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Dr Andrzej Duda – ubiegający się o reelekcję  
Prezydent Rzeczpospolitej  Polskiej

Prawnik z wykształcenia. Wieloletni sprawdzony, skuteczny 
i poważny polityk. Godnie reprezentuje Polskę na arenie między-
narodowej i skutecznie zabiega o godność Ojczyzny. 

Nie marionetka, skandalista i karierowicz, a odpowiedzialny 
reprezentant polskiej racji stanu. Podniósł Polskę z kolan wobec 
możnych tego świata. Rzetelny – nie tylko składa deklaracje, ale 
słowa dotrzymuje. To osoba najwyższej wiarygodności, kultury 
i skuteczności działań, a jednocześnie gwarant sprawnych rządów, 
prospołecznych i zdrowotnych programów, suwerenności i wolno-
ści Ojczyzny, na rzecz której nie szczędzi wysiłków.
Oddany tradycji i kulturze Polski, wyznający wartości chrześci-
jańskie i jak nikt dotąd dbający o wszystkich Polaków. To patriota 
z krwi i kości, człowiek honoru dumny ze swej polskości. 

Dobro Polski i obywateli w każdym aspekcie zawsze ma na 
uwadze. Jest ciepłym, życzliwym człowiekiem z szacunkiem od-
noszącym się do każdego, a zarazem twardym i konsekwentnym 
politykiem gdy chodzi o bezpieczeństwo, suwerenność, interesy 
i honor Ojczyzny oraz Rodaków. To człowiek wartości i zasad, cze-
go dowiódł podczas swej pięcioletniej prezydentury. Pan prezydent 
bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków i jednocze-
śnie stoi nieco z dala od aktualnych sporów partyjnych.

10 maja 2020 roku
>>TYLKO DUDA!<< 

Z NIM SIĘ UDA DOBRA NASZA PRZYSZŁOŚĆ
AKo

Dlaczego Andrzej Duda zasługuje 
na reelekcję…?

W naszym kraju podobnie jak na całym świecie trwa walka z wirusem. 
Wobec olbrzymiego zagrożenia wszystkie inne tematy naturalnie schodzą 
na plan dalszy.  Ale Polska stoi przed jednym z najważniejszych wyborów 
– zbliża się majowy termin wyborów prezydenta. I choć nie mam pojęcia 
czy zagłosujemy korespondencyjnie 10 maja czy w innym terminie gdy 
epidemia zostanie zatrzymana, to wybrać prezydenta trzeba bo kadencja 
Andrzeja Dudy kończy się w 2020 roku. Nie chcę pastwić się nad kandy-
datami tzw. „opozycji” bo każdego dnia dostarczają powodów do żartów 
i internetowych memów.

Pozostaje na ringu tylko Andrzej Duda, obecny prezydent Rzeczypospo-
litej. Jak sprostał wyzwaniom stojącym przed głową państwa?

Moim zdaniem dobrze – godnie reprezentował Polskę na arenie mię-
dzynarodowej, aktywnie uczestniczył w życiu społecznym i politycznym 
w kraju. Od pierwszego dnia po zaprzysiężeniu traktował swoje wysokie 
stanowisko jako odpowiedzialna służbę Polsce i Polakom. Był prekursorem 
przywracania rangi narodowym dziejom, oddawania historii ludzi zasłużo-
nych a zapomnianych czy celowo zamilczanych. Wreszcie narodowym świę-
tom przywrócono godną i właściwą rangę. Pan prezydent Duda przyczynił 
się do tego, że prowadzimy, po latach lokajskiego łaszenia się do obcych, 
polską suwerenną politykę zagraniczną. Doceniają to nasi sojusznicy, głos 
polski jest z uwagą słuchany. I w końcu – zgodna współpraca prezydenta, 
parlamentu i rządu przyniosły nieznany dotąd poziom pomocy socjalnej 
każdej praktycznie grupie wiekowej, wzrosła zamożność Polaków, roz-
wijała się dynamicznie gospodarka. O tym jak byłoby pod rządami tych, 
którzy planowo zwijali Polskę w latach 2007-15 pokazuje zachowanie 
pana Grodzkiego, którego naprawdę  trudno nazywać marszałkiem Senatu.

W sumie – Andrzej Duda jako prezydent w kolejnej kadencji to pewność, 
że polskie sprawy będą toczyły się właściwie, w sposób uporządkowany. 
Na tle poprzedników – z wyjątkiem śp. Lecha Kaczyńskiego – pan prezy-
dent Duda wypada niezwykle korzystnie. Nie popełnia językowych gaf, 
nie kiwa się w pijanym widzie nad grobami bohaterów narodowych, nie 
wozi się z czekoladowa maszkarą w dniu narodowego święta, nie skacze 
po krzesłach w parlamentach innych państw.

Przeciwnicy zarzucają panu prezydentowi uległość wobec liderów Zjed-
noczonej Prawicy. Przypomnę więc, że Andrzej Duda zawetował wiele pro-
jektów ustaw (choćby bardzo potrzebnej o RIO), jeszcze więcej odesłał do 
oceny TK, akcentował i przedstawiał swoje zdanie wbrew stanowisku rządu. 

Pracuj więc kolejne lata dla Polski Panie Prezydencie, bo nie mam 
wątpliwości jaki będzie werdykt wyborczy Polaków – bez względu na to 
kiedy po raz kolejny będziemy mogli skorzystać z siły kartki wyborczej.

Janusz Maniecki
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„Tu jest Polska i będzie. Ale też jest to, o co państwa proszę. To ma być taka Polska, która jest Polską dla każdego”.

Konwencja PiS inaugurująca kampanię 
wyborczą Andrzeja Dudy - 15.02.2020.

Mamy wspaniałego kandydata na prezydenta i zwyciężymy – powiedział 
na konwencji inaugurującej kampanię prezydencką Andrzeja Dudy Jaro-
sław Kaczyński, prezes PiS. Kaczyński poinformował, że Rada Polityczna 
Prawa i Sprawiedliwości jednogłośnie poparła kandydaturę Andrzeja Dudy 
na prezydenta. – Sądzę, że nikt nie miał wątpliwości, jaki będzie wybór 
w tej niezwykle ważnej sprawie. Rzecz była oczywista, ale pamiętajmy: 
oczywistość nie wynika z niczego, zawsze muszą być tej oczywistości jakieś 
bardzo mocne przesłanki – oświadczył prezes PiS. Trzy powody – W wiel-
kim uproszczeniu można powiedzieć tak: są trzy takie przesłanki. Pierwsza 
odnosi się do drogi Andrzeja Dudy do prezydentury, do tego momentu, 
kiedy w 2015 r. wysunięty przez naszą partię został prezydentem. Druga 
przesłanka odnosi się do sposobu wypełniania tej funkcji w niezwykle 
ważnym i trudnym czasie. Przesłanka trzecia odnosi się do tego, co możemy 
przewiedzieć jeżeli chodzi o przyszłą kadencję i kolejne pięć lat, o które 
walczymy – mówił Kaczyński. Katastrofa smoleńska Według niego Andrzej 
Duda nie jest karierowiczem i nie zabiegał o zaszczyty. – Jego potencjał 
zauważyli inni i dzięki temu w bardzo młodym wieku znalazł się w Kan-
celarii Prezydenta, od razu jako minister, gdzie świetnie współpracował 
z śp. Lechem Kaczyńskim.

