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WYWIAD Z JAROSŁAWEM KRESĄ, ZAŁOŻYCIELEM GRUPY
REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ - str. 2.

Dzień Flagi Narodowej oraz Dzień
Polonii i Polaków za Granicą - str. 3.
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„Konstytucja 3 Maja była głosem
wolnych Polaków, którzy sami
chcieli budować kraj”- str. 7.

Kolejny raz kolorowe balony
nad Dzierżoniowem - str. 8.
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Od Westerplatte po Wilno - by pamięć nie zginęła
Rozmowa z Jarosławem Kresą - pomysłodawcą, współtwórcą i dowódca Grupy Rekonstrukcji Historycznej 58. pułku piechoty.

- Już od wielu lat członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej 58.
pułku piechoty ozdabiają uroczystości patriotyczne w Dzierżoniowie,
takie jak na przykład ta przed tablicą poświęconą pamięci Józefa
Piłsudskiego w 83. rocznicę jego śmierci. Był pan założycielem tej
Grupy. Skąd pomysł na jej stworzenie?
- To już prawie 9 lat temu rzuciłem pomysł założenia w naszym mieście
Grupy Rekonstrukcji Historycznej, przypominającej dzieje i tradycje przedwojennego Wojska Polskiego. Wkrótce po tym wraz z kilkoma kolegami
założyliśmy Grupę, o której bez przesady można dzisiaj powiedzieć, że
znajduje się w gronie najaktywniejszych tego typu organizacji w Polsce.

Braliśmy udział w defiladach, marszach pamięci, manewrach rekonstruktorskich na terenie praktycznie całego kraju. Mieliśmy zaszczyt wystawiać
posterunek honorowy na Wawelu przed trumną Marszałka Józefa Piłsudskiego w rocznicę Jego urodzin. Odtworzyliśmy sztandar pułkowy, którego
oryginał został zniszczony w trakcie bitwy nad Bzurą. Później ten sztandar,
wraz z naszym pocztem, witał w Wieluniu 1 września 2017 roku prezydenta
Andrzeja Dudę. Poznaliśmy bardzo wielu niezwykle interesujących i zasłużonych ludzi… Co jeszcze? Odtworzyliśmy i umieściliśmy przedwojenną
tablice pamiątkową na terenie koszar pułkowych w Poznaniu. To była
wówczas wyjątkowo piękna uroczystość i okazja do osobistego spotkania
z legendarnym generałem Janem Podhorskim, ochotnikiem z 1939 roku,
dzielnym żołnierzem represjonowanym po wojnie przez komunistów. To
tylko niewielka część. Nie sposób tutaj wymienić wszystkiego, co zrobiliśmy w ciągu minionych lat… Po prostu, staramy się, by pamięć o naszych
bohaterskich przodkach nie zginęła.
- Wiem, że uczestniczyliście także w pracy na planach kilku filmów?
- To prawda, mieliśmy przyjemność pracować na planie filmu Antoniego
Krauzego „Smoleńsk”, gdzie miałem zaszczyt przypomnieć postać zamordowanego przez sowietów w Katyniu generała Bronisława Bohaterewicza.
Spędziliśmy też trzy dni na planie „Wołynia”. Wystąpiliśmy również
w „Hiszpance”, w „Szczęściu świata”, a całkiem niedawno spędziliśmy
dzień na planie nowego serialu Telewizji Polskiej - podobno najdroższego
w historii – noszącego tytuł „Drogi wolności”. Jego premiera planowana
jest już na jesień tego roku.

- Dlaczego przypominacie akurat o 58. pułku piechoty, o jednostce
wywodzącej się z Wielkopolski?
- W naszym kraju wygląda to tak, że grupy rekonstrukcyjne dbające o pamięć o Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej powstawały i powstają zwykle
w miejscowościach związanych historycznie z takimi jednostkami albo
też ich członkowie powiązani są z „odtwarzanymi” jednostkami tradycją
rodzinną. U nas zafunkcjonowała ta druga zasada, ponieważ mój dziadek był
w sierpniu 1939 roku zmobilizowany właśnie do 58. pułku piechoty i w jego
szeregach uczestniczył między innymi w walkach w obronie Warszawy.
- Przy okazji różnych świąt państwowych mamy okazję oglądać waszą Grupę w naszym mieście, ale wiem, o czym sam pan wspomniał,
że bardzo aktywnie działacie też na terenie całego kraju?
- To prawda, a w zasadzie działamy nawet poza granicami współczesnej
Polski. Uczestniczyliśmy na przykład w Mościskach na Ukrainie w niezwykle wzruszającej uroczystości pochówku odnalezionych szczątków
polskich żołnierzy, zmierzających w roku 1939 na odsiecz Lwowa. Byliśmy
też na Białorusi, w Prużanach, gdzie znajduje się cmentarz żołnierzy 58.
pułku piechoty, poległych tam w roku 1920 w czasie wojny z bolszewikami. Podjęliśmy nawet działania, żeby ten niewielki cmentarzyk odnowić.
Byliśmy też choćby w Wilnie i w Zułowie w rocznicę urodzin Marszałka
Piłsudskiego…

