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Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

Dwie ważne rocznice
Dwa ważne wydarzenia dzieli w kalendarzu piętnaście dni. To niedu-

żo… a jakże inne są te daty, jedna to siła i nadzieja, druga to wspomnienie 
o Niezłomnych...

14 lutego 1942 roku Naczelny Wódz generał Władysław Sikorski wydal 
rozkaz przekształcający dotychczasowy  Związek Walki Zbrojnej w Armię 
Krajową. W ten sposób po Służbie Zwycięstwu Polski i ZWZ utworzono 
konspiracyjną Armię Krajową, będąca integralną częścią Sił Zbrojnych RP. 
Komendant Główny AK był jedynym uprawomocnionym przez Naczelnego 
Wodza i rząd polski na uchodźstwie dowódcą krajowej siły zbrojnej. Naj-
ważniejszym zadaniem AK było prowadzenie walki zbrojnej z okupantem 
oraz przygotowanie oddziałów Podziemia na powstanie, które wybuchnąć 
miało w momencie militarnego załamania Niemiec. 

Dzień 1 marca od kilkunastu lat jest narodowym Świętem Pamięci 
o Żołnierzach Niezłomnych, często nazywanych też Wyklętymi. W ten 
sposób po wielu latach zamilczania i zakłamywania najnowszej historii 
Polska oddała cześć ludziom, którzy wierni przysiędze złożonej Ojczyźnie 
podjęli walkę z sowieckim okupantem od 1944 roku, wiedząc, że walka ta 
skazana jest na niepowodzenie. Wydarzenia lat 1945-56 dopiero niedawno 
zaczęto nazywać Antykomunistycznym Powstaniem, w którym udział 
brało ok. 20 tysięcy żołnierzy polskich, w głównej mierze z dawnej AK, 
przekształconej w Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”, Narodowej Orga-
nizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia 
Wojskowego i wielu lokalnych grup zbrojnych. Przez formacje Podziemia 
przewinęło się w latach 1945-56 około 200 tysięcy Polaków. Wspierało 
ich około 170 tysięcy osób, stanowiących siatki terenowe, zaopatrujące 
żołnierzy w żywność, kurujących rannych i chorych, pełniących również 
funkcje wywiadowcze. To dzięki poświęceniu tych ludzi Sowieci i ich 
rodzimi komunistyczni kolaboranci musieli przez lata toczyć uporczywą 
walkę o zhołdowanie Polaków. 

Co łączy, a co dzieli te dwie rocznice?
Armia Krajowa była nadzieją na wolne i suwerenne państwo polskie, 

utworzone po zwycięskim zakończeniu wojny. Płaciła codzienną daninę 
krwi, ale trwała, bo jej siłą była wiara w celowość i słuszność walki zbrojnej. 
Już jednak fiasko akcji „Burza” w 1944 roku, czyli przyjmowania Sowietów 
wkraczających na dawne ziemie II RP w roli prawowitych gospodarzy, 
narrację tę zburzyło. Nikt albo prawie nikt nie wiedział jeszcze o cynicz-
nej zdradzie Amerykanów i Anglików w Teheranie, gdzie bez mrugnięcia 
okiem oddali Polskę w strefę dominacji sowieckiej. Kolejnym wielkim 
i traumatycznym doświadczeniem było Powstanie Warszawskie. Sowieci 
dochodzili do Wisły, zbrojny zryw w stolicy miał być dla nich wsparciem ale 
i pokazaniem, że w Polsce istnieją suwerenne władze i siła zbrojna. Znane 
już były efekty współpracy AK z Sowietami we Lwowie i Wilnie, gdzie po 
wspólnych, zakończonych zwycięstwem walkach, NKWD zlikwidowało 
dowództwo oddziałów AK, a żołnierzy rozbroiło. Wielu z nich wróciło do 
kraju dopiero po 1956 roku. Mimo tego Warszawa czekała na „czerwoną 
zarazę” jak pisał wtedy Józef Szczepański „Ziutek” z „Parasola”. Nie do-
czekała się pomocy. Na rozkaz Stalina Sowieci wstrzymali wszelkie akcje 
zbrojne, pozwalając Niemcom złamać Powstanie. Stolica zapłaciła za ten 
bestialski rozkaz 200 tysiącami ofiar a generał Berling, który we wrześniu 
1944 roku próbował pomagać powstańcom desantem jednostek 1 AWP 
przez Wisłę utratą stanowiska i złamaniem kariery. 

A potem nastąpiła Jałta i wszystko stało się jasne. Polska miała stać się 
państwem typu sowieckiego i wtedy wybuchło Powstanie Antykomunistycz-
ne. Jest w naturze Polaków porywanie się na silniejszych wrogów w obronie 
narodowej tożsamości i suwerenności państwa. Tak było i teraz. Żołnierze 
Niezłomni podjęli walkę, być może licząc na konflikt zbrojny niedawnych 
aliantów, ale przede wszystkim wierni przysiędze danej Rzeczpospolitej. 
Wielu z Nich zapłaciło życiem, pozostali ciężkim więzieniem, „wilczym 
biletem” na pokolenia oraz zamilczeniem i totalnym zakłamaniem Ich 
działania. 

