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„Dla Ciebie Polsko” w 100.rocznicę 
Odzyskania Niepodległości - str. 8.

VII Patriotyczne Śpiewanie w Dzier-
żoniowie w roku 100-lecia Odzyska-

nia Niepodległości - str. 4.
KONCERT Z OKAZJI 100. LECIA OD-
ZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI - str. 4.
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Ponad miesiąc temu mieszkań-
cy naszego powiatu zdecydowali 
o składach samorządów – woje-
wódzkiego, powiatowego i gmin-
nych. Przypomnieć wypada, że 
nowa kadencja rad oraz organów 
wykonawczych trwać będzie pięć 
lat, aż do 2023 roku. Tu, w matecz-
niku koalicji PO i „bezpartyjnego” 
OBS-u, które od 2002 roku sprawują 
władzę w powiecie i większości 
gmin, zadanie Zjednoczonej Pra-
wicy było wyjątkowo trudne. Nie 
można było bowiem przekładać 
sondażowych wyników poparcia 
dla większości parlamentarnej, na 
terenie gdzie mocno zakorzeniły 
się PO i OBS. Podjęliśmy jednak 
wyzwanie ze skutkiem, który prze-
szedł najśmielsze oczekiwania. 
Dlatego zacząć wypada od po-
dziękowań.Serdecznie dziękujemy 
wszystkim mieszkańcom powiatu, 
którzy oddali głos na kandyda-
tów PiS oraz lokalnych komitetów 
popieranych przez Zjednoczoną 
Prawicę. Dzięki wsparciu Państwa 
osiągnęliśmy najlepsze wyniki 
w historii samorządowej rywalizacji. 
Wielkie podziękowania należą się 
wszystkim naszym kandydatom za 
serce, ogromną pracę i poświęcenie. 
Dwumiesięczna kampania pokazała, 
że poważnie potraktowaliśmy wy-
bory, daliśmy z siebie bardzo dużo. 
Oczywiście dziś marzyć można 
o nieco lepszym wyniku, ale jak 
wiadomo... apetyt rośnie w miarę 

jedzenia. Wiele jeszcze przed nami.  
Dziękujemy koleżankom i kolegom, 
którzy nas wspierali – członkom ko-
misji wyborczych, mężom zaufania, 
wszystkim, którzy poświęcali swój 
czas i energię dla realizacji jednego 
celu – wyborczego zwycięstwa. 
A teraz trochę o wyborczej geografii. 
PiS współrządzi w samorządzie 
wojewódzkim po raz pierwszy 
w historii!!! Szanowni Państwo 
– kandydaci PiS wygrali wybory 
do Rady Powiatu zdobywając 

ponad 12 300 głosów!!! Dla po-
równania przypomnieć wypada, 
że w 2014 roku kandydaci PiS 
zdobyli w powiecie nieco ponad 6 
000 głosów. Zwiększyliśmy więc 
poparcie dla Zjednoczonej Prawicy 
o ponad 100%. Dzięki Państwa 
głosom mamy dziś w Radzie Po-
wiatu ośmiu radnych – Małgorzatę 
Greiner, Grażynę Król, Dariusza 
Gortycha, Krzysztofa Bielawskie-
go, Marcina Pięta, Janusza Szpota, 
Macieja Rojka i niżej podpisanego 
– Janusza Manieckiego. Stanowimy 
w Radzie największy klub, będący 
konstruktywną i realną opozycją 
dla odtworzonej na nowo „koalicji 
stagnacji i strachu” - PO- OBS.  
W Dzierżoniowie nasz kandydat na 
burmistrza – Jarosław Kresa osiągnął 
drugi wynik i ponad 2 800 głosami. 
Kandydaci PiS do Rady Miasta 
uzyskali drugi wynik z ponad 3 300 
głosów, czyli ponad 1000 więcej niż 
w 2014 roku. Lepszy wynik osią-
gnął tylko komitet wyborczy pana 
burmistrza Dariusza Kucharskiego 
- „Nowoczesny Dzierżoniów”, za 
którego parawanem umiejętnie 
skryli się lokalni działacze PO. 
Ten prosty zabieg propagandowy 
pozwolił skutecznie oddzielić „bez-
partyjny” lokalny komitet od skom-
promitowanej zupełnie w skali kraju 
Platformy Obywatelskiej. Poważną 
porażkę zanotował w mieście OBS 
byłego burmistrza – pana Marka 
Pioruna, który osiągnął dopiero 

trzeci wynik (w 2014 roku OBS 
wygrał wybory w Dzierżoniowie). 
W nowej Radzie Miasta mamy 
więc sześciu radnych PiS – Irenę 
Bukalską, Zbigniewa Zenia, Ro-
mana Kowalczyka, Kazimierza 
Szabata, Ryszarda Borka i Jarosława 
Kresę. Podobnie jak w powiecie 
klub radnych PiS jest opozycją dla 
samodzielnie rządzących 11 radnych 
z „Nowoczesnego Dzierżonio-
wa”. W radzie znalazło się jeszcze 
miejsce dla 4 radnych OBS-u.  

W innych miastach powiatu też 
było nieźle. W Niemczy kandy-
dat PiS na burmistrza – pan 
Jarosław Węgłowski zwyciężył 
w drugiej turze swoją kontrkan-
dydatkę. Gratulujemy Panie Bur-
mistrzu i życzymy udanej, dobrej 
dla mieszkańców kadencji! W do-
datku dwa sprzymierzone komitety 
wyborcze skupione wokół pana 
Węgłowskiego wprowadziły 7 rad-
nych do 15-osobowej Rady Gminy. 
W Piławie Górnej i Łagiewnikach 
kandydaci PiS – pani Zuzanna 
Bielawska i pan Artur Szczurkow-
ski przegrali rywalizację w drugiej 
turze – w pierwszym przypadku 
z kandydatem OBS-u, a w drugim 
z kandydatem PO. W Piławie PiS ma 
1 radną, a w Łagiewnikach aż pięciu.