- Ilu aktywnych członków liczy Grupa Rekonstrukcji Historycznej
58. pułku piechoty?
- Łącznie przez nasze szeregi przewinęło się w ciągu minionych lat blisko
40 osób. Głównie z naszego terenu, ale też z kilku innych miejsc w kraju, na
przykład z Płocka, Bydgoszczy, Słupcy, Poznania, Milicza… Nie wszyscy
wytrwali. Jedni odchodzą, inni do Grupy dołączają. W minionym roku
aktywnie w naszej GRH działały 23 osoby. Wszystkim za ich aktywność,
poświęcany czas, a także własne pieniądze wkładane w naszą działalność,
bardzo dziękuję.
- Wspomniał pan o pieniądzach. Ile kosztuje wasza działalność, mundury, wyposażenie, transport i skąd pochodzą środki?
- Prawda jest taka, że przez te wszystkie lata główną część naszych
środków finansowych stanowiły pieniądze z naszych domowych budżetów.
Wspierały nas także dosyć skromne, ale dla nas bardzo istotne, fundusze pochodzące z dotacji z budżetu Dzierżoniowa, gminy wiejskiej Dzierżoniów,
a także dotacje z powiatu. Chciałoby się, żeby te środki były większe, bo
wtedy i nasze możliwości byłyby zdecydowanie większe... Powiem tylko, że
podstawowe umundurowanie, wyposażenie i uzbrojenie sylwetki żołnierza
II RP kosztuje około 5-6 tysięcy złotych…
- Na koniec chciałem zapytać ile czasu zabiera wasza działalność?
- W minionym roku uczestniczyliśmy w 60. wydarzeniach historycznych i patriotycznych. Z czego część stanowiły wydarzenia kilkudniowe,
wiążące się z koniecznością organizowania noclegów poza domem. Każdy
przeznacza na działalność tyle czasu, ile może. Ale uważam, że ponad dwa
miesiące spędzone w ciągu roku w mundurze to chyba niemało.
- Czego życzyć waszej Grupie na przyszłość?
- A wasze działania na terenie Polski?
- Przede wszystkim wytrwałości! Jeśli tej nie zabraknie, poradzimy sobie
- W ciągu minionych lat było ich naprawdę bardzo dużo. Każdego roku
ze
wszystkim!
przejeżdżamy po Polsce kilkanaście tysięcy kilometrów. Uczestniczyliśmy w kilkudziesięciu rekonstrukcjach historycznych, między innymi na - Dziękuję za rozmowę.
Westerplatte, w Wieluniu, Mławie, Łomiankach, Tomaszowie Lubelskim.
Rozmawiał: I. Rybarczyk
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Dzień Flagi Narodowej oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Biało-czerwona flaga nie jest ani lewicowa, ani prawicowa. Flaga ma łączyć wszystkich nas ponad podziałami
i poglądami - podkreślił podczas obchodów Dnia Flagi RP w Stalowej Woli premier Mateusz Morawiecki.
Solidarność, wolność, walka o prawdę, stan ducha. Każdy, kto czuje się Polakiem - jest Polakiem - mówił szef
rządu. Dzisiaj wywieszamy nasze flagi i będą one wisieć tak, jak zdecydowałem, do końca jubileuszowego roku
niepodległości - dodał premier.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - polskie święto
wprowadzone na mocy ustawy
z 20 lutego 2004, obchodzone
między świętami państwowymi: 1 maja (zwanym Świętem

nował poprawki m.in.: zastąpić
Dzień Flagi RP Dniem Orła Białego, uznając godło za naczelne
spośród symboli RP. Ostatecznie Sejm odrzucił ww. poprawkę i 20 lutego 2004 ustanowił

Pracy) i 3 maja (Świętem Narodowym 3 Maja). Tego samego dnia obchodzony jest Dzień
Polonii i Polaków za Granicą.
15 października 2003 do laski
marszałkowskiej wpłynął poselski projekt (autorstwa posła
Edwarda Płonka) zmiany ustawy o godle, barwach i hymnie
RP, ustanawiający m.in. Dzień
Flagi RP. W toku prac legislacyjnych Senat RP w uchwale
z dnia 12 lutego 2004 zapropo-

Dzień Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej - czytamy w Wikipedii. Wybór dnia 2 maja nie był
przypadkowy. 2 maja 1945 roku
polscy żołnierze umieścili biało-czerwoną flagę na Kolumnie
Zwycięstwa oraz na Reichstagu
w Berlinie. W czasach PRL właśnie w tym dniu zdejmowano
wywieszane dzień wcześniej flagi państwowe, by nie były one
eksponowane podczas Święta
Konstytucji 3 Maja, które zo- dzieży postaw patriotycznych
oraz poznanie naszej pięknej,
a zarazem tragicznej historii.
Obok namiotu ORP, w którym
prócz narodowych chorągiewek
i biało-czerwonych balonów rozdawaliśmy nowy numer „Głosu
Wolnych Polaków”, słodycze
i wodę mineralną, dostarczoną
przez Uzdrowiska Kłodzkie,
niezawodnie stawił się pododdział z 22 KBPG z Kłodzka
z pokazem sprzętu i uzbrojenia
wojskowego. Swą ekspozycję,