W dramatycznym i trudnym czasie po tragedii smoleńskiej Andrzej 
Duda odmówił wydania dokumentów, które świadczyłyby o śmierci Lecha 
Kaczyńskiego w momencie, kiedy nie odnaleziono jego ciała. Odmówił 
tym, którzy błyskawicznie chcieli przejąć władzę. To był dowód odwagi 
i zdecydowania – stwierdził prezes PiS. [...]

v„Kiedy o tym myślę, ciarki przechodzą mi po plecach”
Szef rządu Mateusz Morawiecki przyznał, że lubi bawić się w historię 

alternatywną i zastanawiać nad tym, „co by było, gdyby...”. – Często myślę 
sobie - i ciarki mi przechodzą po plecach - jak wyglądałaby Polska, gdyby 
5 lat temu nie wygrał Andrzej Duda – powiedział. Premier podkreślił, iż 
na pewno nie mielibyśmy tak wspaniałej pierwszej damy, która dziś tak 
pięknie reprezentuje majestat Rzeczyspospolitej.

– Kiedy tak myślimy, jak by Polska mogła wyglądać, to musimy zdać 
sobie sprawę z tego, że Polska nie miałaby szansy na tę zmianę, której 
doświadczyła. Andrzej Duda był tą iskrą, która roznieciła patriotyczny 
ogień, która doprowadziła do głębokiej zmiany, przebudowy społecznej, do 
demokratycznego życia społecznego. Andrzej Duda spowodował, że dzisiaj 
życie polskich rodzin jest naprawdę znacznie godniejsze – przekonywał 
Mateusz Morawiecki. Jak dodawał, prezydent doskonale wie, że jeszcze 
długa droga i wiele ambitnych celów do zrealizowania, a także przeszkód do 
pokonania, „ale on ma do tego siłę, siłę woli, odwagę, determinację i z nim 
razem przebudujemy Polskę w szczęśliwy, dumny kraj, dumne państwo” 
„Andrzej Duda realizuje testament Lecha Kaczyńskiego” [...]

- Dokonał wszystkiego, do czego się zobowiązał. Byliśmy dumni z pre-
zydenta, dumni z człowieka, który codzienną ciężką pracą udowadniał, że 
przyszłość ma na imię Polska. Teraz przyszedł moment, że musimy po-

nownie udowodnić, że jesteśmy białą czerwoną-drużyną, której przewodzi 
Andrzej Duda - mówiła o prezydencie szefowa sztabu Beata Szydło.[...]

– Biało-czerwona drużyna zwyciężyła wtedy, w 2015 roku, stanęłam 
wtedy i poprosiłam, żebyście zaufali Andrzejowi i wsparli naszą drużynę, 
powiedziałam, że proszę Was o to, bo ufam Andrzejowi, bo to człowiek 
uczciwy, człowiek wartości i zasad, człowiek pracowity, znam go i mogę 
za niego ręczyć – podkreśliła Beata Szydło. – Dzisiaj jestem tutaj z tych 
samych powodów, no może nie z tych samych, jest jeszcze jeden. Dzisiaj 
po pięciu latach mogę powiedzieć: prezydent Andrzej Duda mnie nie 
zawiódł i nie zawiódł Polaków. To najważniejszy powód, żeby na niego 
głosować – dodała.[...]

Zwykłe, codzienne sprawy ludzi są dla mnie najważniejsze. 
Wasze wsparcie jest mi niezbędne, bo wiecie, że nikt nie wygrywa 
wyborów sam – mówił prezydent Andrzej Duda na konwencji 
PiS inaugurującej jego kampanię.

Prezydent rozpoczął swoje wystąpienie od podziękowań – naj-
pierw swojej żonie, córce i rodzicom, a następnie premierowi 
Morawieckiemu i prezesowi Kaczyńskiemu.

– Pięć lat temu, stojąc przed państwem i oświadczając, że będę 
ubiegał się o urząd prezydenta, mówiłem, że to przy boku Lecha 
Kaczyńskiego uczyłem się, jak służyć Polsce. Prezydent Kaczyń-
ski mówił, że kiedyś to na nas spadnie obowiązek prowadzenia 
polskich spraw. Dziękuję, że dzięki waszemu wsparciu mogłem 
współuczestniczyć przez ostatnie pięć lat w prowadzeniu tych 
polskich spraw – powiedział.

Być z Polakami
Duda stwierdził, że najważniejsze dla niego jest bycie z rodaka-

mi w miejscu ich zamieszkania, żeby „mieli poczucie, że prezydent 
jest z nimi tam, gdzie żyją, gdzie na co dzień realizują się ich 
ważne sprawy”. – Nie wyobrażam sobie innego pełnienia służby 
prezydenckiej jak ten, oparty właśnie o te spotkania. Najważniej-
szym celem mojej prezydentury, ale i obozu rządzącego jest to, 
żeby podniósł się poziom życia Polaków, w każdym tego słowa 
znaczeniu – tłumaczył.

Prezydent powiedział, że przez ostatnie pięć lat dużo się zdarzy-
ło. – Wiem, że Polska w wielu aspektach zmieniła się na lepsze, ale 
mam przeświadczenie jednego, że ten proces musi być kontynu-
owany, bo do doskonałej Polski jeszcze nam bardzo daleko. Jeszcze 
nie wszystkich pozytywnych zmian udało nam się dokonać. (…) 
Wiele problemów zniknęło, ale wiele pojawia się się cały czas – 
przyznał. – Jeszcze wiele spraw nie zostało załatwionych – dodał.[.

Źródło: dorzeczy.pl
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Premier: Polska gospodarka 
stoi na stabilnych nogach

Optymistyczne dane płyną z polskiego przemysłu – napisał na 
Twitterze premier Mateusz Morawiecki, przedstawiając dane. Pol-
ska gospodarka stoi na stabilnych nogach – podkreślił.

 W styczniu zamówienia wzrosły rok do roku o 5,5 proc. – to aż 
19,5 proc. więcej niż w grudniu. Dynamika zamówień na eksport 
była jeszcze wyższa i wyniosła 8,8 proc. – wskazał szef rządu.

„Polska gospodarka stoi na stabilnych nogach i jest gotowa na 
kolejne wyzwania” – podkreślił.

Główny Urząd Statystyczny podał w tym tygodniu, że nowe 
zamówienia w przemyśle w styczniu wzrosły rok do roku o 5,5 
proc., po spadku o 3,7 proc. rok do roku w grudniu. W ujęciu mie-
sięcznym zamówienia w styczniu wzrosły o 19,5 proc., po spadku 
o 3,1 proc. miesiąc wcześniej.

Optymistyczne dane płyną z polskiego przemysłu. W styczniu 
zamówienia wzrosły r/r o 5,5% - to aż 19,5% więcej niż w grudniu. 
Dynamika zamówień na eksport była jeszcze wyższa i wyniosła 
8,8%. Polska gospodarka stoi na stabilnych nogach i jest gotowa 
na kolejne wyzwania.

   
GUS podał także, że nowe zamówienia w przemyśle na eksport 

w styczniu w ujęciu rok do roku wzrosły o 8,8 proc., po wzroście 
o 5,5 proc. rok do roku w grudniu. Nowe zamówienia na eksport 
w ujęciu miesięcznym wzrosły natomaist w styczniu o 19,4 proc., 
po spadku o 4,7 proc. w grudniu.

Wskazano również, że produkcja przemysłowa w styczniu wzro-
sła o 1,1 proc. w porównaniu ze styczniem ubiegłego roku, a w po-
równaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 4,5 proc.

W środę Eurostat przedstawił dane o najniższym bezrobociu 
w historii Polski. W czwartym kwartale ubiegłego roku wynosiło 
ono 2,9 proc.