Czy mogli inaczej postąpić? Nie, bo tak byli wychowani, tak II RP 
przygotowała swych synów na czas próby. Rotmistrz Witold Pilecki 

„Witold”, Zdzisław Badocha „Żelazny”, mjr Marian Bernaciak „Orlik”, 
mjr Józef Kuraś „Ogień”, por. Jan Borysewicz „Krysia”, ppłk. Łukasz 
Ciepliński „Plug”, kpt. Zdzisław Broński „Uskok”, mjr Hieronim Deku-
towski „Zapora”, gen. August Fieldorf „Nil”, kpt Henryk Flame „Bartek”, 
kpt Romuald Rajs „Bury”, kpt Stanisław Sojczyński „Warszyc”, mjr Zyg-
munt Szendzielarz „Łupaszka”, ppor. Leon Taraszkiewicz „Jastrząb”, mjr 
Antoni Żubryd „Zuch” i w końcu sierżant Józef Franczak „Lalek”, który 
jako ostatni Niezłomny oddał życie w 1963 roku. Oni i dziesiątki innych 
spoczywających na Łączce czy innych miejscach pochówku domagają się 
dziś od nas prawdy i wspomnienia. Pamiętajmy o tym 1 marca…

A mnie na koniec taka myśl przychodzi, jak zachowaliby się bohaterowie 
AK, którzy polegli wcześniej w starciach z Niemcami gdyby dane było 
im przeżyć do 1945 roku? Czy „Zośka” Zawadzki, „Alek” Dawidowski, „ 
Rudy” Bytnar , „Ponury” Piwnik, „Grot „Rowecki” albo poetycki brylant 
Baczyński postąpiliby tak samo jak Niezłomni? I nie mam wątpliwości – 
walczyliby z Sowietami z takim samym zaangażowaniem jak toczyli boje 
z niemieckim okupantem. Bo tak rozumieli swój obowiązek, gdyż nie 
widzieli marginesu dla zwątpienia i jakiegokolwiek porozumienia z nowym 
okupantem. To łączy obie ważne daty…

Janusz Maniecki
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Porażka przeciwników Donalda Trumpa! Przegrali gło-
sowanie ws. impeachmentu. 

Były prezydent: „Koniec polowania na czarownice”
W sobotę Senat uniewinnił Trumpa z zarzutów o podżeganie tłumu zwolenników do powstania. 57 senatorów głosowało za 
impeachmentem a 43 przeciwko, co oznacza, że zwolennicy impeachmentu nie uzyskali wymaganej większości 2/3 głosów. 

Były prezydent oświadczył, że „ruch, aby ponownie uczynić Amerykę wielką, dopiero się rozpoczął”.
W piątym dniu procesu impeachmentu do usiłujących dowieść winę 

byłego prezydenta Demokratów przyłączyło się siedmiu Republikanów, w 
tym senator polskiego pochodzenia Lisa Murkowski oraz były kandydat na 
prezydenta Mitt Romney. Przeforsowanie werdyktu skazującego wymagało 
jednak poparcia dwóch trzecich Senatu, czyli głosów 67 senatorów.

Ostateczną decyzję Senatu poprzedziły mowy końcowe demokratycznych 
menedżerów impeachmentu z Izby Reprezentantów oraz obrony byłego 
prezydenta. Przerzucali się oni argumentami, które obydwie strony przed-
stawiły w poprzednich dniach procesu.

Demokratyczni oskarżyciele przedstawiali materiały filmowe przed-
stawiające zamieszki 6 stycznia na Kapitolu. Ilustrowały one wdarcie się 
tłumu do gmachu Kongresu. Pokazywały przykłady przemocy m.in. wobec 
usiłujących powstrzymać tłum policjantów. W zajściach zginęło pięć osób.

Demokraci przytaczali też fragmenty wypowiedzi ówczesnego prezyden-
ta, które, jak podkreślali, prowokowały tłum do ataków. Argumentowali, 
że przyzwolił na stosowanie przemocy pragnąc utrzymać władzę pod 
nieprawdziwym zarzutem fałszowania wyborów. Jak podkreślali tłum 
działał w reakcji na wielokrotnie powtarzane przez Trumpa kłamstwa o 
nieprawidłowościach w głosowaniu oraz wezwania do powstania. Nie 
wstrzymał ataku, ani też nie potępił przemocy.

Jeśli to nie jest podstawa do skazania, jeśli nie jest to poważne przestęp-
stwo i wykroczenie przeciwko Stanom Zjednoczonym Ameryki, to nic tym 
nie jest” (…) prezydent Trump musi zostać skazany dla bezpieczeństwa 
i demokracji naszego narodu -  argumentował główny menedżer impe-
achmentu Jamie Rankin wzywając Senat do skazania byłego prezydenta.

W zupełnie odmiennym tonie przedstawił swą ocenę procesu adwokat 
byłego prezydenta Michael van der Veen.

Kwestionował on prawdziwość oświadczenia członkini Izby Reprezentan-
tów Herrei Beutlery, jednej z 10 republikanów, która wcześniej głosowała 
za oskarżeniem Trumpa.