Biuletyn „Głos Wolnych Polaków”.
Redakcja: Kazimierz Janeczko - redaktor, Janusz Maniecki, Piotr
Chałońskiv, Piotr Pieszczoch, Ireneusz Wagnerowski. Kontakt: Janusz
Maniecki - klubgp.ddz2@wp.pl.
Wydawca: Klub Gazety Polskiej Dzierżoniów II, ORP.
Biuletyn wewnętrzny na potrzeby członków i sympatyków Klubu GP i ORP.
http://www.klubygp.pl/kategoria/kluby/dzierzoniow-2/
© Wszystkie prawa zastrzeżone.
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stało zniesione przez władze cieszącą się wielkim zainteresokomunistyczne.
waniem, zaprezentowało również Nadleśnictwo Świdnica.
Od kilku już lat tradycją ma- Bardzo obleganymi były też
jówki w naszym mieście jest stoiska: z wojskową grochówką
organizowany przez Obywatel- oraz kiełbasą i kaszanką z rożski Ruch Patriotyczny - Dzień na, ustawione przez niemczańFlagi Narodowej oraz Dzień ską firmę rodzinną „Galicja”.
Polonii i Polaków za Granicą. Wielką atrakcją stał się przejazd
W dniu święta pogoda dopisała, przez Rynek miejski grupy mowięc więcej niż zwykle miesz- tocyklowej „Motosmoki”, która
kańców powiatu wzięło udział włączyła się w obchody święta.
w uroczystości na dzierżoniow- Oczywiście byli z nami koleskim Rynku. W imprezie uczest- dzy z GRH 55 PP oraz Związku
niczyli dziadkowie z wnukami, Strzeleckiego RP. Był konkurs
dorośli wraz ze swoimi po- rysunkowy dla dzieci i ciekawe
ciechami, co daje nadzieję na nagrody dla wszystkich uczestkształtowanie u dzieci i mło- ników, było malowanie twarzy

w barwach narodowych. Trzy
godziny minęły bardzo szybko
– Dzierżoniów po raz kolejny
uczcił radosne święto.
Na szczególne podziękowania
prezesa ORP – Ireneusza Wagnerowskiego zasłużyli niezawodni zawsze przy organizacji
naszych uroczystości – Adam
Bąbol, Państwo Dawidziakowie, Państwo Sierajowie, Kazik
Szabat, Irena Bukalska, Małgorzata Mamełka, Kazik Janeczko,
Stefan Grefling, Janusz Balcerzak, Sławek Kryżar, Jan Gadzina, Piotr Pieszczoch, Wiesiek
Owczarz, Piotr Chałoński, koledzy z Bielawy pod kierunkiem
Pani Małgorzaty Greiner oraz
(nieskromnie dodam)... piszący
te słowa.
Janusz Maniecki
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Krzysztof Jerzy Bielawski
ur. 26.01.1959 roku w Piławie
Górnej. Posiada wykształcenie
wyższe ekonomiczne. Pracuje
jako główny księgowy w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach. Jest radnym Rady Miejskiej w Piławie
Górnej od 2006 roku. Wspiera
wszelkie działania na rzecz rozwoju gminy i poprawy życia jej
mieszkańców.
W swoim życiu kieruje się słowami św. Jana Pawła II - „Nie
ma wolności bez solidarności!
Dzisiaj wypada powiedzieć:
nie ma solidarności bez miłości, więcej! Nie ma przyszłości
człowieka i narodu”.

Irena Bukalska, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego
- nauczycielka, doradca metodyczny w l. 1986 -1988, wizyta-

tor Kuratorium Oświaty w l. 1990
-1998.Od 1980r. zaangażowana
w działalność na rzecz budowania Wolnej Polski.
Współzałożycielka podziemnej Tymczasowej Okręgowej
Komisji Oświaty NSZZ „Solidarność” w Stanie Wojennym. Byłam członkiem Duszpasterstwa
Ludzi Pracy i Klubu Inteligencji
Katolickiej. Założyłam w SP Nr 5
koło - NSZZ „Solidarność”.
Bezpartyjna, obecnie przewodnicząca Stowarzyszenia Ruchu Społecznego Lecha Kaczyńskiego Ziemi Dzierżoniowskiej.
Odznaczona srebrną i Złotą
odznaką NSZZ „Solidarność,”
w 2012 roku otrzymała Medal
„ Niezłomni”od NSZZ ‘S” Dolny
Śląsk za działalność opozycyjną.
W 2017 r. odznaczona odznaką
honorową„ Działacza opozycji
antykomunistycznej”