 źródło: Twitter, PAP

Kluby „Gazety Polskiej” i Suwerenni 
poruszyli cały świat

W sobotę 8 lutego osoby z całej Polski i zagranicy zjechały się do 
Warszawy. Wszystko po to, aby wyrazić swoje poparcie dla reformy 
wymiaru sprawiedliwości. Sobotnia demonstracja „Obrońmy naszą 
suwerenność” nie uszła światowym mediom! Na wszystkich konty-
nentach pisano o Polakach, których tysiące wspierały reformę wymiaru 
sprawiedliwości. – Pokazaliśmy naszą siłę – mówi „Codziennej” szef 
klubów „Gazety Polskiej” Ryszard Kapuściński.

„Obrońmy naszą suwerenność” – to było hasło sobotniej demonstracji 
przed Trybunałem Konstytucyjnym. W manifestacji organizowanej 
przez kluby „Gazety Polskiej” i komitet Suwerenni, wzięło udział ok. 
20 tys. osób.

Pierwsi demonstranci pod gmachem TK pojawili się już rankiem 
i byli to goście z zachodnich części Polski, m.in. ze Szczecina czy 
dolnośląskiego Zgorzelca. Wraz z kolejnymi godzinami przybywało 
osób, a wraz z nimi flag – tych biało-czerwonych i tych należących 
do klubów „Gazety Polskiej” z całej Polski, transparentów i plakatów.

Demonstracją żyły media na całym świecie! O sobotnim wydarzeniu 
organizowanym przez kluby „Gazety Polskiej” i komitet Suwerenni 
pisali m.in. portal Euonews.pl. „Washington Post”, „New York Times”, 
Associated Press. Pojawiły się liczne artykuły w Stanach Zjednoczo-
nych, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Meksyku, a także we 
Włoszech, na Tajwanie czy w Australii. To dowód na ogromy sukces 
tego wydarzenia! Cytowani byli najczęściej Adam Borowski i Andrzej 
Gwiazda.

– Ta demonstracja odbiła się szerokim echem na całym świecie. 
W krajach europejskich w końcu wybrzmi, jak duże poparcie jest 
w Polsce dla reform wymiaru sprawiedliwości. Polacy chcą tych zmian 
i czekają na nie od 30 lat. Jeszcze raz powtórzę, że teraz nie możemy się 
cofnąć ani o krok - mówi „Codziennej” szef klubów „Gazety Polskiej” 
Ryszard Kapuściński.

Zaznacza, że jest pozytywnie zaskoczony postawą klubów „Gazety 
Polskiej”.

– To niesamowite, że w ciągu tygodnia udało się wszystkich zor-
ganizować. To jest ewenement. Pokazaliśmy naszą siłę i zdolność do 
organizacji w tak krótkim czasie w słusznej sprawie - dodaje.

Źródło: Gazeta Polska Codziennie.

W demonstracji wzięła udział ponad 40. osobowa delegacja Klubu 
Gazety Polskiej Dzierżoniów II. Na transparentach, które trzymali 
uczestnicy demonstracji widniały napisy: „Kasta? Basta. Precz z bez-
prawiem w sądach”, „Sądy i prokuratura w ręce suwerena”, „Fałszywe 
sądy, złodziejskie rządy”, „Stop sądokracji”, „Kasta do kasacji, usunąć 
z zawodu przestępców w togach”, „Kasta do pełnej lustracji”.

Biorąc udział w demonstracji wyraziliśmy nasze przekonanie, że 
społeczeństwo tak jak nad władzą ustawodawczą i wykonawczą musi 
mieć również kontrolę nad władzą sądowniczą. Nie jest to kwestia 
polityczna. To standard obowiązujący w każdym normalnym demo-
kratycznym państwie prawa. I o tę normalność walczymy.

red
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Rząd realizuje to, do czego się zobowiązał
Mateusz Morawiecki wraz z ministrami podsumował 100 dni rządu, w tym realizację pięciu zapowiedzi z kampanii przed wybo-

rami parlamentarnymi: Emerytura Plus, Mały ZUS Plus, Profilaktyka Plus, dopłaty dla rolników oraz budowa 100 obwodnic.

„Koncentrujemy się na budowie silnej, odważnej i ambitnej 
Polski. Udowodniliśmy, że to, co dla wielu było niemożliwe, stało 
się faktem” - mówił szef rządu. Kontynuując, podkreślił, że pro-
wadzone działania mają służyć jak najlepiej Ojczyźnie i wszystkim 
Polakom. Premier zaznaczył, że wszystkie realizowane obietnice 
są możliwe dzięki „sprawnemu zarządzaniu budżetem państwa i  
finansami publicznymi”. Wskazał, że w ciągu 5 lat nastąpił wzrost 
dochodów podatkowych o 130 mld zł, a w styczniu 2020 w budże-
cie jest ponad 3,4 mld złotych nadwyżki.

Emerytura Plus
Rząd systematycznie dąży do tego, aby seniorom było łatwiej, 

a ich sytuacja materialna poprawiała się z roku na rok. Obietnice 
przekładają się na konkretne działania, takie jak m.in. wzrost 
najniższych emerytur z 880,45 zł w 2015 r. do 1200 zł  w 2020 r.

Mały ZUS Plus
Najmniejsi przedsiębiorcy mogą liczyć na ułatwienia finansowe, 

dzięki obniżonej składce na ZUS zaoszczędza co miesiąc średnio 
po kilkaset zł. To rozwiązanie dla najmniejszych firm, których 
przychód  w 2019 r. nie był większy niż 120 tys. zł. Dzięki uldze 
w kieszeniach przedsiębiorców zostanie ok. 1,3 mld zł. „Państwo 
musi pracować ręka w rękę z przedsiębiorcami” – podkreślił pre-
mier.

Profilaktyka Plus
Pakiet bezpłatnych badan wspierający wczesne wykrywanie 

chorób cywilizacyjnych i nowotworowych. Każdy Polak powy-
żej 40 roku życia otrzyma dostęp do bezpłatnego pakietu badan 

profilaktycznych. Pierwszy etap programu obejmie pakiet badan 
krwi zawierających: morfologie, glukozę oraz cholesterol dla osób 
w wieku 40-65. „Chcemy skoncentrować się na dalszej poprawie 
funkcjonowania instytucji publicznych, w tak ważnych obszarach, 
jak służba zdrowia” mówił Mateusz Morawiecki. Przypomniał tak-
że, że obecny rząd „podniósł wydatki na służbę zdrowia do ponad 
100 mld. To więcej o niemal 50 proc.” – dodał.

Dopłata dla Rolnika
To program, który wynika z potrzeby pełnego wyrównania po-

ziomu płatności bezpośrednich między państwami UE. Równe 
dopłaty to korzyści dla wszystkich obywateli to lepsza zdrowsza 
żywność, większa ochrona środowiska, dobrostan zwierząt oraz 
jakości produktów spożywczych.

Szef rządu mówił o negocjacjach w sprawie wieloletniego bu-
dżetu UE na lata 2021-2027. Wymienił działania rządu na rzecz 
zrównania dopłat, wymienił budowę grupy przyjaciół spójności, 
która ma wspierać zwiększanie finansowania tradycyjnych polityk 
UE, jak polityka spójności.

Budowa 100 obwodnic
Nowe obwodnice to realne korzyści dla wszystkich. Premier 

zaznaczył, że „bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zdrowie, kom-
fort życia obywateli jest najważniejsze”. Dodał, że rząd „będzie 
inwestować w drogi, by Polacy jeździli bezpiecznie”. Dzięki bu-
dowie 100 obwodnic zniknie także problem ciężarówek w mieście 
i uciążliwy hałas.

„Jestem przekonany, że tak jak wiarygodność jest fundamentem 
zdrowiej polityki, tak rzetelna realizacja obietnic jest fundamen-
tem demokracji, zaufania społecznego i nadziei” – podsumował 
Mateusz Morawiecki.