PiS nie wystawiał swych kandyda-
tów na burmistrza Bielawy i Pieszyc 
oraz wójta gminy wiejskiej Dzierżo-
niów. W Bielawie mamy 2 radnych 
a w gminie wiejskiej – trzech.  
Zapewniamy Państwa o jednym 
– wszędzie tam gdzie Zjednoczo-
na Prawica ma swych radnych 
będziemy pracować dla dobra 
mieszkańców, traktując swą funk-
cję jako służbę i obowiązek. Nie 
dla przywilejów i zaszczytów 
startowaliśmy i udowodnimy to 
pracą w ciągu długich pięciu lat.  
Szanowni Państwo, przed nami 
jeszcze ważniejszy dla Polski rok – 
2019. Już w maju odbędą się wybory 
do Parlamentu Europejskiego, nie-
zwykle ważne dla przyszłej pozycji 
Polski na kontynencie. Oglądając 
dziś codzienne obrazki z opanowa-
nego przez lewaków PE, lepiej zro-
zumiemy wagę tego głosowania. To 
tam obecnie „totalna opozycja” szu-
ka ratunku, starając się zahamować 
tak potrzebne dla Polski reformy.  
Natomiast najważniejsza walka 
o Polskę - o kontynuację Dobrej 
Zmiany -  rozegra się jesienią pod-
czas wyborów parlamentarnych. 
Trzy lata „totalnej” opozycji w Sej-
mie przekonują nas o jednym – jeżeli 

Geografia powyborcza – czyli rzecz o samorządowym głosowaniu

wspólnym wysiłkiem nie odsuniemy 
zagrożenia powrotu do władzy 
Tuska, Komorowskiego, Kopacz, 
różnych Sikorskich, Rostowskich, 
Klichów, Arłukowiczów, Nitra-
sów, Grupińskich, to pozwolimy 
na stopniową utratę suwerenności 
przez nasz kraj. „Totalni” nie kryją 
się specjalnie z tym, że ich bez-
programowe parcie do władzy ma 
jeden cel – zniszczyć wszystkie 
pozytywne dokonania rządów PiS. 
Jedna bitwa za nami – zwycię-
ska, choć wygrana na punkty a nie 
przez nokaut, ale dwie, nie mniej 
ważne, przed nami. Musimy na-
dal - zjednoczeni i skupieni wokół 
programu Dobrej Zmiany - podjąć 
wysiłek doprowadzenia do dwóch 
wyborczych zwycięstw, najlepiej tak 
wyraźnych, by znów udało się rzą-
dzić samodzielnie w Parlamencie.  
Nie mam wątpliwości – po wielkim 
zaangażowania Państwa teraz, 
w październiku, wiem jedno – 
razem damy radę! Pilnujmy przy 
tym wspólnie Polski… dla nas, 
ale przede wszystkim dla naszych 
dzieci i wnuków.

Janusz Maniecki

Cyprian Kamil Nor-
wid (1821 - 1883). 

Poeta.
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P r z e d  n a m i  r o k  n a j w a ż n i e j s z y c h  d e c y z j i …
Wybory samorządowe po raz kolejny pokazały głębokie pęknięcie wśród 

Polaków. Utrwaliły to, co zaczęło się w 2010 roku na Krakowskim Przed-
mieściu po tragicznej sobocie 10 kwietnia. Od tej pory przez cztery lata 
PO i PSL konsekwentnie zwijały suwerenną Polskę, drenując jej zasoby, 
oddając obcym coraz to nowe dziedziny społecznego życia i mienia społecz-
nego. W efekcie po roku administrowania krajem przez groteskową ekipę 
paniulki Kopacz wahadło wyborcze przesunęło się i obóz Zjednoczonej 
Prawicy odniósł dwa spektakularne zwycięstwa w 2015 roku. Najpierw 
pan prezydent Duda pokonał „murowanego” kandydata elyty III RP Ko-
morowskiego, a jesienią obóz Dobrej Zmiany zapewnił sobie samodzielną 
parlamentarną większość. W konsekwencji powstał gabinet pani premier 
Beaty Szydło i zaczęło się porządkowanie i naprawianie Polski. Nie czas 
pisać o sukcesach, są znane i doceniane przez Polaków. Niekwestionowana 
dominacja obozu rządzącego, mimo cyrkowych popisów „totalnej” opozy-
cji, trwała w najlepsze do jesieni 2017 roku. Nastąpiła wówczas, rozłożona 
na miesiące, niezrozumiała dla większości Polaków rekonstrukcja rządu. 
Pan premier Morawiecki zastąpił będącą u szczytu popularności panią 

premier Szydło. Zaraz potem odeszli cieszący się poparciem prawicowego 
elektoratu ministrowie - Szyszko, Waszczykowski, a przede wszystkim 
pan minister Antoni Macierewicz. Potem było zawirowanie związane 
z problemami rządu z panią ambasador Izraela, żydowskimi roszczeniami 
wobec Polski, amerykańska ustawą „447”, wycofaniem nowelizacji ustawy 
o IPN. Zbiegło się to z ofensywą lewaków z UE przeciw polskiemu rządowi, 
inspirowaną rzecz jasna przez „totalną” opozycję, coraz bardziej osuwającą 
się na pozycje sprzeczne z narodową racją stanu. „Obrona praworządności” 
w Polsce, robiona przez „totalnych” i „nadzwyczajną kastę” w interesie 
lewaków z UE, marzących o „zjednoczonej Europie” bez granic, pokazała, 
że otwarcie tak wielu frontów przez rząd, nie prowadzi do sukcesu. Dlatego 
też, mimo wielkiej pracowitości pana premiera Morawieckiego i wszystkich 
liderów obozu Zjednoczonej Prawicy, wybory samorządowe zakończyły 
się remisem i potwierdziły polaryzacje politycznych wyborów Polaków. 
Elektorat wielkich miast opowiedział się za „liberałami”z PO czy .N, udało 
się odwojować połowę sejmików. W powiatach i gminach PiS się umocnił, 
ale nie udało się zmarginalizować PSL-u na prowincji i w konsekwencji 
ugrupowanie to wsparło PO w całym kraju. Zjednoczona Prawica utraciła 
całkowicie w wielu miejscach zdolność koalicyjną. PiS wygrał tu czy tam, 
ale władzę bierze „koalicja strachu” - PO, PSL lub lokalny komitet i nic 
się nie zmienia w danym powiecie czy gminie. Dlatego, moim zdaniem, 
nie można mówić o zwycięstwie w październikowych wyborach, raczej 
o remisie ze wskazaniem. W ostatnich tygodniach obóz władzy musiał 
zmierzyć się z problemami we własnych szeregach, szczególnie gdy 
wybuchła afera z szefem KNF. To wydarzenie zachwiało wiarygodnością 
rządu, jego pozycji nie podnosi też komiczno - dyletanckie wystąpienie 
pani ambasador USA w obronie TVN-u, no i „nowela” ustawy o SN.  