PRAWA STRONA DZIERŻONIO
Janusz Maniecki, dzierżoniowianin od urodzenia. Wieloletni
nauczyciel i dyrektor szkół różnych typów miasta i powiatu. Historyk, publicysta, współpracownik lokalnej prasy. Autor książek
i artykułów o najnowszej historii
kraju i regionu. Przewodniczący
Klubu GP Dzierżoniów II.
Od stycznia 2016 roku dyrektor biura poselskiego Michała
Dworczyka Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Założyciel
i członek zarządu ORP, inicjator
wielu uroczystości i wydarzeń
patriotycznych w mieście i regionie, m.in. odsłonięcia w Dzierżoniowie pomnika Żołnierzy Wyklętych, „Marszu Gwiaździstego”
na Wielką Sowę czy Dnia Flagi
Narodowej.

Roman Kowalczyk. 53 lata,
Dzierżoniowianin od urodzenia,
wykształcenie wyższe, pracownik WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, radny V kadencji Rady
Miejskiej Dzierżoniowa, członek
i skarbnik Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa, członek
Rady programowej Muzeum
Miejskiego Dzierżoniowa, były
przewodniczący Rady Programowej DOK-u, żonaty, jedna
córka.
Uczestniczy we wdrażaniu
programu PiS „Polska firma rodzinna”, adresowanego do średnich i małych przedsiębiorstw.

„ N o w o c z e s n a ”

P l a t f o r m a …

„Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się
Miłości, która stawia człowiekowi wymagania”.
(Św. Jan Paweł II w liście do młodych całego świata, 1985 r.)
Zbliżają się wybory samorządowe w naszym powiecie. Z tego pewnie
powodu stare polityczne wygi i twory przechodzą liftingi i stroją się
w nowe szyldy i szaty. Dotyczy to przede wszystkim stowarzyszenia
„Nowoczesny Dzierżoniów”, na którego czele pan burmistrz Dariusz Kucharski zwyciężył w 2014 roku. Już wtedy tak się składało, że znacząca
część „nowoczesnych dzierżoniowian” była też członkami PO. No ale
wtedy PO miała większość parlamentarną, rząd i panowała w sejmikach
w całym kraju. Po 2015 roku „Nowoczesny Dzierżoniów” stawał się
coraz bardziej „nowoczesny”, a coraz mniej „platformiano-obywatelski”.
Dziś nad dwoistością politycznych „dusz” kolegów z PO zapadła kurtyna
milczenia. A przecież nie ma się czego wstydzić…chyba. Pan burmistrz
Kucharski poza przewodzeniem „nowoczesnym dzierżoniowianom” jest
także od 2 grudnia 2017 roku przewodniczącym Rady Powiatu PO, a w
skład tejże wchodzą również inni „nowocześni” – choćby Ireneusz Żygadło czy Jarosław Perlak. Może to nieco zniekształcać sposób patrzenia
przyszłych wyborców, przekonanych, że oddają głos na lokalnych, bezpartyjnych samorządowców. Więcej odwagi koledzy - wszak za rok batalia
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o parlament, a tam nie będzie można ukrywać się za innym szyldem…
Kończąc, polecam koleżankom i kolegom z PO słowa św. Jana Pawła II
- „Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać,
tworzyć. Może ona być użyta dobrze lub źle, na służbę dobra prawdziwego lub pozornego” - weźcie je sobie do serca.
Janusz Maniecki
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Piotr Pieszczoch - emeryt, urodzony 1947r., mieszka
w Dzierżoniowie od 1971 roku.
Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie,
matura w 1965 roku. Posiada
wykształcenie ekonomiczne. Ojciec dwóch synów i trójki wspaniałych wnucząt, żona Krystyna
- emerytka. Wiceprezes Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa w Towarzystwie od 2004
roku. Od 10 lat bierze udział
w pracach Zarządu Parafialnego
Oddziału Akcji Katolickiej w parafii pw. Królowej Różańca Świętego w Dzierżoniowie. Gorący
zwolennik tradycyjnej rodziny
oraz ochroniy dzieci i młodzieży
przed ideologią gender.

Marcin Pięt, 31 lat, wykształcenie wyższe o specjalności
zarządzanie w sektorze publicznym. Dyrektor Biura Poselskiego
Posła na Sejm RP Anny Zalewskiej - Ministra Edukacji Narodowej oraz Asystent Społeczny Senatora RP Aleksandra Szweda.
Sołtys wsi Włóki oraz członek
stowarzyszenia „Wzgórza Kiełczyńskie”. Znany lokalny działacz społeczny, pomysłodawca
i współorganizator wielu przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym oraz patriotycznym. Swoją działalnością
wydatnie wspiera m. in. Ochotnicze Straże Pożarne i organizacje
kościelne.
Inicjator zagospodarowania
terenu Gnejsowej Górki we Włókach na miejsce edukacyjne
i rekreacyjne dla mieszkańców
Włók, powiatu dzierżoniowskiego i przybyłych turystów.

