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Elbanowscy. Ludzie Roku „Wprost” 

 

Ich zdolności organizacyjnych mogłaby pozazdrościć niejedna profesjonalna parta polityczna i korporacja. Ich 

nieustępliwości – większość służb specjalnych świata. Ich zdolności mobilizacji współpracowników – niejeden kościół. 

Karolina i Tomasz Elbanowscy zostali głosami Czytelników i redakcji „Wprost” uznani za Człowieka, a 

właściwie za - Ludzi Roku 2014 tygodnika „Wprost”.  

 

Wybór został ogłoszony na łamach najnowszego wydania tygodnika „Wprost”.  

 

Elbanowscy, twórcy Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców, wraz ze swoimi współpracownikami, walczą, by 

państwo było wobec obywateli służebne, a nie nakazowe. O to, by to obywatele, a nie urzędnicy decydowali jak mamy 

wychowywać swoje dzieci. Tytuł przyznany przez „Wprost” traktujemy jako wyróżnienie dla wszystkich rodziców, którzy 

nie wpadli w obywatelski letarg, jak chciałaby tego władza. Bardzo cieszymy się, że „Wprost” docenił tę walkę o wolność. 

Bardzo konkretną wolność wyboru w ważnym obszarze naszego życia – mówią w rozmowie z Bartoszem Marczukiem.  

 

O co walczą? Główny ich postulat dotyczy wydawać by się mogło rzeczy oczywistej - tego, by to rodzice, a nie urzędnicy 

decydowali o tym, czy wysyłać do szkoły 6-latki. Historia tej walki jest jak biblijny obraz walki Dawida z Goliatem. 

Pierwsza ich inicjatywa ruszyła w maju 2008 r., gdy na stronie ratujmaluchy.pl zabrali 60 tys. głosów poparcia akcji i 

przekonali prezydenta Lecha Kaczyńskiego do zawetowania ustawy o reformie edukacji. W 2011 r. Elbanowscy złożyli w 

Sejmie obywatelski projekt ustawy ,,Sześciolatki do przedszkola'', pod którym zebrali 350 tys. podpisów. W 2012 r. 

tygodnik „Wprost" umieścił Elbanowskich na liście 100 najbardziej wpływowych Polaków. Elbanowscy wciąż nie składają 

broni. Walczą także w innych sprawach. Tę walkę można podsumować tylko dwoma liczbami. W ciągu 7 lat protestu 

podpisy pod inicjatywami Elbanowskich podpisało się łącznie 1,6 mln osób. A w tym roku przyjdzie na świat ich ósme 

dziecko. Więcej o tym, co robią i o co walczą Ludzie Roku 2014 – w najnowszym wydaniu tygodnika „Wprost”.   

 

W tegorocznej edycji redakcja tygodnika „Wprost” zmieniła formułę wyboru Człowieka Roku, zapraszając do udziału w 

wyborze Czytelników i nominując aż siedmioro kandydatów. Karolina i Tomasz Elbanowscy wygrali m.in. z Krzysztofem 

Kwiatkowskim, prezesem NIK, szefem MON Tomaszem Siemoniakiem, Cezarym Kaźmierczakiem ze Związku 

Przedsiębiorców i  Pracodawców, Adamem Kicińskim – twórcą CD Projekt, Joanną Krupską - szefową Związku Dużych 

Rodzin Trzy oraz przedsiębiorcą Ryszardem Florkiem. 

 

Wyróżnienie Człowiek Roku jest przyznawane przez „Wprost” od 1991 r. To najstarsza polska tego typu nagroda. 

Tytułem Człowieka Roku „Wprost” dotychczas zostali uhonorowani (w kolejności chronologicznej): Leszek Balcerowicz, 

Hanna Suchocka, Aleksander Kwaśniewski, Jacek Kuroń, Lech Wałęsa, Wisława Szymborska, Marian Krzaklewski, Jerzy 

Buzek (dwukrotnie – 1998 i 2009), Bronisław Geremek, Andrzej Olechowski, Leszek Miller (dwukrotnie – 2001 i 2002), 

Günter Verheugen, Jan Rokita, Wiktor Juszczenko, Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro, Leo Beenhakker, Donald Tusk 

(dwukrotnie – 2007 i 2011), Henryka Krzywonos-Strycharska i Justyna Kowalczyk (2010 r.), Bronisław Komorowski oraz 

Angela Merkel.    

 

Więcej o plebiscycie i laureatach: 

http://ludzie.wprost.pl/cr/ 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Człowiek_Roku_tygodnika_Wprost 
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