Stwierdziła ona, że 6 stycznia przywódca mniejszości republikańskiej w 
Izbie reprezentantów Kevin McCarthy poprosił prezydenta, by publicznie 
powstrzymał zamieszki. Trump powtórzył jednak kłamstwo, że to „Antifa 
wdarła się Kapitol”. Zarzucił też McCarthy’emu, że uczestnicy zamieszek 
są widocznie bardziej niż on poirytowani wynikiem wyborów.

Van der Veen zarzucił menedżerom impeachmentu, że nie przywoływali 
pryncypiów Konstytucji i zniekształcali dowody. Jak przekonywał nikt 
nie może zinterpretować przemówienia Trumpa z 6 stycznia inaczej niż 
pokojowe. Oznajmił zarazem, że część buntowników, którzy zaatakowali 
Kapitol, dokonali tego przed wypowiedzią Trumpa.

Źródło: https://wpolityce.pl/

W OBRONIE WOLNOŚCI SŁOWA
KARTA  PRAW  PODSTAWOWYCH  UNII  EUROPEJSKIEJ (2016/C  202/02)

Artykuł 11 Wolność  wypowiedzi  i   informacji 1. Każdy  ma  prawo  do  wolności  wypowiedzi. Prawo  to  obejmuje wolność  posiadania  poglądów 
oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. 2. Szanuje się  wolność 
i pluralizm mediów.

„Rozpoczynamy zbiórkę podpisów pod projektem ustawy likwi-
dującym TVP Info i abonament radiowo-telewizyjny” – ogłosili 
działacze PO. Centrum Monitoringu Wolności Prasy alarmuje, 
że „to jest po prostu zamach na wolność słowa”. W projekcie 
ustawy Platformy czytamy, że „zabronione jest tworzenie i roz-
powszechnianie przez publiczną telewizję wyspecjalizowanych 
programów informacyjno-publicystycznych”. Na antenie TVP 
Info codziennie można usłyszeć przedstawicieli różnych partii 
politycznych i środowisk.

Polecam projektodawcom i zbierającym podpisy, aby zapoznali 
się z konstytucją na którą tak często się powołują:

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ z dnia 2 
kwietnia 1997 r.

Art. 54.1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich 
poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Projekt PO ewidentnie łamie konstytucję i prawa podstawowe 
Unii Europejskiej, jest perfidnym zamachem na wolność słowa. 
Takiej przerażającej hipokryzji i kłamstw trudno znaleźć w naj-
nowszych naszych dziejach!

Kazimierz M. Janeczko
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Minęło już ponad pięć lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Lat 
dobrych dla Polaków. Wprowadzone programy socjalne i emerytal-
ne, ograniczenie luk podatkowych, rozwój rodzimego przemysłu, 
a wreszcie dbanie o polskie a nie obce interesy to niewątpliwe suk-
cesy rządów premierów Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. 
Zmniejszył się obszar biedy, zniknęły banksterskie „chwilówki”, 
spadło bezrobocie, wzrosła zamożność Polaków. W niewielkim 
stopniu działania te ograniczyła epidemia wirusa w 2020 roku. 
O tym, że większość społeczeństwa odebrała te zmiany pozytywnie 
pokazały zwycięstwa Zjednoczonej Prawicy w wyborach samorzą-
dowych 2018, parlamentarnych w 2019 i w końcu prezydenckich 
w 2020 roku.  Tzw. „totalna” opozycja zagubiła się zupełnie, 
nie ma dziś niczego nowego do zaproponowania Polakom poza 
narzekaniem na PiS oraz donoszeniem na Polskę do instytucji 
międzynarodowych. Tak nie uda się zwyciężyć w wyborach, ale 
nie moja to sprawa, niech myślą o tym jak pokonać Zjednoczoną 
Prawicę liderzy opozycji. 

A jednak mimo tak dużej liczby widocznych pozytywnych do-
konań mam obawę, że dziś coraz wyraźniej widać zmęczenie 
i spowolnienie działań obozu władzy. 

Praktycznie od ubiegłego roku nie można dostrzec jakiejkolwiek 
aktywności pana prezydenta Dudy, bo przecież za taką nie można 
brać projektu nowelizacji tzw. „ustawy aborcyjnej”. Pan prezydent 
nie jest obecny przy rozwiązywaniu którejkolwiek ważnej sprawy, 
ma też niewielki wpływ na politykę międzynarodową Polski. To 
pokazuje, że ośrodek kierowania państwem przeniesiony został 
w inne miejsce. Klarowny podział ról został zmieniony w ubie-
głym roku, gdy niekwestionowany lider Zjednoczonej Prawicy pan 
prezes Jarosław Kaczyński musiał wejść do rządu. Z roli arbitra, 
wzorowanej na pozycji Józefa Piłsudskiego w II RP, pan wicepre-
mier Kaczyński znów musiał zostać urzędnikiem państwowym. 
Stało się to po tym, gdy wicepremier Gowin, moim zdaniem „koń 
trojański” w rządzie pana Morawieckiego, zniweczył plan ma-
jowych wyborów prezydenckich. W ten sposób Gowin uratował 
tonącą PO w chwili, gdy jej groteskowa kandydatka do urzędu 
prezydenta RP pani Kidawa–Błońska miała 2-3 % poparcia spo-
łecznego i pozwolił wypromować komicznego prezydenta stolicy 
pan Trzaskowskiego. Drugim powodem był coraz poważniejszy 
konflikt miedzy panem premierem Morawieckim a ministrem 
sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. Dziś mamy więc taką sy-
tuację, że zarówno pan Gowin jak i pan Ziobro zwracają się do 
wicepremiera Kaczyńskiego w sprawach konfliktowych, pomijając 
całkowicie premiera Morawieckiego. Niewątpliwie nie wzmacnia 
to pozycji pana premiera. Z jednej strony pan Gowin, broniąc 
interesów globalnych potentatów medialnych, jest przeciwny opo-
datkowaniu zamieszczanych w nich reklam, z drugiej pan Ziobro 
broniąc suwerenności kraju, atakuje premiera za uległość w czasie 
ubiegłorocznych szczytów europejskich i za zgodę na związanie 
środków unijnych z nowej perspektywy na lata 2021–27 z tzw. 