Źródło: www.premier.gov.pl/

Józef Piłsudski, który wychował się 
na tradycji Powstania Styczniowego 

powiedział, że polskiego instynktu wol-
ności nie można zabijać i zabić się nie 
da, bo to jest rzecz, która ma najwięk-

szą cenę. I nie mylił się.
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„JAK TO SIĘ DZIEJE, ŻE JEST O NICH CORAZ GŁOŚNIEJ?”

Niezłomni, upominamy się o Was!
N a r o d o w y  D z i e ń  P a m i ę c i  Ż o ł n i e r z y  W y -

k l ę t y c h  2 0 2 0
„Chcieli nas zakopać - nie wiedzieli, że jesteśmy ziarnem...”
1 marca obchodziliśmy po raz kolejny Narodowy Dzień Pa-

mięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji prezydent wystosował 
przesłanie: My, Polacy, przechowaliśmy jednak wiedzę o tym, 
kto w naszych dziejach najnowszych zasłużył na chwałę, a kto 
na potępienie, kto był patriotą wiernym Ojczyźnie, a kto się jej 
sprzeniewierzył. (…) Uważam to za wielką zasługę dla naszej 
narodowej pamięci i umacniania patriotyzmu Polaków, że dzięki 
Państwa pracy dobro, wielkość, odwaga, wierność, szlachetność 
okazały się wartościami nie tylko wzniosłymi, ale też atrakcyj-
nymi i po prostu modnymi - napisał prezydent zwracając się do 
historyków, pisarzy, filmowców, dziennikarzy i muzyków, którzy 
propagują wiedzę o polskich bohaterach.

W powiecie dzierżoniowskim po raz ósmy w Bielawie, Dzierżo-
niowie, Niemczy, Łagiewnikach, Pieszycach oraz Piławie Górnej 
odbyły się uroczystości Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”. Najważniejszym punktem programu był  Bieg Tro-
pem Wilczym 2020. To skuteczna i dobra metoda propagowania 
pamięci o polskich Żołnierzach Niezłomnych, obrońcach suwe-
rennej i wolnej Ojczyzny. Bardzo cieszył widok całych rodzin 
z dziećmi ubrane w koszulki z wizerunkami Bohaterów wspólnie 
pokonujących dystans 1963 metrów.

– Młodzież odruchowo ceni cechy, cnoty, którymi charaktery-
zowali się żołnierze podziemia antykomunistycznego. Wierność, 
lojalność, zdolność do poświęceń, miłość, solidarność, pragnienie 
sprawiedliwości. To jest coś, co każdy młody człowiek ma w so-
bie – mówi w rozmowie z portalem tvp.info prof. dr hab. Tomasz 
Panfil z IPN.

W Dobrocinie po odśpiewaniu hymnu państwowego uroczysto-
ści w asyście dyrektora biura PiS Janusza Manieckiego, starosty 
Grzegorza Kosowskiego, wójta Marka Chmielewskiego, sołtys 
Grażyny Ziernik, radnych, sponsorów i szanownych uczestników 
otworzył przewodniczący ORP Ireneusz Wagnerowski. Były flagi, 
banery, przedstawiciele polskiego wojska, grochówka, pieczone 
kiełbasy i kaszanka, ale przede wszystkim - niepowtarzalny na-
strój wspólnoty, jedności. No i medale dla każdego z uczestników, 
wręczane na mecie.

W tym roku program uroczystości został wzbogacony o Konkurs 
Kulinarny pt.: „Leśna kuchnia 1939-1963” w którym uczestniczyły 
cztery drużyny ze Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach (1 miej-
sce), Szkoły Podstawowej w Olesznej (2 miejsce), Szkoły Pod-
stawowej w Ciepłowodach (3 miejsce oraz Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Przerzeczynie Zdrój (4 miejsce). Uczestnicy kon-
kursu przygotowali potrawy spożywane przez żołnierzy m.in.: 
bigos, kiełbaski pieczone, podpłomyki. Oceny potraw dokonała 
publiczność oraz komisja konkursowa. Nagrody ufundowali: Kra-
jowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT we Wrocławiu: I miejsce: 
Warnik elektryczny dwuścianowy 10 l.; II miejsce: Warnik elek-
tryczny jednościanowy 10 l.; III miejsce: Elektryczny kociołek do 
zup 10l. Nagrodę dla szkoły najlepiej ocenionej przez uczestników 
imprezy ufundowało Nadleśnictwo Świdnica: Kociołek do goto-
wania nad ogniskiem. Wyjątkową atrakcją cieszył się mecz piłki 
nożnej – Retro Ligi – pomiędzy drużyną Lechia Lwów I a Lechia 
Lwów II. Widzowie zostali przeniesieni do lat 30., prosto na boiska 
II RP. Uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w Konkursie Strzelec-
kim przygotowanym przez żołnierzy z 22. Karpackiego Batalionu 
Piechoty Górskiej z Kłodzka w którym zwyciężył Bartłomiej 
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Lachowicz. Ciekawostką był również konkurs rozpalania ognia 
„Krzesiwo” w którym zwyciężył Igor Zeń.

Budujące było to niedzielne spotkanie, w Polkach utrwala się 
przywiązanie do fundamentów chrześcijańskich, tradycji, patrio-
tyzmu i wartości, które przez wieki kształtowały naszą narodową 
tożsamość. Dzisiaj Polacy są świadomi swojej tożsamości narodo-
wej i coraz trafniej potrafią odróżnić prawdziwych bohaterów od 
kolaborujących z okupantem zdrajców i tchórzy. Z Żołnierzami 
Wyklętymi utożsamia się dziś młodzież.

– Wierzę, że te małe dzieci, które – wiele takich fotografii w 
ostatnich dniach obiega prasę – chodzą w koszulkach z wizerun-
kami „Inki”, „Zapory” czy „Łupaszki”, za kilkanaście lat będą 
elitą naszego narodu. To są ich wzorce, a wartości, za które oddało 
życie tamto pokolenie, będą im przyświecać w dalszym życiu – 
podkreślił dr Szarek. Jak dodał, jednym z zadań IPN jest właśnie 
budowanie więzi społecznych wokół pamięci i historii.I na koniec 
pytanie które zadał Tadeusz Płużański: Kim są i komu przeszka-
dzają Żołnierze Wyklęci? W odpowiedzi przytoczył słowa Łukasza 
Cieplińskiego: „Bądź Polakiem, to znaczy całe zdolności zużyj 
dla dobra Polski i wszystkich Polaków. (...) Bądź katolikiem, to 
znaczy pragnij poznać Wolę Bożą, przyjmij ją za swoją i realizuj 
w życiu” – pisał Ciepliński z celi śmierci w grypsie do swojego 
synka Andrzejka, którego nigdy nie poznał. „Zrobili ze mnie zbrod-
niarza. Prawda jednak wkrótce zwycięży. Nad światem zapanuje 
idea Chrystusowa, Polska niepodległość – a człowiek pohańbioną 
godność ludzką – odzyska”. Ciepliński miał rację. Prawda i idea 
Chrystusowa zwyciężają. Wyklęci przez komunistów żołnierze II RP 
wracają do świadomości Polaków. Szatański plan wasali Moskwy, 
aby zatrzeć po nich wszystkie ślady, wymazać ich z historii, nie 
powiódł się. Nasi żołnierze przetrwali, bo byli Niezłomni. Bo ich 
walka miała sens”.

Na to pytanie również każdy z nas powinien sobie odpowiedzieć! 
Dla mnie syna Żołnierza Wyklętego odpowiedź jest oczywista 
- za miłość do Polski i walkę o jej wolność byli ścigani, hańbie-
ni, okrutnie torturowani, a na końcu bestialsko mordowani - są 
rycerzami niezłomnymi. Oby Ich legenda trwała w następnych 
pokoleniach patriotycznych Polaków.