Jak więc będzie w przyszłym roku?
W maju czekają nas wybory do PE, najmniej interesujące Polaków. Nie 

mam wątpliwości, że opozycja, jeżeli będzie mądra, szermująca całkowi-
cie fałszywym hasłem „polexitu”oraz „obrony praworządności” stworzy 
jedną wspólną listę wyborczą – listę „anty PiS-u”. Jeśli nie i liderzy po 
tamtej stronie pokłócą się o personalia, to PiS wygra te wybory i umocni 
swą pozycję w UE. Poza tym inny będzie już nowy PE, na pewno nie 
tak lewacki, a także bez Wielkiej Brytanii. Italia, Węgry, Polska, Austria, 
Czechy, Słowacja rzuciły rękawicę kulturowym komunistom spod znaku 
Spinellego i zdaje się, że z dobrym skutkiem. By wygrać, potrzebna jest 
jedność, pokora i ciężka praca. Wybory majowe będą przetarciem przed 
jesienną batalią. Nie waham się napisać – batalią decydującą. Podobne do 
tego z 2015 roku zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy doprowadzi do prze-
meblowania polskiej politycznej sceny na długo. W razie klęski zniknie 
projekt „Nowoczesna”, pęknie i straci na znaczeniu PO. Na pewno wła-
dzę utraci tam wtedy  Schetyna, a Tusk zrezygnuje ze startu w wyborach 
prezydenckich 2020 roku. Utrzyma się zapewne w parlamencie Kukiz’15 
ale i PSL, wróci tam także SLD. Kto jeszcze? Me(n)dialne pompowanie 
„projektu” Biedronia czy Jakubiaka jest powtórzeniem planu elyty III RP 
z Palikotem, a potem Petru jako liderami „nowej siły”. Nie wróżę im suk-
cesów. „Wolność” Korwina- Mikke oraz „Razem” kawiorowych lewaków 
to polityczny plankton i tyle. Jakby poza polem sporu rośnie w siłę Ruch 
Narodowy, co widać było w stolicy 11 Listopada. Dlaczego „faszystów” 
pomijają me(n)dia elyty III RP rozumiem, ale czemu formacja rządząca nie 
rozważa jakiegoś, nawet taktycznego, porozumienia się z liderami Ruchu, 
jako możliwym koalicjantem? No bo jak ocenić wynik sondażu w TVP, 
gdzie uwzględnia się nieistniejącą „partię” Biedronia, a nie dostrzega się 
Ruchu Narodowego? Przypomnę, że w II RP, tak chwalonej i przypomina-
nej, dwie były formacje patriotyczne i propaństwowe – sanacja i endecja. 
Oczywiście o różnych programach i celach – ale w chwili próby najwyższej 
– zagrożenia niepodległości – i jedni, i drudzy nie wahali się, czy warto 
bronić Polski. Może należy o tym wspomnieć…?

Zjednoczona Prawica ma mało czasu. Już dziś potrzebujemy szybkie-
go i transparentnego wyłonienia kandydatów na maj i jesień, wskazania 
liderów w okręgach, którzy wezmą pełną odpowiedzialność za wyborcze 
kampanie. Nie może być wewnętrznych wojen, zmian na listach w ostatniej 
chwili, kłótni. Tylko jedność   i wspólna praca mogą przynieść zwycięstwo. 
Inaczej, nawet jeśli zwyciężymy, to powtórzymy wynik październikowy, 
zdobędziemy najwięcej głosów, ale nie dających samodzielnej większości. 
I z kim się wtedy porozumiewać w sprawie koalicji rządzącej?

Musimy dać radę, bo Polacy i Polska tego potrzebują – jeszcze nie jest 
za późno na zgodę i jedność. I o to proszę…

Janusz Maniecki

Głupi i słabi mówią: Patrzcie, jak temu się dobrze powodzi! 
Jaki bogaty, jaki wielki, jaki możny, jaki ważny! Ale spojrzyj 

od strony ducha, a zobaczysz, że wszystko to przemija i jest 
niczym. Jakże to wszystko niepewne i uciążliwe, bo zawsze 

łączy się z niepokojem i lękiem utraty.
Tomasz a Kempis
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20 października 2018 roku w ko-
ściele pw. Maryi Matki Kościoła od-
był się koncert Orkiestry Kameralnej 
pod batutą Jana Płonki.

Organizatorzy w osobach ks. 
Jarosława Leśniaka proboszcza 
parafii pw. Maryi Matki Kościoła, 
przewodniczącego zarządu Oby-
watelskiego Ruchu Patriotycznego 
w Dzierżoniowie Ireneusza Wagne-
rowskiego oraz dyrygenta Orkiestry 
Kameralnej z Wrocławia Jana Płon-
ki, zaprosili na koncert mieszkańców 
miasta i powiatu. „Zapewniamy 
najwyższy poziom wykonania zna-
nych i lubianych utworów symfo-
nicznych. Gwarantujemy wspaniały, 
subtelny klimat koncertu w nawie 
zabytkowego kościoła mieszczą-
cego się przy ulicy Świdnickiej 20 
w Dzierżoniowie, należącym do de-
kanatu dzierżoniowskiego w diecezji 
świdnickiej” – piszą w zaproszeniu 
organizatorzy.

Orkiestra Kameralna składa się 
głównie ze studentów Akademii Mu-
zycznej im. Karola Lipińskiego we 
Wrocławiu. Są to bardzo utalento-
wani koncertujący instrumentaliści. 
„Zespół, w przygotowanym progra-
mie koncertowym zaprezentował 
kunsztowną i nastrojową kameralną 
muzykę Wolfganga Amadeusza 
Mozarta, Edwarda Elgara, Felixa 
Mendelssohna-Bartholdyego oraz 
Antonina Dvoraka. W Mozartow-

skim Divertimencie B-dur KV 137 
został ukazany przykład rokokowej 
muzyki rozrywkowej. Natomiast 
w Serenadzie E-dur op. 22 (części: 
Moderato oraz di Valse) przedsta-
wiciel czeskiej szkoły narodowej 
przeniósł słuchaczy w XIX-wiecz-
ny świat dźwięków romantyzmu”. 
Koncert prowadziła pani Martyna 
Muńko, dokładnie wyjaśniając 
kunszt, nastrój, znaczenie i wartość 
muzyczną prezentowanych utworów 
światowej sławy kompozytorów. Dla 
miłośników muzyki smyczkowej 
była to wspaniała, pełna wrażeń 
uczta muzyczna. Wypada jednak 
wyrazić żal, że emocje polityczne 
i zacietrzewienie wzięło górę nad 
muzyką i na koncercie zabrakło 
mieszkańców miasta którzy uważają 
się za elitę kulturalną, polityczną 
i społeczną, za tych lepszych i mą-
drzejszych. Na szczęście dopisali 
parafianie oraz kandydaci na radnych 

Zjednoczonej Prawicy, świątynia 
wypełniła się słuchaczami, którzy 
przybywali również podczas trwania 
koncertu. Koncert zakończył się przy 
akompaniamencie orkiestry wspól-
nym odśpiewaniem katolickiej pie-
śni patriotycznej „Boże, coś Polskę”, 
która po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości w 1918 roku konku-
rowała z Mazurkiem Dąbrowskiego 
o uznanie za hymn państwowy.

kmj PO AK

KONCERT Z OKAZJI 100-LECIA  
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Wspomnij, Panie, na zelżywość sług Twoich - a jakom ponosił 
wzgardę w zanadrzu swym od wszystkich narodów możnych.

