosowania, z których jasno wynikło, że głosujący nie wiedzą w jakiej sprawie właściwe 

głosują.  

 

Pojawiły się argumenty takie jak: mural jest agresywny z powodu przedstawionej broni, Lelek nie 

był wojskowym, gdyby była tam niemiecka flaga zgodziłbym się na mural, nie rozgrzebujmy 

trudnej historii i inne. Fundacja poprosiła o komentarz Kuratorium Oświaty w Opolu. Przedstawiciel 

Kuratorium Oświaty oświadczył, że mural nie ma agresywnego charakteru. O sytuacji zostali 

również poinformowani: Wojewoda Opolski, Dyrektor Mniejszości Niemieckiej Okręgu 

Opolskiego, Instytut Śląski w Opolu, Ambasador Niemiec. Wszyscy przedstawiciele instytucji nie 

widzieli żadnego problemu by mural powstał. 

 

Fundacja podjęła się rozmów z Wójtem, który wedle prawa jest kompetentny do podjęcia decyzji o 

powstaniu muralu. W pierwszych rozmowach Wójt określił się na „tak”. Zaproszono na konsultacje 

Rodziców. Na spotkanie przyszły 4 osoby z 250. Na spotkaniu był również obecny prof. Mariusz 

Patelski, który przedstawił biogram kpt. Lelka.  

 

Po konsultacji fundacja została poproszona o wprowadzenie zmian w muralu przez wycofanie broni 

i usunięcie nazwiska bohatera muralu oraz zmianę sposobu wykonania twarzy. Ogłoszono kolejne 

konsultacje.  

 

 
 

Fundacja wiedząc, że wynik jest nadal negatywny, postanowiła zaproponować jeszcze jedną wersję 

muralu, z dodatkiem tła odnoszącego się do herbu gminy oraz zaproponować przemalowanie 

zabrudzonej głównej elewacji szkoły dostosowując kolorystykę i grafiki do muralu. Projekt został 

odrzucony. 
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Mimo, iż miasto Rybnik, gdzie kpt. Teodor Lelek spędził większość swojego życia 

zaproponowało wykonanie zadania w tym mieście, to nie jest możliwa taka realizacja. 

Ogranicza ją złożony projekt. 

 

 

Nie mając możliwości wykonania powierzonego nam zadania informujemy o sytuacji.  

 

Prosimy o potwierdzenie numeru konta, na który zwrócimy otrzymaną dotację. 

 

Koszt zamówionych farb fundacja poniesie z własnego budżetu i wykona charytatywnie mural dla 

Straży Pożarnej we Wrocławiu. 

 

Dziękujemy za zaufanie Ministerstwa Obrony Narodowej. Mamy nadzieję, że niewykonanie 

projektu w tej sytuacji nie wpłynie na ocenę naszej zdolności do podejmowania się realizacji 

przyszłych projektów. 

 

 

Z poważaniem 

Hubert Kampa 

Prezes Fundacji In Blessed Art 

  

 

 

 

 

 

 

 

 W załączaniu przesyłamy pismo Pani Dyrektor Wiesławy Palt.  
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