Cześć i wieczna chwała Żołnierzom Niezłomnym!
Kazimierz M. Janeczko

Ponad 200 osób wystartowało w niedzielę 1 marca w Biegu Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. Bieg Tropem Wilczym, organizowany w kilkuset 
miastach w Polsce, w Dzierżoniowie odbył się po raz szósty. Miał charakter 
symboliczny, a jego głównym celem było upamiętnienie polskich żołnierzy 
działających w ramach powojennego podziemia antykomunistycznego.

Równo o godzinie 12:00 uczestnicy biegu wyruszyli na trasę o długości 
1963 m, która wiodła ulicami: Rynek, Klasztorna, Garncarska, Przedmie-
ście, Krasickiego do Ronda przy Synagodze, plantami wzdłuż murów 
obronnych, przecinając ulice: Kościelną, Ząbkowicką i Miodową. Ulicą 
Bohaterów Getta biegacze powrócili do Rynku.

Dla pierwszych 160 zapisanych osób przewidziano pakiety startowe 
zawierające m.in. pamiątkową koszulkę, opaskę odblaskową, plakat, 
broszury i ulotki. Natomiast pierwszym 120 osobom na mecie wręczono 
okolicznościowe medale. Po skończonym biegu na każdego uczestnika 
czekała smażona kiełbasa oraz gorąca herbata.

Impreza finansowana była ze środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów w ra-
mach realizowanego Programu Rozwoju Społecznego na lata 2015-2020.

Źródło: dzierzoniow.pl/, fragment tekstu wykorzystywany wyłącznie jako 
prawo cytatu w myśl Art. 29. Prawo cytatu Ustawa o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych.
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W serwisie internetowym Urzędu Miasta (https://dzierzoniow.pl/pl/news/
decyzje-komunikaty-i-praktyczne-wskaz-wki) gromadzone są najważniej-
sze informacje związane z zagrożeniem spowodowanym koronawirusem 
i działaniami mającymi zatrzymanie jego rozprzestrzeniania. Dowiemy się:

•     Jak będzie funkcjonował Dzierżoniów przez najbliższe dni.
•     Jak funkcjonują instytucje powiatowe.
•     Otworzy się w nowym oknieKomunikaty Głównego 

Inspektora Sanitarnego dotyczące koronawirusa.
•     Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów.
•     Otworzy się w nowym okniePolicja ostrzega przed 

oszustami w związku z koronawirusem.
•     całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie.
•     Otworzy się w nowym oknieJak przygotować firmę 

na koronawirusa? Instrukcja w 15 punktach.
•     Najnowsze informacje o koronawirusie 

- strona Ministerstwa Zdrowia.

Poznamy numery telefonów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
giczna w Dzierżoniowie, pod którymi można kontaktować się w sprawie 
koronawirusa

•     74 832 33 33, wew. 136 - do godziny 15.00
•     781 55 60 33 - po godzinie 15.00

Podane są zasady bezpieczeństwa w placówkach handlowych, rekomen-
dowane przez Ministerstwa Rozwoju i Generalną Inspekcję Sanitarną:v

•     zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra);
•     płać bezgotówkowo;
•     regularne i dokładne myj i dezynfekuj ręce;
•     upewnij się, że w obiektach handlowych jest dostęp do 

miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą;
•     podczas wizyt w placówkach handlowych nie dotykaj 

dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu;
•     przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu 

i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem 
lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do 
zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub 
zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%);

•     nie obawiać się zwracać uwagi innym, aby nie kasłałali i nie 
kichał w naszym kierunku ani na produkty spożywcze.

Podana jest informacja o wstrzymaniu kwalifikacja wojskowej.
W związku z ryzykiem zarażenia koronawirusem powodującym chorobę 

COVID-19, Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznym i Administracji Ma-
riusz Kamiński oraz szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błasz-

czak podpisali rozporządzenie nr 423 zmieniające rozporządzenie w sprawie 
przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Na mocy tego przepisu 
Powiatowa Komisja Lekarska w Dzierżoniowie kończy pracę z dniem 
13 marca 2020 r. Osoby, które otrzymały wezwania do stawienia się do 
kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 31 marca br. nie mają 
już tego obowiązku. Wezwania te tracą ważność. Link do rozporządzenia

Zakazie organizacji imprez artystycznych i rozrywkowych
W  związku  z zagrożeniem  rozprzestrzeniania  się  zakażeń  wirusem  

SARS  CoV-2  i w celu zapobieżenia  epidemii,  zawiesza  się  na  tere-
nie  województwa  dolnośląskiego  organizowanie imprez artystycznych 
i rozrywkowych. Zawieszenie obowiązuje od 12, do 25 marca. Osoby 
naruszające zakaz, podlegają karze grzywny. Pełna treść rozporządzenia 
Wojewody Dolnośląskiego

Ograniczenia dostępu w urzędach skarbowych
W urzędach skarbowych obsługa klientów może być prowadzona tylko 

na salach obsługi podatnika, a liczba osób przebywających jednocześnie 
w urzędzie jest ograniczona. Działania te będą dostosowane do warunków 
lokalowych i organizacyjnych poszczególnych urzędów skarbowych. 
Szczegółowe informacje o sposobie rozliczenia podatków

Możliwości otrzymania zwolnienia lekarskiego bez wychodzenia z domu

Źródło: serwis Urzędu Miasta

Praktyczne informacje dla mieszkańców

Zmarła pierwsza osoba zarażona koronawirusem z powiatu dzierżoniowskiego
Bardzo złe informacje napłynęły z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Jak przekazał dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Dzierżoniowie, testy potwierdziły dwa nowe przypadki zachorowania na 
koronawirusa w powiecie dzierżoniowskim. Jeden z zarażonych pacjentów, 
który pochodzi z Dzierżoniowa, nie wykazuje objawów choroby i nadal 
przebywa w izolacji domowej.

Niestety mieszkaniec Gminy Pieszyce, u którego stwierdzono obecność 
koronawirusa, zmarł w szpitalu znajdującym się poza powiatem dzierżo-
niowskim. Bezpośrednią przyczyną śmierci było zatrzymanie krążenia 
i udar mózgu.

Jest to bardzo smutna wiadomość, która pokazuje w obliczu jakiego zagrożenia wszyscy się znajdujemy. Władze powiatu składają głębokie wyrazy 
współczucia rodzinie zmarłego mieszkańca Gminy Pieszyce.

Starosta apeluje jednocześnie do wszystkich mieszkańców o przestrzeganie zaleceń sanitarnych, dbanie o siebie i bliskich, a przede wszystkim 
o zostawanie w domach.

Źródło: https://pow.dzierzoniow.pl/
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Zabawa Karnawałowa dla dzieci 
(uczestników zajęć w świetlicy środowiskowej w pa-

rafii pw. Królowej Różańca Św.)

Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz 
uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, 

oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić 
do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy 

królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie 
królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». 

I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.
Mk 10,13-16

To już 20. raz odbyła się doroczna zabawa karnawałowa z Mikołajem 
w naszej parafii. Uczestnikami były dzieci korzystające z zajęć w świetli-
cy środowiskowej prowadzonej przez wolontariuszy ze Stowarzyszenia 
Klubu Abstynenta „Na Pawłowym Wzgórzu”. Stowarzyszenie liczy 28. 
członków, aktywnych jest ponad połowa, ale jak mówi przewodniczący 
Sławomir Smugarzewski - w razie potrzeby można liczyć na wszystkich. 
Świetlica środowiskowa rozpoczęła swoją działalność w kwietniu 2000 
roku. Objęła opieką i pomocą dzieci z rodzin uzależnionych. Tygodniowo 
z zajęć w świetlicy korzysta ponad 50. dzieci.