Psalm LXXXIX
KLĄTWY - Cyprian Kamil Norwid
Żaden król polski nie stał na szafocie,
A więc nam Francuz powie: buntowniki.
Żaden mnich polski nie bluźnił wszech-cnocie,
Więc nam heretyk powie: heretyki.
Żaden pług polski cudzej nie pruł ziemi,
Więc poczytani będziem jak złodzieje.
Żaden duch polski nie zerwał z swojemi,
A więc nas uczyć będą - czym są dzieje?
Ale czas idzie - Szlachty-Chrystusowej,
Sumienia-głosu i wiedzy-bezmownej;
Ale czas idzie i prości się droga...
Strach tym - co dzisiaj bać się uczą Boga.

VII Patriotyczne Śpiewanie, tra-
dycyjnie odbyło się w gościnnych 
progach DOK w sali Pegaz. Pro-
gram i scenariusz opracował Janusz 
Maniecki, który wspólnie z Ro-
manem Kowalczykiem, sprawnie 
i dowcipnie poprowadzili imprezę. 

Pan Mirosław Siedlarski pomógł 
w doborze pieśni, tekstów i obrazów 
oraz z doskonałym wyczuciem czasu 
przeprowadził część audiowizualną. 
Po powitaniu zaproszonych gości, 
wśród których serdecznie powitano 
proboszcza parafii pw. Maryi Matki 
Kościoła, w wypełnionej do ostat-
niego miejsca sali rozpoczęło się 
wspólne śpiewanie. Uczestniczyli w 
nim nie tylko pojedyńczy mieszkań-
cy miasta, ale również całe rodziny; 
dziadkowie z wnukami i małżeństwa 
z dziećmi.

Piosenki prezentowane na wiel-
kim ekranie opatrzone były tek-
stem i dodatkowo wzbogacone 
zdjęciami, filmami oraz obrazami 
z dziejów walki o niepodległość 
i wojny z niemieckim oraz rosyj-
skim agresorem. Starannie dobrane, 
stanowiły zamkniętą całość, opo-
wiadały o historii Polski od czasu 
odzyskania niepodległości aż po 
czasy współczesne. Zgromadzeni 
szybko wczuli się w nastrój i wspól-
ne, łączące wszystkich śpiewy trwały 

VII Patriotyczne Śpiewanie w Dzierżo-
niowie w roku 100-lecia Odzyskania 

Niepodległości
ponad dwie godziny. Dużo wzruszeń 
dostarczył uczestnikom imprezy 
występ „Trzech pokoleń” - rodzinnej 
grupy w składzie: dziadek Antoni, 
tata Aleksander i jego dzieci: Alicja 
i Mikołaj, którzy zaśpiewali znaną 
i popularną pieśń „Szara piechota” 

(do której ścieżkę muzyczną udo-
stępnił im zespół Forteca). Była 
to piękna sztafeta patriotycznych 
pokoleń. Śpiewanie zakończyło się 
radosnym odśpiewaniem hymnu 
państwowego.

Wyjątkową atmosferę wieczo-
rowi dała pięknie udekorowana 
sala, wzajemna życzliwość zgro-
madzonych, a przede wszystkim 
melodie i słowa wojskowych oraz 
patriotycznych pieśni, bliskich ser-
cu każdego Polaka. Organizatorzy 
dziękują wszystkim uczestnikom za 

wspólne wspaniałe przeżycia, które 
już zapisały się w naszej pamięci. 
Jesteśmy przekonani, że patriotycz-
nych wzruszeń dostarczą nam w ko-
lejnych latach uroczystości, które już 
na trwałe wpisały się w kalendarz 
i życie naszego miasta.

Kazimierz M. Janeczko
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Drogi do niepodległości. Depesza notyfikują-
ca powstanie Państwa Polskiego - 16.11.2018.

Depesza do szefów mocarstw notyfikująca powstanie Państwa Polskiego 
z 16 listopada 1918 roku:

„Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i naro-
dom wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, 
obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. Sytuacja polityczna 
w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu 
wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastą-
piły wskutek świetnych zwycięstw armij sprzymierzonych – wznowienie 
niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym.

Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach 
demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez 
sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski – przez ustrój zbudowany na 
porządku i sprawiedliwości. Opierając się na Armii Polskiej pod moją ko-
mendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim 
nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że 
potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia 
Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej.

Wódz naczelny Piłsudski, za ministra spraw zewnętrznych Filipowicz”.

16 listopada 1918 r. wysłano ją drogą radiową do Komitetu Narodowego 
Polskiego w Paryżu i opublikowano w „Monitorze Polskim”. Następnie 
została nadana do prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz do 
rządów angielskiego, francuskiego, włoskiego, japońskiego, niemieckiego, 
a także do rządów wszystkich państw wojujących i neutralnych - czytamy 
w komunikacie MSZ. Depesza oznajmiła całemu ówczesnemu światu, że 
Polska odrodziła się i weszła do grona niepodległych i suwerennych państw. 
Stała się podmiotem na arenie międzynarodowej. Doprowadziła do rozbu-
dzenia wśród Polaków poczucia tożsamości narodowej. Rozpoczęła się 
trudna praca organiczna, stawiająca na rozwój gospodarczy, naukę i kulturę. 
Jednocześnie trwała walka mająca na celu odzyskanie dla II Rzeczpospolitej 
polskich terenów przedrozbiorowych. Na czele państwa stanął Naczelnik 
Państwa Marszałek Józef Piłsudski.