„mechanizmem praworządności”, co może stać się metodą nacisku 
na Polskę ze strony lewackiej już zupełnie UE. W konsekwencji 
pan premier Kaczyński stał się, zapewne wbrew swej woli „super-
premierem”, rozstrzygającym najważniejsze problemy. Powoduje 
to codzienny chaos decyzyjny, brak koordynacji w pracy resortów, 
choć przecież fundamentem ubiegłorocznej „rekonstrukcji” rządu 
miało być usprawnienie i przyspieszenie działania ministerstw 
i urzędów. Niepokojąco rośnie liczba urzędów, różnych pełnomoc-
ników i agencji. 

Poza tym nie zrealizowano kilku sztandarowych zadań Zjedno-
czonej Prawicy jeszcze z 2015 roku. Nic nie zrobiono w sprawie 
podwyższenia kwoty wolnej od podatku, bardzo wolno proceduje 
się sprawę tzw. „frankowiczów”, rośnie natomiast obciążenie fi-
nansowe dla przedsiębiorców i firm, elegancko nazywanych dziś 
opłatami. A w sferze zasad i prawdy historycznej nadal milczeniem 
pomija się kwestię upublicznienia tzw. aneksu ds. likwidacji WSI, 
choć pan prezydent Duda zapowiadał to już pięć lat temu. No 
i w końcu nic nowego nie dzieje się w sprawie ujawnienia pełniej 
prawdy o smoleńskiej tragedii. W ciągu kilku trudnych lat rządów 
PO-PSL  właśnie to, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku 
było spoiwem i głównym hasłem Zjednoczonej Prawicy. Co więc 
powoduje, że w kwestiach tych milczą panowie Kaczyński, Ma-
cierewicz, Duda, Ziobro czy inni liderzy? Co powoduje, że nadal 
istnieją tematy tabu, dostępne tylko wtajemniczonym?

Jesteśmy dwa i pół roku przed kolejnymi wyborami – parla-
mentarnymi i samorządowymi. Jeżeli szybko nie nastąpi reset dzi-
siejszego marazmu i partyjnej nawalanki to Zjednoczona Prawica 
poniesie klęskę i odda władzę? Komu? Ano może stworzonemu 
przez TVN i Sorosa Hołowni albo innemu tworowi, którego dawni 
macherzy służb i obce, banksterskie pieniądze wykreują na nowego 
Tuska. Wtedy zagrożona będzie suwerenność Polski. Jest jeszcze 
czas, trzeba tylko powrotu do zasad i działań z lat 2014-2015. 
Odsunięcia ludzi, którzy przypięli się do okrętu władzy i poprzez 
szemrane interesy, korupcję i nepotyzm psują go i niszczą jego 
wizerunek. Samotnie Pan Prezes Kaczyński tego nie dokona. Jest 
tu, na dole wielu ludzi gotowych raz jeszcze podjąć wysiłek pracy 
dla Ojczyzny – proszę się wsłuchać w ich głos Panie Prezesie…

Janusz Maniecki

Zadyszka Dobrej Zmiany
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Kościół katolicki obchodzi 6 stycznia, uroczystość Objawie-
nia Pańskiego (Epifania), w tradycji znaną jako Trzech Króli - 
06.01.2021.

W kościele katolickim przypada dziś Uroczystość Objawienia 
Pańskiego, nazywana też Świętem Trzech Króli. W tym dniu 
święcimy kredę, kadzidło i wodę, a także oznaczamy drzwi domów 
cyframi nowego roku i inicjałami imion Mędrców. Dzisiejsza uro-
czystość nawiązuje do hołdu, jaki Dzieciątku Jezus złożyli mędrcy 
ze Wschodu. / Ks. bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji 
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP. 

W tym roku Orszaki Trzech Króli odbywają się pod hasłem 
„Panu dzięki oddawajmy”.

Ks. bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bo-
żego i Dyscypliny Sakramentów KEP, wskazuje, że treścią tego 
święta jest objawienie się Boga, który stał się człowiekiem.