- Czynienie dobra jest dla mnie radością, jest też świadectwem mojej 
katolickiej wiary - mówi przewodniczący - dziś z satysfakcją mogę powie-
dzieć, że nasze założenia realizujemy zgodnie ze statutem i programem. 
Wszyscy członkowie stowarzyszenia jako wolontariusze wspólnie z ks. 
Zygmuntem Kokoszką, proboszczem parafii podejmują szereg prac, które 
stwarzają możliwości dalszej efektywniejszej działalności świetlicy – do-
daje. Program stowarzyszenia cieszy się dużym zainteresowaniem i spełnia 
założone cele. Co roku cieszy mnie, kiedy po świętach Bożego Narodzenia, 
dzieci pytają; kiedy zabawa, kiedy Mikołaj i kiedy paczki? Te oczekiwania 
to wielka radość dla mnie jako organizatora a przede wszystkim dla dzieci, 
dla których paczki ze słodyczami są często jedynym prezentem jaki otrzy-
mują. Co roku rozdajemy 50. zaproszeń a na zabawę przychodzi ponad 70. 
dzieci, bowiem zaproszone dzieciaki przyprowadzają swoje rodzeństwo 
– powiedział przewodniczący.

Od kilku lat przygotowaniem programu i prowadzeniem zabawy zajmuje 
się wspaniałe małżeństwo; przedszkolanka Ela Dybaś oraz jej małżonek 
Roman, który dobiera odpowiednie do scenariusza utwory muzyczne 
i piosenki. Zabawę rozpoczął ks. Piotr Sipiorski modlitwą w intencji orga-
nizatorów oraz błogosławieństwem dla dzieci, życząc im dobrej zabawy. 
W tym roku ze względu na pilny służbowy wyjazd burmistrza Dariusza 
Kucharskiego, w rolę Mikołaja wcielił się pan Wojtek Chlipała nasz para-
fianin. Święty Mikołaj wspólnie z przewodniczącym stowarzyszenia, rozdał 
dzieciom ponad 50. paczek ufundowanych przez Urząd Miasta Dzierżo-
niowa, anonimowych darczyńców oraz odpisu 1% podatku od parafian, za 
co organizatorzy składają serdecznie podziękowania. Prowadząca imprezę 
wraz z pomocnikami, paniami Agnieszką Kotowską i Teresą Potuszyńską 
oraz panem Mirosławem Gilewskim, swoim entuzjazmem i niespożytą 
energią zachęcała wszystkich uczestników do udziału w konkursach i plą-
sach. W przerwie zabawy dzieci miały okazję na słodki poczęstunek, a po 
tańcach orzeźwiały się wyśmienitymi sokami.

Przewodniczący stowarzyszenia podziękował staropolskim „Bóg zapłać” 
wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji programu.

kmj

VIII Orszak Trzech Króli 2020
Trzej królowie pokazują, że aby spotkać Chrystusa trze-

ba ruszyć w drogę. Zgodnie z zachętą papieża Franciszka, 
wstańmy więc z kanapy i idźmy w Orszaku Trzech Króli – 

apeluje rzecznik Episkopatu Polski, ks. Paweł Rytel-Andria-
nik.

Rodziny, uczniowie, nauczyciele, sąsiedzi - zwykli ludzie tworzą to 
niezwykłe przedstawienie – uliczne jasełka, które co roku 6 stycznia od-
bywają się w przestrzeni publicznej na ulicach wiosek, miast i miasteczek 
w Polsce i poza jej granicami. Święto Trzech Króli nawiązuje do polskich 
tradycyjnych jasełek i wspólnego kolędowania. Jest to próba przywrócenia 
świetności dawnym zwyczajom opartym na wielopokoleniowej tradycji 
wyrosłej na gruncie kultury chrześcijańskiej.

Już po raz ósmy w Dzierżoniowie 6 stycznia gości Orszak Trzech Króli 
z udziałem mieszkańców wszystkich dzierżoniowskich parafii. W tym 
roku hasłem Orszaku Trzech Króli są słowa „Cuda, cuda ogłaszają” z 
kolędy „Dzisiaj w Betlejem”. „Będziemy dziękowali za wszystkie cuda, 
które zdarzyły się w historii naszej Ojczyzny, za Cud na Wisłą, który 
miał miejsce 100 lat temu; cuda, które zdarzają się wokół nas, których 
doświadczamy na co dzień” - informują organizatorzy. Tym razem uro-
czystości mają nieco inny scenariusz, choć tradycyjnie zakończą się przed 
szopką w rynku.

Organizator Orszaku Trzech Króli Piotr Pieszczoch przypomina, że 
pierwszy Orszak Trzech Króli w 2012 r. wyruszył z kościoła pw. Maryi 
Matki Kościoła w Dzierżoniowie pod hasłem „Kolędy - lepiej śpiewać 
niż słuchać, lepiej razem niż samemu”. – W tym roku chcemy jeszcze raz 
podkreślić ideę wspólnego kolędowania, która przyświeca naszej inicja-
tywie od początku. Chcemy rozkolędować Dzierżoniów. W tegorocznym 
orszaku ponownie wyjdziemy z kolędami poza świątynie, poza rodzinne 
domy, wyjdziemy na ulice naszych miejscowości. Chcemy przypomnieć 
polskie kolędy, piękne utwory, głęboko teologiczne, a jednocześnie bardzo 
jasne w przekazie, od najstarszej „Anioł pasterzom mówił” do najbardziej 
współczesnych, od najbardziej znanych do zapomnianych – powiedział 
organizator orszaku.

W 2020 roku w Dzierżoniowie uczestnicy VIII Orszaku Trzech Króli 
spotkali się na mszach świętych o godz. 12.00 w swoich parafiach. Tam 
też – w kościołach parafialnych - obejrzeli jasełka. Po nich nastąpiło for-
mowanie orszaków parafialnych, przemarsz przed pomnik Papieża św. Jana 
Pawła II przy kościele MMK i wspólne przejście ul. Świdnicką do szopki 
na rynku, gdzie królowie złożyli dary nowo narodzonemu Jezusowi. Nie 
obyło się oczywiście bez wspólnego kolędowania.

Licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta biorący udział w korowodzie 
dali świadectwo wiary, modlitwy, apostolstwa i zaangażowania wielu ludzi 
dobrej woli. I co ważne w tym roku, po raz kolejny w takim rozmiarze, 
w lokalnej przestrzeni medialnej, pojawiła się wyraźna informacja o 
ewangelizacji, apostolstwie i potrzebie wyrażania wiary przez chrześci-
jan. Organizatorzy przygotowali niespodziankę w postaci koncertu kolęd 
w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Sygnalistów Myśliwskich 
„Odgłosy Kniei” Okręgu Wałbrzyskiego PZŁ, kolędy radośnie i głośno 
śpiewaliśmy wszyscy. Uroczystość zakończyło błogosławieństwo udzie-
lone przez dziekana Dekanatu Dzierżoniów ks. Zygmunta Kokoszę, który 
serdecznie podziękował głównemu organizatorowi Orszaku Parafialnemu 
Oddziałowi Akcji Katolickiej z naszej parafii, szczególnie podkreślił rolę 
i zasługi pana Piotra Pieszczocha. Podziękował zespołowi sygnalistów za 
wspaniały koncert kolęd oraz uczestnikom Orszaku, których w tym roku 
było wyjątkowo dużo bo ponad 2. tysiące.

red
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Klub radnych powiatowych 
PiS po 21. miesiącach

Klub radnych miejskich 
PiS po 21. miesiącach
Rozwiązanie sprawy ciepłowni

Stanowisko burmistrza Dzierżoniowa w sprawie pomysłu 
budowy instalacji RDF

W związku z informacjami pojawiającymi się w ostatnich dniach 
w przestrzeni publicznej, mówiącymi o tym, że na terenie dzierżoniowskiej 
ciepłowni ma powstać instalacja do spalania RDF-u, przekazuję Państwu, 
co w najbliższym czasie wydarzy się w tej sprawie.