Piłsudski był człowiekiem jedynym w swoim rodzaju i żaden piłsud-
czyk nie był do niego podobny. Najbliższy był mu na pewno Sławek, 
a potem wszyscy wilnianie [...] Był człowiekiem bardzo skrytym i nie-
ufnym i nie ulegał żadnym wpływom [...]. Bez niego wszyscy piłsud-
czycy i legioniści razem wzięci niczego by nie dokonali, a potem nigdy 
by nie doszli znowu do władzy - pisze Beata Żurawska z Uniwersytetu 
Rzeszowskiego.

Generał Daniel Konarzewski, strzelec Antoś Petrykiewicz, Walery 
Sławek, generał Tadeusz Rozwadowski, generał Gustaw Orlicz-Dreszer, 
rotmistrz Aleksander Hrynkiewicz, major Stanisław Taczak, generał 
Edward Śmigły-Rydz, pułkownik Leopold Lis-Kula, pułkownik hrabia 
Ignacy Mielżyński to ścisłe otoczenie i najbliżsi współpracownicy Jó-
zefa Piłsudskiego, z którymi przeprowadzał Polskę przez pierwsze lata 
tworzenia zrębów państwa. O nich i wspólnej walce o niepodległą Polskę 
mówił Jarosław Kresa, otwierając 16 listopada br. w 100. rocznicę wy-
słania depeszy, wystawę „Drogi do niepodległości” przygotowaną przez 
Grupę Rekonstrukcji Historycznej 58 pułku piechoty (4 pułku strzelców 
wielkopolskich) oraz Spółdzielcze Towarzystwo Kulturalno-Sportowe 
i Spółdzielczy Dom Kultury.

Kazimierz M. Janeczko

Historie mówione  
dzierżoniowian

”Kto na ziemię ojczystą, chociażby grzeszną i złą, wroga odwiecznego 
naprowadził, zdeptał ją, splądrował, spalił, złupił rękoma cudzoziem-
skiego żołdactwa, ten się wyzuł z ojczyzny. Nie może ona być dla niego 
już nigdy domem, ni miejscem spoczynku. Na ziemi polskiej nie ma dla 
tych ludzi już ani tyle miejsca, ile zajmą stopy człowieka, ani tyle, ile 
zajmie mogiła.” (Stefan Żeromski „Na probostwie w Wyszkowie” 1920). 

Uroczysta inauguracja Kresowego Archiwum Dzierżoniowian miała 
miejsce 23 listopada 2018 r. w siedzibie Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa. 
Natomiast 7 grudnia odbyła się inauguracja Archiwum Historii Mówionych 
Dzierżoniowian.

Od czerwca do grudnia br. Fundacja Forum Dialogu Między Kulturami 
w partnerstwie z Muzeum Miejskim Dzierżoniowa, Dzierżoniowskim 
Ośrodkiem Kultury, Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną oraz ze 
Stowarzyszeniem Kresowian w Dzierżoniowie prowadzi dwa  projekty do-
kumentacyjne pt. „Biografie kresowe dzierżoniowian” i „Historie mówione 
dzierżoniowian” oparte na odkrywaniu historii zapisanej we wspomnieniach 
mieszkańców miasta.

Do współpracy projektowej zostali zaproszeni seniorzy oraz  młodzież 
I Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie, która wzięła udział 
w warsztatach przygotowujących do pracy z ustnymi wspomnieniami 
i podjęła się zadania prowadzenia wywiadów.

W ramach projektów nagrywano relacje mówione 40 świadków historii, 
pozyskiwano i digitalizowano stare fotografie i dokumenty. Efektem przed-
sięwzięcia są dwie strony tematyczne -  Kresowe Archiwum Dzierżoniowian 
i Archiwum Historii Mówionych Dzierżoniowian – udostępnione w ramach 
serwisu  Cyfrowe Archiwum Dzierżoniowa, które gromadzi świadectwa 
historii mówionej, a także archiwalia związane z historią miasta i jego miesz-
kańców. Obecnie udostępnia ponad 230 fragmentów relacji ustnych i ponad 
700 fotografii i dokumentów. Projektem kieruje dr Beata Hebzda-Sołogub . 

Kresowa uroczystość w Muzeum, zgromadziła przede wszystkim rodziny 
pochodzące z dawnych Kresów Wschodnich II RP, które w wyniku umów 
międzynarodowych kończących II wojnę światową opuściły miejsce swoich 
urodzin i różnymi drogami trafiły do powojennego Dzierżoniowa i okolic. 
Miałem ten zaszczyt bycia wśród zaproszonych gości, na tym historycznym 
spotkaniu, tak bardzo ważnym dla większości naszych mieszkańców - pisze 
historyk Mateusz Cegiełka.

Moi rodzice ze względu na udział ojca, po zakończeniu II wojny światowej, 
w konspiracji antykomunistycznej, musieli przenieść się na tzw. Ziemie Odzy-
skane, uciekając przed siepaczami z Urzędu Bezpieczeństwa. Tym sposobem, 
jako trzymiesięczne niemowlę, znalazłem się na Dolnym Śląsku, najpierw 
w Bartoszowie, a potem w Chocianowie – wspomina Kazimierz Janeczko 
– do Dzierżoniowa trafiłem przypadkowo, wtedy mówiłem, że na chwilę, 
a zostałem na całe życie. Tu jest moja Mała Ojczyzna, tu poznałem żonę, 
tu urodzili się moi synowie, a całe dorosłe życie związałem z Radiobudą.

Cyfrowe Archiwum Dzierżoniowa na trwałe wpisze dzieje mieszkańców 
w historię miasta.

Przybysz z Tarnobrzegu
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INFORMACJE I  WYDARZENIA
DZIERŻONIÓW POWIAT

W Dzierżoniowie powstaje park handlowy o powierzchni 5,3 
tys. mkw. Obiekt usytuowany jest przy ul. Piastowskiej, róg 
ul. Parkowej obok marketu budowlanego Bricomarche. Wśród 
najemców znajdzie się należąca do spółki Jeronimo Martins 
Polska sieć Biedronka oraz salon sieci Neonet. Kolejne umowy 
są w trakcie negocjacji. Na terenie Parku Handlowego znajdzie 
się także najemca z segmentu fast food (McDonald’s).

Dzierżoniowskie szkoły wzięły udział w wyjątkowej akcji: „Nie-
podległa do Hymnu” inicjatywy, której podstawowym celem 
było zaangażowanie Polek i Polaków do wspólnego zaśpiewa-
nia hymnu 11 listopada dokładnie o godzinie 12.00. Śpiewali-
śmy wszyscy!

Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości  
11 listopada 2018 w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości. 
Odsłonięcie okolicznościowej mozaiki na budynku przy ulicy 
Ignacego Krasickiego.

Adwent jest okresem rozpoczynającym kolejny rok liturgiczy. 
Trwa cztery niedziele. Jest to czas radosnego i pobożnego 
przygotowania do Narodzin Chrystusa...

Zapraszamy na Jarmark Świąteczny - Hej kolęda! 2018. 
5 - 9.12.2018. Kiermasz godz. 10.00 - 18.00

Mikołaj w Rynku 05.12.2018 godz. 17.00. Spektakl teatralny 
dla dzieci pt. „ Mikołajki - Zapominajki ...czyli magiczny czas 
Świąt”.

Udogodnienia dla turystów i ochrona przyrody – to główne cele 
inwestycji zrealizowanej przez Powiat Dzierżoniowski przy dro-
dze Kamionki – Przełęcz Jugowska. Przy drodze powiatowej 
3016D z Kamionek na Przełęcz Jugowską wybudowano cztery 
parkingi oraz zagospodarowano wody opadowe. Inwestycja ta 
zrealizowana na obszarze cennym przyrodniczo przyczyni się 
do jego ochrony.

XVII Powiatowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych. Wy-
dział Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego 
w Dzierżoniowie zaprasza do udziału w konkursie na najpięk-
niejszą szopkę bożonarodzeniową.

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

Ks. Jarosław Leśniak – proboszcz parafii pw. MMK w Dzierżo-
niowie z racji uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP za-
prasza mężczyzn do włączenia się w Rycerstwo Niepokalanej 
(MI) oraz wszystkich zainteresowanych oddaniem się Matce 
Bożej. Konferencja 08.12.2018 r.
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POLECAMY

Rok szkolny 2018/2019 to drugi rok wdrażania reformy systemu oświa-
towego w Polsce. Jak w każdym takim przypadku, gdy wprowadzane są 
tak fundamentalne zmiany w obowiązującym do tej pory systemie edukacji, 
reforma ta budziła zrozumiały niepokój i obawy o to jak te zmiany będą   
funkcjonować, gdy rozpocznie się ich wprowadzanie w życie. Po pierwszym 
roku reformy okazuje się, że jeżeli będzie duże zaangażowanie instytucji 
oświatowych /ministerstwo, kuratoria/, samorządów gminnych, nauczycieli 
oraz rodziców, zmiany w szkolnictwie przebiegną w miarę spokojnie. Tyl-
ko tak jak przed reformą, tak i teraz pan prezes Związku Nauczycielstwa 
Polskiego Sławomir Broniarz i część nauczycieli, członków ZNP próbuje 
kontestować wprowadzanie reformy, strasząc m.in.: zwolnieniami nauczy-
cieli z pracy. Jednak Ministerstwo Edukacji Narodowej podaje twarde 
dane statystyczne, które pokazują, że w związku z reformą nie nastąpiły 
wieszczone przez prezesa Broniarza dramatyczne zwolnienia nauczycieli, 
ale wręcz przeciwnie, w wielu województwach potrzebni są do pracy nowi 
nauczyciele. W szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych 
zatrudniani są dodatkowi pracownicy. Nie spełniła się czarna wizja pana 
prezesa Sławomira Broniarza. Widać jasno, że to była polityczna działalność 
Pana Prezesa zakończona kompletną klapą.

I. OCENA PIERWSZEGO ROKU FUNKCJONOWANIA  
REFORMY OŚWIATY.

Gazeta Wolnych Polaków w 2017 roku kilkakrotnie pisała o planowanej 
reformie, zasadach jej wprowadzania oraz ewentualnych trudnościach wią-
żących się z tak generalną zmianą systemu oświatowego. Pisząc o planach 
wprowadzenia od września pierwszego etapu reformy zwracałem uwagę, że 
pełna ocena tego przedsięwzięcia będzie możliwa po roku 2022, bo wtedy 
się ona zakończy. Jednak już teraz można próbować oceniać jej pierwsze 
efekty. Cieszy przede wszystkim fakt, że większość dyrektorów  szkół 
i nauczycieli w pełni zaangażowało się we wprowadzaniu zmian do systemu 
edukacji. Rodzice, widząc nawet jakie koszty  ponoszą dzieci i młodzież 
w związku z tymi zmianami, starają się swoim pozytywnym zaangażowa-
niem dopomóc swoim dzieciom w przejściu tego niewątpliwie stresującego 
okresu nauki. Po ponad rocznym okresie funkcjonowania reformy można 
nieśmiało stwierdzić, że pomimo sprzeciwu ZNP pod przewodnictwem Sł. 
Broniarza oraz nielicznej, na szczęście, grupy nauczycieli należących do 
tego Związku, reforma zaczyna funkcjonować w miarę dobrze, a zdarzające 
się niedociągnięcia są na bieżąco korygowane przez pracowników Minister-
stwa Edukacji Narodowej z Panią Minister Anną Zalewską na czele. Nawet 
organizowane przez ZNP i pana prezesa Sł. Broniarza  w marcu 2017 roku 
protesty nielicznej grupy rodziców i nauczycieli nie spowodowały zatrzy-
mania reformy oświatowej. Najbardziej niegodziwy w tych protestach  był 
fakt wykorzystywania dzieci / nawet przedszkolnych / i młodzieży szkolnej 
do celów politycznych pana Prezesa. To było niegodziwe, bardzo naganne 
i - nomen omen - bardzo, bardzo niepedagogiczne.

II. DZIECI I MŁODZIEŻ  
JAKO PODMIOT REFORMY OŚWIATOWEJ.

Wprowadzając reformę oświatową należy cały czas  mieć na uwadze, że 
dotyczy i dotyka ona przede wszystkim nasze dzieci i młodzież szkolną. 
Warunkiem podstawowym powinno być założenie jak najmniejszej dole-
gliwości jej oddziaływania na uczniów oraz aby koszty reformy ponoszone 
przez nasze dzieci były,w miarę możliwości , jak najmniejsze. Bo nie unik-
niemy  kosztów reformy edukacji,   która w swoim założeniu ma na celu 
usunięcie nieprawidłowości  funkcjonujących w naszej  oświacie, ale zrobić  

trzeba wszystko, aby były one jak najmniejsze. Zbyt długo edukacja szkolna  
ulegała degrengoladzie, a zmiany wprowadzane przez rządy PO – PSL tylko 
pogarszały jej sytuację. To musi kosztować, ale i wtedy, gdy w ubiegłym 
roku pisałem  o tym co czeka społeczność szkolną podczas wprowadzania 
reformy i teraz apeluję do dyrektorów szkół podstawowych, nauczycieli 
oraz samych rodziców, by zrobili wszystko, aby dzieci i młodzież, w miarę 
bezboleśnie przechodziły przez lata wprowadzania nowych zasad funkcjo-
nowania systemu oświaty w Polsce. Dzisiaj trzeba szczególnie zaopiekować 
się młodzieżą ósmych klas szkół podstawowych, która w kwietniu 2019r. 
przystąpią do  egzaminu na zakończenie nauki w szkole podstawowej. 
To pierwszy rocznik, który będzie zdawał ten egzamin w formule ujętej 
w zasadach reformy oświatowej.