OWSKIEJ SCENY POLITYCZNEJ
Ireneusz Wagnerowski, lat
68. Urodzony i zamieszkały
w Dzierżoniowie.
Doświadczenie zawodowe:
emeryt od 2014 r. Ostatnia praca: DioTech sp. z o.o. w Dzierżoniowie. W latach 1992-93 dyrektor techniczny Diora S.A.
Wykształcenie: roczne studium podyplomowe „Szkoła
Dyrektorów”, magister inżynier
organizator procesów przemysłowych.
Zainteresowania: literatura
piękna i literatura faktu, historia,
filozofia, psychologia i socjologia i ich odniesienia w polityce,
sport (czynnie: pływanie i rower
szosowy).
Aktualnie: od 2016 r. prezes
zarządu Stowarzyszenia „Obywatelski Ruch Patriotyczny”.

Nazywam się Zbigniew Marian Zeń, mam 61 lat. Jestem
żonaty, mam dwoje dzieci
i dwóch wnuków. Byłem Radnym
Rady Miejskiej Dzierżoniowa VI
kadencji (lata 2010 – 2014). Jestem przewodniczącym struktur
miejskich PiS w Dzierżoniowie.
Wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Na Rzecz Odbudowy Zabytkowego Kościoła Św.
Jerzego w Dzierżoniowie oraz
członkiem Rady Parafialnej.
Jestem współorganizatorem
corocznych „Marszów dla Życia i Rodziny”. Prowadzę wraz
z małżonką rodzinną firmę transportową. W wolnych chwilach
zajmuję się wnukami, pływam
oraz wraz z małżonką uprawiam
rekreacyjną turystykę górską.

Lekcja historii, patriotyzmu i tradycji

W czasie uroczystości pogrzebowych na Wawelu Prezydent - adiutanta przybocznego Marszałka Piłsudskiego - z ostatnich miesięcy
Mościcki mówił:„Cieniom królewskim przybył towarzysz życia Marszałka.
wiecznego snu. Skroń jego nie okala korona, a dłoń nie dzierTaka forma przypomnienia postaci Marszałka jest realizacją jednego
ży berła. A królem był serc i władcą doli naszej”. z punktów programu obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę, przygotowanego przez społeczny komitet oraz Klub
5 Grudnia, GRH 58. pułku piechoty i Obywatelski Ruch Patriotyczny.
Data odsłonięcia tablicy nie była przypadkowa. 19 kwietnia 1919 roku
Wojsko Polskie wkroczyło do Wilna zajętego wówczas przez bolszewików.
Jednym z pierwszych polskich żołnierzy wkraczających do Wilna był wówczas Aleksander Hrynkiewicz, późniejszy ostatni adiutant Marszałka Józefa
Piłsudskiego, który po wojnie, mniej więcej do połowy lat 50., mieszkał na
terenie powiatu dzierżoniowskiego.
Ta niecodzienna lekcja historii była doskonałą okazją do przybliżenia
mieszkańcom Dzierżoniowa historii naszego kraju i niejako odkrywania
znakomitych, a nieznanych mieszkańców naszego powiatu, którzy współpracowali z Komendantem. Była również okazją do kształtowania uczuć
patriotycznych i szacunku do tradycji. Jestem przekonany, że uroczystość
przypominająca rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, w formule
niecodziennej lekcji historii, wpisze się na trwałe w zwyczaje naszego
miasta.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.00 przed kamienicą w Rynku
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych,
55 – gdzie znajduje się pamiątkowa tablica – wyprowadzeniem posterunku
honorowego GRH 58. pułku piechoty oraz Związku Strzeleckiego „Strze- członkostwie Klubu GP Dzierżoniów II, Akcji Katolickiej, PiS, Towarzylec” im. Józefa Piłsudskiego. Następnie pod tablicą złożone zostały kwiaty, stwa Miłośników Dzierżoniowa, Prawicy Rzeczpospolitej, Ruchu Społecza zaproszeni goście czytali fragmenty wspomnień Aleksandra Hrynkiewicza nego im. Lecha Kaczyńskiego oraz mieszkańcy miasta.
Kazimierz M. Janeczko
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Moc uniwersalnej zasady „w jedności siła”
Na szczeblu państwa zasada „w jedności siła” doskonale sprawdza się
w działaniach Zjednoczonej Prawicy. Podobnie jest na poziomie naszego
miasta i powiatu. Wspólne inicjatywy połączonych środowisk prawicowych,
realizowane w ramach utworzonego w 2016 r. Stowarzyszenia Obywatelski
Ruch Patriotyczny, spowodowały, że działania prawicowych ugrupowań
stały się zauważalne i są ciekawym i barwnym elementem życia Dzierżoniowa (i nie tylko).
Gdy przed dwoma laty 23 przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości,
Gazety Polskiej – Dzierżoniów II, Ruchu Społecznego Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego i Akcji Katolickiej zawiązywało Stowarzyszenie Obywatelski
Ruch Patriotyczny (ORP) trudno było przewidywać, że liczebność ORP
osiągnie 55 członków. Przy tym trzeba stwierdzić, że sama liczba członków
jeszcze niczego nie oznacza. Znaczne ważniejsze jest to, jaka jest sprawność
i skuteczność działania.
Warto zauważyć, że aktywność ORP, szczególnie w zakresie organizowania patriotycznych uroczystości, spowodowała, że władze Dzierżoniowa widząc jak ważne to są sprawy dla mieszkańców naszego miasta, jak
aktywny jest ich stosunek do spraw patriotycznych, zaczęły przykładać
coraz większą wagę do działań w tym zakresie. Można odnieść wrażenie, że niekiedy dochodzi do konkurencyjnego nakładania się inicjatyw.
A w roku 100-lecia odzyskania niepodległości jest to już niemal „wyścig”
na patriotyczne imprezy. My, członkowie ORP, bardzo cieszymy się z takiego rozwoju sytuacji, bo wzrost postaw patriotycznych dzierżoniowian
jest jednym z najważniejszych celów, jakie postawiliśmy sobie tworząc
Stowarzyszenie.