Zakład Energetyki Cieplnej złożył do miasta formalny wniosek o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na zlokalizowanie przy ul. 
Złotej instalacji do termicznego przetwarzania paliwa RDF. Informacja 
o tym dostępna jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Złożenie 
takiego wniosku obliguje urząd do przeprowadzenia postępowania zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i taki, składający się z wielu etapów, proces 
się rozpoczął.

Podkreślam, że żadna decyzja w tej sprawie nie zapadła i zapewniam, że 
nie zapadnie bez wcześniejszych konsultacji z mieszkańcami. Szczególnie 
z osobami mieszkającymi w sąsiedztwie ciepłowni.  

Uważnie obserwuję toczącą się w internecie dyskusję i chętnie poroz-
mawiam z każdą ze stron.

Uważam, że ze względów społecznych nie jest to dobre miejsce dla tego 
typu inwestycji.

Jednak formalną, wiążącą  decyzję mogę wydać dopiero po wypełnieniu 
całej przewidzianej w takiej sprawie procedury, a to jeszcze potrwa. Jest 
więc dużo czasu na spokojną rozmowę i wysłuchanie wszystkich zainte-
resowanych tą sprawą.

Na pierwsze spotkanie informacyjne, jeszcze przed rozpoczęciem for-
malnych konsultacji, zapraszam Państwa w czwartek 12 marca, o godzinie 
17.00 do sali koncertowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury. 

AKTUALIZACJA
4 marca, po godzinie 14.00  wnioskodawca, zgodnie z sło-

wem danym burmistrzowi, formalnie wycofał wniosek 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na 
zlokalizowanie przy ul. Złotej instalacji do termicznego prze-

twarzania paliwa RDF.

Aktualne informacje dotyczące powstania 
instalacji do przetwarzania paliwa RDF 

zamieszczany w serwisie: 
http://pisdzierzoniow.pl/ Zapraszamy.

Pomoc dla dzierżoniowskich ratowni-
ków medycznych

1 kwietnia 2020 roku z inicjatywy przewodniczącego Klubu „GP” Dzier-
żoniów II Janusza Manieckiego oraz dzięki wielkiemu sercu pani Iwony 
Bilińskiej – Prezes Zarządu w firmie Galwanizer sp. z o. o. w Dzierżoniowie 
udało się dostarczyć dzierżoniowskim ratownikom medycznym 150 szt. 
kombinezonów ochronnych. Dziś w trudnym czasie to sprzęt niezbędny 
dla ludzi, którzy każdego dnia niosą pomoc potrzebującym w naszym 
powiecie. Pani Prezes Bilińska w imieniu firmy zadeklarowała pomoc 
naszym służbom medycznym a spółka „Galwanizer” zamówiła i sfinan-
sowała zakup tych kombinezonów w kwocie blisko 6 tys. zł. To wsparcie 
na pewno skuteczniej zabezpieczy naszych medycznych ratowników.  
Dodać wypada, że wczoraj wicewojewoda dolnośląski a jednocześnie nasz 
Klubowy kolega - Jarosław Kresa dostarczył dzierżoniowskim ratownikom 
5 specjalistycznych kombinezonów ochronnych i kilkadziesiąt maseczek 
FFP 2 i FFP 3 o bardzo wysokiej skuteczności filtracji. Szef klubu radnych 
powiatu pan Marcin Pięt również przekazał maseczki ochronne, a radni PiS 
Rady Powiatu zadeklarowali pomoc dla szpitala dzierżoniowskiego na zakup 
środków ochrony osobistej w kwocie 3 tys. zł pochodzących z diet radnych. 
Dziękujemy pani Prezes Bilińskiej, panom: wicewojewodzie Jarosławowi 
Kresie oraz Marcinowi Piętowi i Januszowi Manieckiemu – radnym po-
wiatu - za sprawną i cenną pomoc w czasie epidemii.

To druga inicjatywa w ramach akcji #PomocWCzasachPróby prowadzo-
nej przez Klub Gazety Polskiej Dzierżoniów II. 

– Mam nadzieję, że dzięki ofiarności naukowców, lekarzy, pie-
lęgniarek, ratowników, mieszkańców miasta i wszystkich zaan-
gażowanych służb, wsparciu dla nich ze strony rządu, różnych 
instytucji i firm oraz samodyscyplinie wszystkich Polaków wspólnie 
przezwyciężymy ten kryzys – mówi przewodniczący Klubu GP. 
Zachęcamy do dalszej wzajemnej pomocy w tym tak trudnym i wymaga-
jącym od wszystkich czasie pandemii.

Kub PiS RP
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POLECAMY

POLITYKA HISTORYCZNA PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY
Przystępując do pisania tego artykułu musiałem cofnąć się na chwilę 

do okresu gdy władzę w Polsce sprawowała koalicja PO – PSL. To wtedy 
właśnie pani minister Katarzyna Hall próbowała eliminować z podstawy 
programowej szkół między innymi lekcje historii. Doprowadziło to do tego, 
że pięciu działaczy opozycji z lat 80-tych rozpoczęło w dniu 19 marca 2012 
roku w Krakowie  strajk głodowy protestując przeciwko bardzo znaczącym 
ograniczeniom nauki historii w liceach ogólnokształcącym. Reforma mini-
ster K. Hall  zakładała stopniowe ograniczanie  nauki godzin nauki języka 
polskiego, historii i przedmiotów przyrodniczych. Wielu przedstawicieli 
środowisk akademickich oraz nauczyciele  zwracali ponadto uwagę, że taki 
krok to próba zmieniania polskiej tożsamości. MEN lekceważyło te prote-
sty nie zwracając uwagi, że w dłuższym okresie taka polityka oświatowa 
będzie powodować, że ogranicza się możliwości kształcenia na uczelniach. 
A może właśnie o to chodziło.

Kształtowanie polityki historycznej  
przez prezydenta Andrzeja Dudę

Wybory prezydenckie i parlamentarne w 2015 roku spowodowały, że do 
władzy doszła prawica i rząd zmienił okrojone przez PO-PSL programy 
nauczania, przede wszystkim w zakresie historii. Reforma oświatowa 
przygotowana i  wprowadzona przez minister Annę Zalewską całkowicie 
zmieniła podstawę programową nauczania historii w szkole podstawowej 
i szkole średniej. Obowiązują teraz dwa 4-letnie  cykle kształcenia z naci-
skiem na ostatnie dwa stulecia. W nowej podstawie programowej bardzo 
ważne jest przeformułowanie spojrzenia na historię, zwłaszcza ojczystą, 
tak aby  uczniowie mieli do niej  stosunek emocjonalny.