Bóg - jak podkreśla ksiądz biskup - objawia się jako nowonaro-
dzone Dziecię Mędrcom, którzy przybyli ze Wschodu do Betlejem.

- Wydarzenie złożenia hołdu nowonarodzonemu Dziecięciu 
przez Mędrców znamy z drugiego rozdziału Ewangelii wg. św. 
Mateusza. Pokazuje nam ono, że wolną Ojca Niebieskiego jest, 
aby zbawienie dotarło do wszystkich ludów i narodów. Rozumienie 
Mędrców jako przedstawicieli świata zewnętrznego wobec Izraela 
sprawia, że w tę uroczystość akcentuje się także misyjny wymiar 
posłannictwa Kościoła. Modlimy się w intencji misjonarek i mi-
sjonarzy - wskazuje przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów KEP.

Uroczystość Objawienia Pańskiego wiąże się z tradycją święce-
nia kadzidła i kredy oraz błogosławieniem wody. Rzecznik KEP 
ks. Leszek Gęsiak zachęca do oznaczenia kredą drzwi domów 
i nierezygnowania z tego zwyczaju.

- Pomimo obostrzeń związanych z pandemią i utrudnionego 
dostępu do Liturgii, postarajmy się i w tym roku oznaczyć błogo-
sławioną kredą drzwi naszych domów lub mieszkań, pisząc cyfry 
nowego roku oraz inicjały imion świętych Mędrców: Kacpra, 

Melchiora i Baltazara, czyli K+M+B 2021, lub w wersji łacińskiej 
C+M+B 2021 - mówi ks. Leszek Gęsiak.

Dziś przypada też wigilia Bożego Narodzenia w kościołach 
wschodnich. Świąteczne życzenia złożył grekokatolikom przewod-
niczący Konferencji Episkopatu Polski.

Ks. abp Stanisław Gądecki życzył, by prawda o narodzinach 
Bożego Syna jeszcze skuteczniej kształtowała ich serca, docierając 
z łatwością - wraz z pasterskim nauczaniem - do jak najszerszego 
grona grekokatolików w Polsce.

Źródło RIRM

Orszak Trzech Króli, jest to przedstawienie Jasełek wystawiane 
w przestrzeni publicznej, na ulicach wiosek, miast i miasteczek 
w Polsce oraz zagranicą. Jest to inicjatywa działania wspólnoty 
lokalnej społeczności. Rodziny, szkoły, nauczyciele, sąsiedzi, lo-
kalni włodarze - zwykli ludzie tworzą to niezwykłe przedstawienie.

Mimo, że scenariusz imprezy jest wszędzie bardzo zbliżony, bo 
„napisany” już 2 000 lat temu, to w poszczególnych miejscach 
nie brakuje lokalnego kolorytu, udowadniającego jakie bogactwo 
zwyczajów tkwi w polskiej tradycji bożonarodzeniowej.

W tym roku ze względu na ograniczenia związane z pandemią, 
jasełka Orszaku Trzech króli odbywają się w parafiach podczas 
Mszy św.

W Dzierżoniowie przez ostatnie osiem lat braliśmy udział w tych 
pięknych, wystawianych w przestrzeni publicznej jasełkach i prze-
marszu do szopki w Rynku. Pandemia spowodwała, że nie możemy 
wzorem lat ubiegłych spotkać się w przy Szopce, dlatego proponu-
jemy państwu udział w wirtualnym - począwszy od 2014 roku do 
2020 roku - Orszaku Trzech Króli. Mam nadzieję, że w przyszłym 
roku będziemy mogli kontynuować, tradycyjny już w naszym 
mieście Orszak Trzech Króli. Bardzo ważne jest, że orszak jest 
apolityczny i ma pozytywny przekaz. Nasz udział, pokazał że trze-
ba bronić oczywistego prawa do publicznej modlitwy, katechezy 
w szkole i udziału naszych rodzin w marszach, pochodach i proce-
sjach, podczas których przyznajemy się do wiary oraz podkreślamy 
nasz patriotyzm i tożsamość.

Kazimierz M. Janeczko

6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli
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Klub radnych powiatowych 
PiS XI 2020 - II 2021

Klub radnych miejskich 
PiS XI 2020 - II 2021

Podczas listopadowej sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego radni 
Prawa i Sprawiedliwości przy wsparciu kilku radnych koalicji rządzącej 
dość mocno wypunktowali nieścisłości w materiałach przygotowanych 
przez Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki. Nasze argumenty 
wprowadziły w zakłopotanie  pewnych siebie i mało zorientowanych w 
kwestiach merytorycznych członków Zarządu Powiatu oraz samą Panią 
kierownik Biura. Ich nieliczne i mało konkretne odpowiedzi skupiły się 
na ogólnikach, a na kwestie bardziej szczegółowe, tradycyjnie poprosili o 
przekazanie ich na piśmie.