Patriotyczne Śpiewanie, za organizację którego odpowiedzialna jest Irena
Bukalska
Bardzo istotnym wydarzeniem współorganizowanym przez Stowarzyszenie ORP było postawienie i uroczyste odsłonięcie Pomnika Żołnierzy
Niezłomnych (Wyklętych). Pomnik powstał przy ulicy Bielawskiej, opodal
Ronda Żołnierzy Wyklętych, a uroczystość jego odsłonięcia miała miejsce
20 maja 2017 r.. Inicjatorem budowy pomnika był poseł Michał Dworczyk
i on też, razem z dyrektorem Oddziału IPN we Wrocławiu, profesorem dr.
hab. Krzysztofem Kawalcem, burmistrzem Dariuszem Kucharskim i moją
skromną osobą, dokonał przecięcia wstęgi. Udział Kompanii Honorowej 22
Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej z Kłodzka polegający na asyście,
odczytaniu apelu pamięci, oddaniu salw honorowych nadały uroczystości
wyjątkowego i podniosłego charakteru. Ta atmosfera udzieliła się także
licznie zgromadzonej publiczności. Prezydent Andrzej Duda w liście skierowanym do uczestników uroczystości napisał – „Pamięć o Żołnierzach
Wyklętych umacnia w Polakach wolę trwania przy najważniejszych dla
nich wartościach: wolność i honor, solidarność i poświęcenie dla sprawy
narodowej”.

Umieszczenie urny z ziemią z „Łączki” w Pomniku Żołnierzy Niezłomnych (Wyklętych) odbyło się 3 września minionego roku. Pomysłodawcą
tego był Krzysztof Wieczorek, który dstarczył kilka urn prof. Krzysztofowi
Szwagrzykowi. Uroczystość wmurowania urny miała bardzo podniosły
charakter. Udział posła, wiceministra Michała Dworczyka, wiceprezesa IPN
profesora Krzysztofa Szwagrzyka, wojewody dolnośląskiego Pawła Hryniaka spowodowały, że ranga uroczystości była bardzo wysoka. Przyczynili się
Uważny mieszkaniec Dzierżoniowa dostrzeże zapewne, że Stowarzysze- także do tego żołnierze niezastąpionego 22 Karpackiego BPG z Kłodzka.
nie ORP od początku swojego istnienia koncentrowało swoją działalność
A uroczystości składania kwiatów, zapalania zniczy i manifestacji uczuć
na sprawach patriotycznych, nie licząc na to, że dzięki nim osiągnie jakieś patriotycznych miały także miejsce podczas organizowanych lub współkoniunkturalne korzyści. Przytoczę tu najważniejsze stałe uroczystości organizowanych:
i inicjatywy jakie odbyły się w latach 2016-2018.
- 70 rocznicy śmierci „dzierżoniowskich” Żołnierzy Niezłomnych (Wy-