III. GŁÓWNE FILARY GWARANTUJĄCE  
POWODZENIE REFORMY EDUKACJI.

1. Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej z Panią Minister Anną Za-

lewską na czele oraz wojewódzcy kuratorzy oświaty muszą na bieżąco mo-
nitorować wprowadzanie reformy, tłumaczyć ciągle jej sens i konieczność 
osiągnięcia wszystkich zaplanowanych efektów. Ponadto muszą natychmiast 
reagować na wszystkie sygnały dochodzące z placówek oświatowych doty-
czące potrzeby ewentualnego korygowania jej poszczególnych elementów.
2. Samorząd gminny.

 Zdecydowana większość samorządów gminnych, pomimo początkowego 
wyczekiwania, jednak po przyjęciu przez sejm w styczniu 2017 r. ustawy 
wprowadzającej reformę oświaty, przystąpiła z pełnym zaangażowaniem 
do realizacji obowiązków wynikających z tej ustawy. Samorządy te w ter-
minie określonym w ustawie podjęły uchwały o utworzeniu sieci szkół 
gminnych oraz przystąpiły do realizacji postanowień reformy oświatowej. 
Po roku funkcjonowania reformy w szkołach podstawowych będących we 
władaniu gmin widać, że te samorządy bardzo dobrze wykonują swoje 
obowiązki nadzorcze w szkołach i można śmiało powiedzieć, że wójtowie, 
burmistrzowie i prezydenci miast wraz z pracownikami oświatowymi dobrze 
wykonali swoją dotychczasową pracę.
3. Dyrektorzy szkół podstawowych.

To bardzo ważna grupa pracowników oświatowych, którzy na co dzień 
zajmują się wprowadzaniem reformy w szkołach podstawowych. To oni 
przede wszystkim widzą wszelkie usterki i niedociągnięcia  w przekładaniu 
postanowień ustawy na bieżącą działalność szkół i muszą interweniować 
w sprawie poprawiania zauważonych błędów. Robią to z pełnym zaanga-
żowaniem w odniesieniu do spraw bieżących jak i przyszłych, bo reforma 
oświaty dopiero się rozpoczęła i potrwa jeszcze do 2022 roku. Teraz samo-
rząd powiatowy i dyrektorzy szkół ponadpodstawowych muszą się mocno 
zaangażować, aby w 2019 r. sprostać zadaniom związanym z przyjęciem do 
szkół ponadpodstawowych dwóch roczników młodzieży- uczniów ósmych 
klas szkół podstawowych oraz ostatniego rocznika z likwidowanych gimna-
zjów- w ten sposób, aby wszyscy młodzi ludzie znaleźli miejsca do dalszej 
edukacji w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych.
4.Nauczyciele i rodzice.

Nauczyciele i rodzice to według mnie najważniejsze ogniwa reformy 
oświatowej. Ich postawy w ogromnej mierze zadecydują o powodzeniu 
wprowadzanych zmian oraz o pozytywnym odbiorze reformy w całym 
społeczeństwie. Można bez wahania stwierdzić, że zarówno nauczyciele jak 
i rodzice w zdecydowanej większości  bardzo pozytywnie odpowiedzieli na 
wszystkie wyzwania związane z reformą  edukacji. Wprawdzie zdarzają się 
przypadki, na szczęście bardzo nieliczne, kontestowania przez nich potrzeby 
wprowadzenia reformy oświatowej. Choć to wyjątkowe, to jednak trzeba 
stwierdzić, że jeżeli nauczyciel /a znam takie przypadki/ mówi uczniom 
ósmych klas, że są za przeproszeniem „matołami” i na pewno nie dostaną 
się do swoich wymarzonych  średnich ze względu na „pisowską” reformę, 
to jest to postawa „wołająca o pomstę do nieba”, a sam nauczyciel jest nie-
godny wykonywania tego pięknego zawodu. Mam dla takich „pedagogów” 
propozycję nie do odrzucenia. Może lepiej aby, za przeproszeniem, podjął 
pracę w kamieniołomach, gdzie przynajmniej jego siła fizyczna byłaby jakoś 
wykorzystana. Proszę wybaczyć ten sarkazm, ale nie mogę się powstrzymać 
od użycia mocnych słów na określenie takiego postępowania i przepraszam 
wszystkich pracowników polskich kamieniołomów.

PePe

R E F O R M A  S Y S T E M U  O Ś W I A T Y 
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„ D l a  C i e b i e  P o l s k o ”  w  1 0 0 . r o c z n i c ę  
O d z y s k a n i a  N i e p o d l e g ł o ś c i  -  1 1 . 1 1 . 2 0 1 8 .

Rok 100-lecia Odzyskania Nie-
podległości przez Polskę obfituje 
w oficjalne uroczystości rocznico-
we, imprezy kulturalne i sportowe, 
wydarzenia społeczno-polityczne, 
spotkania z wybitnymi Polakami 
i wiele innych lokalnych inicjatyw 
upamiętniających tę wspaniałą 
rocznicę. Podobnie w Dzierżoniowie 
w roku 2018 świętujemy radośnie 
i godnie.