W czwartek 10 grudnia 2020 roku w Dzierżoniowie odbyła się kon-
ferencja prasowa naszego Klubu Radnych. Rok temu zorganizowaliśmy 
podobne wydarzenie, żeby opinii publicznej przekazać podsumowanie 
inauguracyjnego roku sprawowania swoich mandatów. Teraz chcieliśmy 
podzielić się swoimi refleksjami i zaprezentować działalność z ostatnich 12 
miesięcy. Konferencja została podzielona na kilka bloków tematycznych, 
które zaprezentowali poszczególni członkowie klubu. Łącznie prawie 30 
interpelacji i zapytań wystosowanych do Zarządu Powiatu pozwoliło wy-
ciągnąć wiele wniosków do dalszej pracy. Podczas konferencji radny Janusz 
Maniecki poruszył sprawy edukacji i działalności komisji rewizyjnej, której 
jest członkiem. Natomiast radny Maciej Rojek omówił specyfikę służby 
zdrowia i ochrony środowiska w naszym powiecie.

Przewodniczący klubu Marcin Pięt przedstawił sytuację inwestycji 
drogowych i omówił funkcjonowanie Biura Promocji, Kultury, Sportu 
i Turystyki. I tu właśnie w imieniu Klubu Radnych PiS zaapelował do 
starosty dzierżoniowskiego, żeby w obecnej sytuacji Zarząd Powiatu roz-
ważył możliwość dokonania zmian w strukturze organizacyjnej Starostwa 
Powiatowego polegającej na rozwiązaniu Biura Promocji, Kultury, Sportu 
i Turystyki. W jego miejsce należałoby stworzyć 2 samodzielne stanowi-
ska. Jedno z takich samodzielnych stanowisk pełniłaby osoba sprawująca 
funkcję rzecznika prasowego i odpowiadałby za promocję, natomiast drugi 
specjalista zajmowałby się kulturą, sportem i turystyką. Takie rozwiązanie 
jest również sygnalizowane przez niektórych członków koalicji rządzącej. 
Krokiem, który również satysfakcjonowałoby nas to pozostawienie Biura 
Promocji w obecnej formie, lecz zmiana na stanowisku kierownika Biura. 
W naszej opinii obecna kierownik nie najlepiej wywiązuje się ze swoich 
obowiązków a niektóre przekładane przez nią wyjaśnienia są niezgodne ze 
stanem faktycznym. Do podobnego wniosku doszła Komisja Rewizyjna. [...]

Uważamy, że dzięki wsparciu rządu polskiego, parlamentarzystów, 
europosłów, radnych dolnośląskich Prawa i Sprawiedliwości oraz licznym 
interwencjom ta kwota dodatkowych środków przeznaczonych na Regio-
nalny Program Operacyjny dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 uległa 
zwiększeniu. Tym samym po raz kolejny obecny rząd wykazał się skutecz-
nością w działaniu. Liczą się konkrety działania a nie populistyczne apele, co 
wczoraj w naszym stanowisku jasno podkreśliliśmy. Dzisiejsza konferencja 
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim jest tego najlepszym przykładem.
MÓWIMY TAK DLA ZWIĘKSZONYCH ŚRODKÓW DLA DOLNE-
GO ŚLĄSKA POPRZEZ KONKRETNE DZIAŁANIA. NA POPU-

LISTYCZNE APELE – NIE!

KR PiS w Radzie Powiatu Dzierżoniowskiego

W takcie VII kadencji klub złożyli 
11 interpelacji klubowych m. in.:

• Wniosek dot. wydzielenia (w ramach istniejących już czterech zatoczek 
parkingowych) 4 miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepeł-
nosprawnych przy ul. Parkowej.
• Wniosek dot. zmiany oznakowania drogi na ul. Parkowej poprzez 

wprowadzenie zakazu zatrzymywania lub ewentualnie z dopuszczonym 
warunkiem „do 15 minut na czas załadunku, rozładunku”.
• Interpelacja w sprawie rozważenia wykonania przejścia dla pieszych na 

ul. Pięknej, przy wjeździe do Rynku.
• Zapytanie dot. statusu prawno-właścicielskiego budynków przy ul. 

Złotej 1 w Dzierżoniowie..
• Kontynuacja zapytania dot. odpowiedzi burmistrza z 26 października 

2020 r.
• Wniosek do budżetu miasta na 2021 rok – dot. zaplanowania w budżecie 

2021 roku inwestycji „Zagospodarowanie wnętrz kwartałów oraz terenów 
zielonych wraz z małą architekturą”.
• Zapytanie dot. realizacji zadania inwestycyjnego zaplanowanego w pla-

nach inwestycyjnych na 2020 rok pod nazwą „modernizacja ul. Wesołej”.
• Wniosek o przekazanie informacji nt. warsztatów w sprawie tworzenia 

strategii polityki społecznej dla miasta Dzierżoniowa na lata 2020 - 2024.
• Zapytanie dot. magazynowania odpadów na terenie przy ul. Kilińskiego 

15 w Dzierżoniowie.
• Wniosek do budżetu miasta na 2021 rok (dot. dofinansowania Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie, 200 tys. zł na 
zakup sprzętu).
• Wniosek dot. rozszerzenia zapisu § 4 ust. 1 uchwały nr XXVII/171/16 

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodo-
wych na drogach publicznych w Dzierżoniowie oraz opłat za postój w tej 
strefie i sposobu ich pobierania w zakresie opłat abonamentowych dla osób 
o obniżonej sprawności ruchowej, zaliczonych do umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności.