- V i VI edycja Biegu Tropem Wilczym. Wzięło w nich udział niemal
300 biegaczy, a innych, biernych uczestników było znacznie więcej. Imprezy uświetniają żołnierze 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej
z Kłodzka (22 KBPG), udostępniając bezpieczną broń strzelecką i racząc
wszystkich zamówioną przez organizatorów (ORP) grochówką. Dodatkowo
odbywa się także pieczenie kiełbasek nad ogniskiem. Imprezy odbywają się
przy finansowym wsparciu gminy Dzierżoniów. Głównym organizatorem
jest Maciej Rojek.
- I i II Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę im. Jerzego Kaszyńskiego
organizowany w czerwcu, w których wzięło udział ok. 160 uczestników.
Udział żołnierzy 22 Karpackiego BPG z Kłodzka corocznie uatrakcyjnia
imprezę. Głównym szefem i organizatorem Rajdów jest Janusz Maniecki,
który wygłasza także okolicznościową, krótką mowę na temat tytułowego
bohatera Rajdu.
- Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej (2 maja) i Święto Konstytucji
3 Maja, to daty, których nie może pominąć żaden Polak. W dniu 2 maja
członkowie naszego Stowarzyszenia ORP spotykają się na Rynku Dzierżoniowa z mieszkańcami miasta. W Dniu Flagi uczestniczą także nasi
zaprzyjaźnieni żołnierze z 22 KBPG z Kłodzka prezentując broń i wyposażenie żołnierskie, częstując uczestników żołnierską grochówką. Wśród
uczestników rozprowadzane są chorągiewki w barwach narodowych i takież
baloniki. Imprezie towarzyszą także inne akcje podkreślające patriotyczną
stronę święta. Sprawcami i reżyserami wydarzeń w tych dniach są Janusz
Maniecki i Ireneusz Wagnerowski
Forum Historyczne – impreza co do zasady planowana jest na wrzesień
(ewentualnie na początek października). W 2016 roku tematem głównym
były sprawy związane z Kampanią Wrześniową II Wojny Światowej,
w powiązaniu z Dzierżoniowem i szerzej, z Ziemią Dzierżoniowską.
W 2017 r. Forum nie odbyło się z przyczyn finansowych. W bieżącym roku
Forum odbędzie się ponownie i z założenia ma to być cykliczna impreza
organizowana przez ORP. Głównym pomysłodawcą i realizatorem Forum
Historycznego jest Jarosław Kresa.
- V, VI i VII Patriotyczne Śpiewanie – w dniach bliskich dacie 11 listopada, zwykle w sali Klubu „Pegaz”, odbywają się imprezy upamiętniające
rocznicę odzyskania niepodległości. Corocznie aktywny, „śpiewający”
udział bierze ok. 100 osób. Od 2016 r. ORP jest głównym organizatorem
patriotycznej imprezy. Cieszy to, że coraz liczniejszy udział w Patriotycznym Śpiewaniu biorą całe rodziny, a najbardziej wzruszające w tym są
występy najmłodszych, kilkuletnich dzieci. W tym roku odbędzie się VIII
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klętych) – 15 i 17 stycznia,
- Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych – 1 marca,
- 7 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej – 10 kwietnia (oraz miesięcznic
każdego 10 dnia),
- Święta Konstytucji 3-maja,
- 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – 1 sierpnia,
- 78 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej – 1 września,
- 78 rocznicy napaści Sowietów – 17 września,
- Święta Niepodległości – 11 listopada,
- 99 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, i wielu innych.
Wymienić też trzeba wydarzenia, w których liczny udział członków
naszego Stowarzyszenia był istotny dla nas i dla organizatorów. A są to:
- III Przystanek Niepodległość, zorganizowany przez panią Krystynę
Śliwińską w Dusznikach Zdroju – 23-25 czerwca ub. roku,
- wyjazd do Warszawy na spotkanie z prezydentem USA, Donaldem
Trumph’em – 6 lipca 2017 r.,
- udział w wałbrzyskim wiecu poparcia dla rządu Zjednoczonej Prawicy
i dla reformy sądownictwa - 3 sierpnia 2017 r..
- wyjazd na 8 rocznicę Katastrofy Smoleńskiej – 10 kwietnia 2018 r.
Ze spraw dotyczących stricte formalnej działalności Stowarzyszenia
najważniejsze były Walne Zgromadzenia Członków. Odbyły się one 17
marca 2017 r. i 22 marca 2018 r. Aktualnie zarząd ORP liczy 13 członków.
Prezesem jest Ireneusz Wagnerowski, a wiceprezesi to: Jarosław Kresa,
Maciej Rojek, Roman Kowalczyk i Sławomir Kryżar. Zarząd pracuje bardzo
intensywnie spotykając się praktycznie raz w miesiącu.