W zakresie kształtowania  polityki historycznej w kraju oraz na arenie 
międzynarodowej „obowiązki” przejął na siebie Pan Prezydent Andrzej 
Duda. Od pierwszych dni sprawowania funkcji prezydenta przejął na siebie 
główny obowiązek promocji „polskiej” polityki historycznej, współpracu-
jąc ściśle w tym zakresie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Według 
Prezydenta powinniśmy prowadzić twardą i zdecydowaną politykę histo-
ryczną – politykę prawdy o Polsce i Polakach. W okresie szczególnie rzą-
dów koalicji PO – PSL polskiemu społeczeństwu „ wciskano” pedagogikę 
wstydu. Trzeba mieć jednak świadomość, że dzisiaj dzieci i wnuki zdrajców 
Rzeczypospolitej,  którzy walczyli o utrzymanie sowieckiej dominacji nad 
Polską zajmują wiele eksponowanych stanowisk w różnych instytucjach. 
Oni nigdy nie będą chcieli się zgodzić na to , żeby prawda o wyczynach 
ich ojców , dziadków  i pradziadków zdominowała polską narrację. Tylko 
prawda o minionych czasach będzie pobudzać społeczeństwo polskie do 
patriotycznej postawy. Należy także pamiętać, że były w naszej historii 

momenty trudne i o tym trzeba też mówić bardzo wyraźnie. Zdaniem Pana 
Prezydenta Andrzeja Dudy fałszowano w społeczeństwie polskim obraz 
nas samych, a była to kompletna aberracja. Nie ma też racji bytu polityka 
„radosnego” patriotyzmu prowadzona przez poprzedniego prezydenta 
Bronisława Komorowskiego.

Powinniśmy być dumni
W trakcie bieżącej kadencji Prezydenta Andrzeja Dudy widać wyraźnie 

upowszechnianie się „mody na patriotyzm”. Po części jest to odreagowanie 
naszego społeczeństwa na „pedagogikę wstydu”, którą nam wciskano w po-
przednich latach. To także wyraźna odpowiedź na poczynania prezydenta. 
Młodzież zaczyna być dumna ze swojego pochodzenia że mówi w polskim 
języku. Ale mamy w Polsce cele brytów, który będąc zva granicą wstydzi 
się mówić po polsku. Nie muszę tu wyraźnie wskazywać o kogo chodzi, 
bo wszyscy znają to nazwisko. Nie należy zapominać, że „resortowe 
dzieci polityków” będą przeciwne podkreślaniu bohaterskich czynów 
ludzi – a robi to na każdym kroku A. Duda - którzy nigdy nie chcieli się 
pogodzić z reżimem komunistycznym i władzą wprowadzoną w Polsce na 
sowieckich bagnetach. Trudno się dziwić, że oni nie są zainteresowani tym, 
żeby Żołnierze Niezłomni są naszymi bohaterami.

Ofensywna polityka historyczna
Pan Prezydent Andrzej Duda w swoim postępowaniu stara się prowa-

dzić ofensywną politykę historyczną jako element budowy naszej pozycji 
w przestrzeni międzynarodowej. To wielki obowiązek, aby stworzyć ramy 
działania państwa w zakresie polityki historycznej. W ramach powołanej 
przez Prezydenta A. Dudę Narodowej Rady Rozwoju wypracowywane są 
działania dotyczące kontekstów, pomysłów i realizacji polityki historycznej 
państwa. Naszym wielkim obowiązkiem jest stworzenie ram działania pań-
stwa polskiego – w sensie instytucjonalnym i edukacyjnym – tak, aby reali-
zowana była polityka historyczna z prawdziwego zdarzenia. Pan Prezydent 
uważa i mocno to definiuje, że skuteczna polityka historyczna nie polega 
z pewnością na ograniczaniu lekcji historii w szkołach jak to się działo 
w czasach rządów PO-PSL. To było nie tylko podcinanie korzeni polskiej 
polityki historycznej, ale przede wszystkim podcinanie korzeni polskiego 
społeczeństwa i narodu. Znamy stwierdzenie polityka z najwyższej półki, 
że „…polskość to nie normalność…”. Dobrze, że od kilku lat ten polityk 
nie decyduje o tym jak ma wyglądać polityka historyczna w Polsce. Bardzo 
ważnym elementem  tej polityki jest jej funkcja edukacyjna. To element 
o charakterze państwotwórczym.

Prezydent Andrzej Duda ubiega się o reelekcję, a jeżeli wygra wybory 
prezydenckie to możemy mieć pewność, że realizowana przez niego 
polityka historyczna nie ulegnie na pewno  żadnej zmianie. Drodzy Czy-
telnicy, weźmy szeroki udział w zbliżających się wyborach prezydenckich 
i zagłosujmy tak, aby realna polityka historyczna w Polsce w dalszym ciągu 
torowała sobie drogę do zajęcia właściwego jej miejsca. Mam nadzieję, że 
wszystko o czym napisałem pomoże niezdecydowanym podjąć decyzję jak 
powinniśmy zagłosować.

PePe
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INFORMACJE I  WYDARZENIA

DZIERŻONIÓW POWIAT

Jeżeli masz ciekawą informację z wydarzeń, uroczystości 
i imprez w Dzierżoniowie lub powiecie dzierżoniowsklim, pro-
simy o wysłanie jej na adres: klubgp.ddz2@wp.pl. Otrzymane 
informacje ukażą się w następnym numerze Głosu Wolnych 
Polaków. Zachęcamy do współpracy.

redakcja

80. rocznica masowych deportacji Polaków na Sybir  
- 10.02.2020.

W 2020 r. przypada 80. rocznica masowych deportacji Polaków 
na Sybir. 10 lutego 1940 r. władze Związku Socjalistycznych 
Republik Sowieckich  przeprowadziły pierwszą (z czterech) 
masową deportację obywateli II Rzeczypospolitej Polskiej 
w głąb państwa sowieckiego – północnej Rosji i zachodniej 
Syberii. Wywieziono wtedy około 140 tys. ludzi. W nieludzki 
warunkach transportowano ich na nieludzką ziemię. W czasie 
transportu deportowani umierali z wyczerpania, głodu i zimna.

Demonstracja poparcia reformy sądownictwa.  
„Ani kroku w tył” - 08.02.2020.

Żądamy dokończenia reformy wymiaru sprawiedliwości; ani 
kroku w tył – mówił w sobotę podczas manifestacji pod Try-
bunałem Konstytucyjnym w Warszawie jej działacz opozycyjny 
z czasów PRL Adam Borowski. W wydarzeniu wzięło udział - 
według organizatorów - około 20 tys. osób.

TARGOWICA 2020 - 16.01.2020.
To co zrobili w PE Europosłowie opozycji jest jawnym wy-
stąpieniem przeciwko interesom Polski. Żyjemy w demokra-
tycznym, praworządnym państwie. Niestety opozycja w imię 
własnych interesów politycznych godzi w polską rację stanu 
- oświadczył szef KPRM Michał Dworczyk.

157 lat temu, 22 stycznia 1863 r., Manifestem Tymczasowego 
Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie Styczniowe, 

największy w XIX w. polski zryw narodowy.
Środowiska patriotyczne Dzierżoniowa uczciły w środę 157. 
rocznicę wybuchu zrywu. Zapaleniem zniczy oraz modlitwą 
przed Pomnikiem Losów Ojczyzny oddaliśmy hołd powstań-
com i członkom Rządu Narodowego Powstania Styczniowego.

Prezydent podpisał nowelizację ustaw sądowych  
- 04.02.2020.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 20 grudnia 
2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszech-
nych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych 
ustaw.

„Podglądanie kosmosu. Od lunety Galileusza do teleskopów 
kosmicznych” - 19 lutego 2020.

Wystawa „Podglądanie kosmosu. Od lunety Galileusza do 
teleskopów kosmicznych” przygotowana została przez Mu-
zeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wystawa prezentuje 400. 
lat ewolucji lunety i teleskopu – od narzędzia pozwalającego 
na obserwację zjawisk na niebie do precyzyjnego przyrządu 
pomiarowego.

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych - 
30.01.2020.  

Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski wręczył w imieniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia państwo-
we nadane mieszkańcom Dolnego Śląska. Medalem Stulecia 
Odzyskanej Niepodległości odznaczony został mieszkaniec 
Dzierżoniowa Kazimierz M. Janeczko.

Michał Dworczyk - Podsumowanie działalności na rzecz Po-
wiatu Dzierżoniowskiego - 28.01.2020.