W mieście uroczystości Naro-
dowego Święta Niepodległości 
rozpoczęły się już 10 listopada 2017 
roku, VI Konferencją Regionalistów. 
Tegoroczny cykl uroczystości rozpo-
czął się 17 stycznia od apelu pamięci 
Żołnierz Wyklętych straconych 
w 1947 roku w dzierżoniowskim 
więzieniu i pochowanych ano-
nimowo na naszym parafialnym 
cmentarzu. Tradycyjnie już zorga-
nizowaliśmy Bieg Wilczym Tropem, 
ponownie na gościnnym stadionie 
w Dobrocinie. Odsłoniliśmy także 
w dniu 19 kwietnia tablicę pa-
miątkową w Rynku, poświęconą 
Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu 
z okazji 150. rocznicy Jego urodzin. 
W maju odbył się po raz kolejny 
zorganizowany przez Obywatelski 
Ruch Patriotyczny - Dzień Flagi 
Narodowej oraz Dzień Polonii 
i Polaków za Granicą. 12 maja, od-
była się uroczystość przypominająca 
o 83. rocznicy śmierci Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego. Z tej okazji przed 
tablicą poświęconą Komendantowi 
czytane były fragmenty wspomnień 
jego ostatniego adiutanta - rotmi-
strza Aleksandra Hrynkiewicza.  
17 czerwca uczestniczyliśmy w III 
Rajdzie Gwiaździstym na Wielką 
Sowę dedykowanemu pamięci 
„dzierżoniowskiego” Żołnierza 
Wyklętego – Jerzemu Kaszyńskie-
mu, zamordowanemu przez ko-
munistów w styczniu 1947 roku 
w dzierżoniowskim więzieniu.  
1 sierpnia nie zapomnieliśmy o 74. 

rocznicy Powstania Warszawskiego, 
spotkaliśmy się przed Pomnikiem 
Pamięci Losów Ojczyzny, o godzi-
nie „W” uroczystość rozpoczęły 
syreny po czy zebrani odśpiewali 
hymn państwowy. 15 sierpnia w 98. 
rocznicę wielkiego zwycięstwa 
w Bitwie Warszawskiej, wspomnie-
liśmy bohaterów walk z 1920 roku.  
W 38. rocznicę podpisania Po-
rozumień Sierpniowych, spo-

tkaliśmy się przed Pomnikiem 
Losów Ojczyzny przy okoliczno-
ściowej tablicy pamiątkowej IN 
MEMORIAM. Wspominaliśmy 
minione czasy, będące promykiem 
nadziei na odzyskanie wolnej, su-
werennej i demokratycznej Polski. 
Odwiedziliśmy także groby kole-
żanek i kolegów z „Solidarności”, 
którzy odeszli do Domu Pana.   
20 października  o godz. 17.00. 
w kościele pw. Maryi Matki Ko-
ścioła odbył się koncert Orkiestry 
Kameralnej Akademii Muzycznej 
z Wrocławia pod batutą Jana Płonki, 
poświęcony pamięci o Niepodległej. 
7 listopada tradycyjnie już, po raz 
siódmy w naszym mieście odbyło 
się Wielkie Patriotyczne Śpiewanie 
w roku 100-lecia Odzyskania Nie-
podległości, w którym uczestniczyło 
blisko 100 osób. Początek listopada 
przyniusł wystawę fotograficzną 
„Trzech przyjaciół - Kazimierza, 
Piotra i Władysława” w filii MPBP.

Kulminacja uroczystości miała 
miejsce 11 listopada. Rano w parafii 
pw. Królowej Różańca Św. odsło-
nięta  została tablica pamiątkowa. 
Tak uroczystość wspomina pani 

Agnieszka Kotowska; „W nie-
dzielę 11.11.2018 r. w całym kra-
ju świętowaliśmy 100. rocznicę 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę. W naszej parafii z tej okazji 
została odsłonięta i poświęcona ta-
blica wdzięczności upamiętniająca 
tę rocznicę. Dokonał tego proboszcz 
ks. Zygmunt Kokoszka po krótkiej 
modlitwie i wspomnieniu tych, 
którzy krwią i ofiarą życia wyku-
wali wolność i niepodległość Polski, 
którym zawdzięczamy istnienie 
Polski na mapach świata. Uroczyste 
chwile kończyło wspólne odśpiewa-
nie Hymnu i słowa św. Jana Pawła 
II „Nie chciejcie Ojczyzny, która 
Was nic nie kosztuje” zacytowane 
przez celebransa uroczystości”. 
O godzinie 11.00 przed Pomnikiem 
Losów Ojczyzny złożono wiązanki 
kwiatów, po czym zebrani udali się 
do kościoła pw. Św. Jerzego na uro-
czystą mszę świętą w intencji Ojczy-
zny. Po mszy nastąpiło odsłonięcie 

i poświęcenie jubileuszowej tablicy 
na Ratuszu oraz rozpoczął się Bieg 
Niepodległości. O godz. 15.30 miało 
miejsce odsłonięcie i poświęcenie 
Mostu Niepodległości oraz oko-
licznościowej mozaiki na budynku 
przy ulicy Ignacego Krasickiego. 
Całość zakończyła się programem 
artystycznym prezentowanym przez 
Gminy Powiatu Dzierżoniowskiego.

Kilkudziesięcio osobowa delega-
cja z naszego miasta uczestniczyła 
w Biało-Czerwonym Marszu 100-le-
cia Niepodległości „Dla Ciebie Pol-
sko” w Warszawie. W rozmowach 
uczestnicy manifestacji wyrażali 
ogromną satysfakcję z faktu czyn-
nego uczestnictwa w marszu tak 
ogromnej rzeszy patriotów, którzy 
szli nie przeciw komuś, ale szli by 
dać świadectwo swojej polskości 
i dumy  z bycia Europejczykiem. 
Fascynujące było morze biało-
-czerwonych flag, które powiewały 

nad naszymi głowami - wspominają 
uczestnicy marszu - Polacy spon-
tanicznie okazali przywiązanie do 
barw narodowych i oddali cześć 
Niepodległej w 100 lat od jej powsta-
nia. I dodają - tegoroczny marsz 11 
listopada to wielki sukces patriotów.

Zwieńczeniem obchodów jest 
nadanie przez prezydenta RP An-
drzeja Dudę, na wniosek premiera 
RP Mateusza Morawieckiego, sze-
ściu mieszkańcom Dzierżoniowa, 
działaczom ORP oraz GRH 58PP 
Medalu Stulecia Odzyskanej Nie-
podległości; jest to dowód wdzięcz-
ności oraz wyraz szacunku dla osób, 
które położyły szczególne zasługi 
w służbie Państwu i społeczeństwu.

To tylko część najważniejszych 
uroczystości i imprez w Dzierżo-
niowie. Wiele innych zostało zorga-
nizowanych przez stowarzyszenia 
i organizacje działające w mieście. 
Mają wspólny mianownik, to suk-
ces wszystkich - bez względu na 
podziały polityczne - mieszkańców, 
którzy w ten sposób oddali hołd 
naszej Ojczyźnie w 100. rocznicę 
Odzyskania Niepodległości.

Boże błogosław wolnej Polsce.
Kazimierz M. Janeczko