W zakończeniu chcę podkreślić, że dzierżoniowskim ugrupowaniom
prawicowym działającym w pojedynkę bardzo trudno byłoby zrealizować
to, co zostało osiągnięte przy skonsolidowanym działaniu w ramach Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Patriotyczny. Mam wewnętrzne przekonanie,
że przywołana w tytule artykułu zasada „w jedności siła” nadal będzie
stanowiła o energii i skuteczności działania prawej strony dzierżoniowskiej
społeczności.
Ireneusz Wagnerowski prezes ORP
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„ K o n s t y t u c j a 3 M a j a b y ł a g ł o s e m w o l n y c h P o l a k ó w,
którzy sami chcieli budować kraj”
Konstytucja 3 Maja była głosem wolnych Polaków, którzy sami chcieli budować kraj, którzy podnieśli
głowy, czując odpowiedzialność, jaka spoczywa na nich wobec Boga i narodu - mówił w dniu święta
w katedrze wawelskiej metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.
Konstytucja 3 maja - uchwalona została 3 maja 1791 roku. Re- bez względu na poglądy polityczne. Polska jest najważniejsza, nie
gulowała prawo Rzeczpospolitej Obojga Narodów, wprowadzając wolno nam o tym zapominać.
ład do zanarchizowanych rządów magnaterii. Autorami dokumentu
byli Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo
Kołłątaj. Nie obeszło się bez przeszkód podczas obrad w trakcie
których uchwalono Konstytucję. W czasie obrad Sejmu Czteroletniego wielu posłów, pracujących na zlecenie państw ościennych
(Rosji, Prus czy Austrii), sprzeciwiało się przyjęciu ustawy zasadniczej. Okazja nadarzyła się 3 Maja 1791 roku, wówczas wielu
przeciwników konstytucji nie powróciło jeszcze z wielkanocnego
urlopu. Po siedmiogodzinnych obradach Sejm zatwierdził konstytucję, a król Stanisław August Poniatowski ją podpisał. Twórcy
Konstytucji 3 Maja określili ją jako „ostatnią wolę i testament
gasnącej Ojczyzny” - czytamy w portalu polskatradycja.pl.

Droga jaką nam wytyczyli twórcy Konstytucji oraz obecnie
architekci Dobrej Zmiany zaczyna przynosić dobre owoce. Odzyskaliśmy niepodległość i suwerenność, co prawda powoli, ale
podnosimy się z kolan, sami zaczynamy urządzać swój dom – Polskę – tak jak chcemy. To trudne zadanie, jednak jestem przekonany,
że pokolenie JP II wykona je. Droga przed nami długa i kręta,
ale wierzę, że z Bożą pomocą i ciężką pracą spełnimy marzenia i
doczekamy Polski naszych pragnień i oczekiwań; jeżeli nie my to
nasze dzieci i wnuki. Te pragnienia dotyczą również naszej lokalnej małej Ojczyzny – Dzierżoniowa.

W Dzierżoniowie tradycyjnie po mszy św. w intencji Ojczyzny,
przed Pomnikiem Losów Ojczyzny spotykali się mieszkańcy miasta, aby oddać hołd i wspomnieć twórców Konstytucji 3 Maja.
W tym dniu koniecznie należy przytoczyć fragmenty preambuły
Konstytucji 3 Maja, które mówią, że poprzez Konstytucję zerwano
z polityką „hańbiących obcej przemocy nakazów”. Poczujmy
się również dzisiaj odpowiedzialni za to, co dzieje się w Polsce,
za niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu. Zerwijmy z klientelizmem, serwilizmem, jurgieltnictwem i donosami
do Unii Europejskiej na Polskę. Pamiętajmy, że głównymi celami
Konstytucji 3 Maja było ugruntowanie wolności, ocalenie ojczyzny i ochrona jej granic, to przesłanie powinno nas dzisiaj łączyć

POLECAMY

- Niesiemy ze sobą Dzierżoniów, niesiemy ze sobą radość niepodległości, wolności, ale też przekonanie, że nasze miasto to
fantastyczne miejsce na ziemi i lepszego nie ma. Musimy o tym
opowiadać w słowach, w naszych oklaskach i naszej radości – powiedział podczas uroczystości Konstytucji 3 Maja w wywiadzie
dla „Biuletynu Wolnych Polaków”, przewodniczący Klubu GP
Dzierżoniów II Janusz Maniecki.
Kazimierz M. Janeczko
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KOLEJNY RAZ KOLOROWE BALONY NAD DZIERŻONIOWEM
Długi weekend majowy, zwany potocznie wielką majówką, jest traktowany przez Polaków jako świetna okazja do rodzinnego wypoczynku. Stwarza również możliwość uczestniczenia w tradycyjnych uroczystościach państwowych (1 maja - Święto Pracy, 2 maja - Dzień
Flagi RP oraz 3 maja - Narodowe Święto Konstytucji), imprezach, koncertach i wydarzeniach sportowych. Mieszkańcy Dzierżoniowa
licznie i chętnie uczestniczyli w majówce 2018! W przedostatni dzień majówki, na stadionie miejskim tłumy zgromadziły się na koncercie
muzycznym oraz starcie kolorowych balonów. Widok tak wielu balonów zgromadzonych jednym miejscu i lecących jednocześnie nad
naszym miastem zdarza się raz w roku. Oglądane na płycie boiska, gdzie można było zobaczyć cały cykl przygotowania balonu do startu
oraz po wylocie, w powietrzu, robiły ogromne wrażenie. Kolejny raz miałem okazję zobaczyć napełnianie balonu powietrzem i podgrzewanie wypełnionego balonu przed startem oraz start. Oczywiście w ręku miałem swojego niezawodnego Canona, a efekty mojej pracy
prezentuję poniżej. Więcej fotogramów można obejrzeć w serwisie: http://www.kazik.com.pl/strony/b18.php. Zapraszam.
Kazimierz M. Janeczko STF
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