Inicjatywa radnego Kazimierza Szabata 
w sprawie parkomatów.
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POLECAMY

DZIECI  W RODZINACH HOMOSEKSUEALNYCH
Kończąc artykuł w ostatnim numerze GWP zatytułowany „Homo-

seksualizm ciągle atakuje” zobowiązałem się, że problemem dzieci wy-
chowywanych w „homomałżeństwach” spróbuję się zająć w następnym 
numerze i chcę podkreślić tutaj wagę tego problemu. Wprawdzie w Polsce 
nie ma możliwości zawierania takich „małżeństw” bo zabrania /na razie/ 
tego nasza konstytucja, ale patrząc na rozwój ideologii gender w Stanach 
Zjednoczonych i w krajach zachodniej Europy oraz obserwując u nas 
zachowania lobby LGBTQ, które w pełni wykorzystuje doświadczenia” 
homolobby” w tamtych krajach należy bardzo poważnie obawiać się, że 
w Polsce będzie powtórzona tamta taktyka. Najpierw akceptacja prawna 
małżeństw jednopłciowych, a potem adopcje dzieci.

 OPINIE  DZIECI  WYCHOWYWANYCH  W  HOMOMAŁŻEŃ-
STWACH.

Są to opinie dzieci, teraz osób dorosłych, wypowiedziane przed ame-
rykańskimi sądami w procesach o uznanie za legalne małżeństw jedno-
płciowych. Przestrzegając przed takim zagrożeniem chcę na przykładzie 
przeprowadzonych kilka lat temu w Stanach Zjednoczonych badaniach 
pokazać jak duży to jest problem, przed którym nie daj Boże, staniemy 
niedługo w Polsce. Przytoczę tu kilka opinii ludzi wychowanych w takich 
małżeństwach, które wskazują na różne zagrożenia dla takich dzieci. Wagę 
tych opinii podnosi fakt, że wszystkie te oświadczenia zostały złożone 
przed amerykańskimi sądami. Osoby te przekonywały sędziów, że życie 
dzieci w takich rodzinach nigdy nie było ani normalne , ani przyjemne. 
Jedna z zeznających kobiet podkreśliła, że istnieją dwa zasadnicze prawa. 
Po pierwsze prawo do życia, a po drugie prawo do relacji dziecka z matką 
i ojcem. Inna mówiła, że jej ojciec był tak bardzo zaabsorbowany sprawami 
seksu, że gdy zaprosiła do domu kolegę ze szkoły, zarówno jej ojciec jak 
i jego kochanek nie mogli się powstrzymać, by nie zaproponować chłopa-
kowi kontaktów seksualnych. Kolejna zeznająca przekonywała sąd, że jej 
matka i partnerka-lesbijka tak bardzo gardziły rodzinami heteroseksualnymi, 
iż przez wiele lat nie miała pojęcia, jak powinny wyglądać relacje między 
mężem a żoną oraz między takimi rodzicami a dziećmi. Przekonała się o tym 
dopiero gdy trafiła – z powodu karygodnych zaniedbań matki- do opieki 
zastępczej. Mężczyzna zeznający przed tym sądem przyznał, że jego matka 
i jej partnerka tak bardzo wypaczyły jego charakter, iż jako nastolatek stał 
się homoseksualną prostytutką. Następny zeznający podkreślał, że dzieci 
wychowywane przez homoseksualistów bardzo odczuwają brak biologicz-
nych rodziców. Mówił, że dzieci wychowywane w takich związkach często 
stają się osobami homoseksualnymi i często świadczą za pieniądze usługi 
seksualne mężczyznom. Dopiero spotkanie z biologicznym ojcem pozwo-

liło mu wyzwolić się toksycznego, gejowskiego stylu życia. Najbardziej 
przerażające są wyznania kobiety, która mówi, że bardzo kochała swojego 
ojca, który zmarł na AIDS, ale bardzo cierpiała z powodu wykorzystywania 
seksualnego jej i brata bliźniaka, a także sprowadzania do domu rozlicznej 
rzeszy mężczyzn. Była stale narażana na jawne czynności seksualne takie 
jak sodomia zoofilia, nagość, pornografię, seks grupowy, sadomasochizm, 
seks związany ze zniewoleniem, często zadawaniem bólu. Ojciec często 
zabierał ją na objazdowe wycieczki po homoseksualnych galeriach sztuki, 
na plaże dla nudystów, do parków dla sodomitów. Wychowana w tym śro-
dowisku straciła poczucie kobiecości. Długo szukała miłości i akceptacji.

WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z PRZEDSTAWIONYCH FAKTÓW.
Zapoznając się z przedstawionymi zeznaniami składanymi przed sądem 

pod przysięgą budzi się w nas niepokój, a może nawet przerażenie. Należy 
zrobić wszystko co zależy od każdego z nas, aby dzieci w Polsce były wy-
chowywane w środowisku ukształtowanych przez setki lat, gdzie rodzina to 
związek kobiety i mężczyzny, a dzieci mają niezbywalne prawo do posiada-
nia rodziców, czyli mamy i taty. Wnioski przeciwko wychowywaniu dzieci 
w rodzinach homoseksualnych jakie się nasuwają się po zapoznaniu się 
z doświadczeniami dzieci, które wychowywały się w opisanych warunkach 
można zebrać w takie grupy: 1.Dzieci wychowywane przez lesbijki i gejów 
często stają się homoseksualistami. 2.Rodzicielstwo w homomałżeństwach 
jest nienaturalne. 3.Lesbijki i geje wychowujące dzieci są egoistyczni, 
ponieważ nie biorą pod uwagę ich interesów. 4.Dzieciom wychowywanym 
przez homoseksualistów brakuje  właściwych wzorców płciowych. 5.Takie 
dzieci często spotykają się z agresją społeczeństwa.

STANOWISKO RODZIN HOMOSEKSUALNYCH.
Małżeństwa homoseksualne i organizacje popierające homolobby pró-

bują udowadniać,  że są to normalne rodziny. Posługują się w tym swoim 
twierdzeniu głosami ludzi wychowanymi w homomałżeństwach, że nie 
ma żadnych niekorzystnych efektów dla tych dzieci. Są to jednak bardzo 
nieliczne oświadczenia potwierdzające, że każda reguła ma swoje wyjątki. 
Nie można także wykluczyć, że w niektórych homorodzinach interes dzieci 
może być stawiany jako cel nadrzędny, ale żaden wyjątek od reguły nie 
może być podstawą do zmiany praw i zwyczajów regulujących organizację 
podstawowych grup społecznych.

HOMOSEKSUALIZM NADAL W NATARCIU.
Na przestrzeni wielu ostatnich dziesięcioleci panowało w naszym spo-

łeczeństwie przekonanie, że wszystkie działania które do nas docierają ze 
Stanów Zjednoczonych Ameryki są najlepsze i należy dążyć do organi-
zowania naszego życia na wzór zachodniej demokracji. Być może jest to 
prawda jeżeli chodzi o ekonomię, postęp techniczny itp. Natomiast problem 
związany z organizacją życia społecznego pokazuje tendencje, które w dłuż-
szym okresie czasu doprowadzą do upadku takich społeczeństw. Całkowite 
zaprzeczenie pozytywnej roli tradycyjnych rodzin, małżeństw składających 
się z mężczyzny i kobiety wychowujących dzieci do odpowiedzialności za 
przyszłość narodów jest bardzo groźna. Ideologia neomarksizmu, działania 
lewicy, a często można powiedzieć lewactwa ma na celu zburzenie podstaw 
dotychczasowego porządku świata. Tych zachodnich wzorców nie możemy 
przyjmować bezkrytycznie. Dobry Boże, chroń Polskę przed samozagładą 
jaka płynie z wprowadzania tych „postępowych” ideologii i nie dopuść, 
aby świat stanął na głowie.

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

Pamiętamy o ważnej rocznicy - 17.01.2021.
Dzisiaj przypada 74. rocznica egzekucji żołnierzy Armii Kra-
jowej, straconych w dzierżoniowskim więzieniu. Żołnierzy 
pochowano, jak się po latach okazało, na dzierżoniowskim 
cmentarzu. Ale mimo usilnych poszukiwań prowadzonych pod 
kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Szwagrzyka, naczelnika Oddzia-
łowego Biura Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu, nie udało 
się dokładnie zlokalizować miejsca ich pochówku.

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej -
 edycja 2021.

Osoby, mieszkańcy Dzierżoniowa, o umiarkowanym i znacz-
nym stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać z usługi 
asystenta osobistego. Asystent Osobisty Osoby Niepełno-
sprawnej - W 2021 ROKU USŁUGA BEZPŁATNA.

Konferencja prasowa radnych PiS Rady Powiatu Dzierżo-
niowskiego - 10.12.2010.

10 grudnia w Dzierżoniowie odbyła się konferencja prasowa 
Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Powiatu 
Dzierżoniowskiego. Rok temu przedstawiciele największego 
klubu w Radzie Powiatu Dzierżoniowskiego zorganizowali po-
dobne wydarzenie, żeby opinii publicznej przekazać podsumo-
wanie inauguracyjnego roku sprawowania swoich mandatów.

Powiat Dzierżoniowski przystąpił do realizacji projektu unij-
nego skierowanego do uczniów i nauczycieli, którego war-

tość sięga około 2,8 mln złotych.
Z projektu o nazwie „Dodatkowe kwalifikacje i doświadcze-
nie stażowe gwarancją zatrudnienia” skorzysta łącznie 249 
uczniów i nauczycieli z Zespołów Szkół nr 1, 2 i 3 w Dzierżonio-
wie oraz z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego 
w Bielawie.

81. rocznica deportacji Polaków na Sybir. 10 Luty 2021.
By upamiętnić ofiary tych tragicznych wydarzeń, Związek Sy-
biraków Ziemi Dzierżoniowskiej, Burmistrz Dzierżoniowa i Mu-
zeum Miejskie Dzierżoniowa zaprosili na obchody 81. Rocznicy 
I Deportacji Polaków na Sybir. W uroczystości uczestniczyli: 
przedstawiciel Związku Sybiraków, zastępca burmistrza Dorota 
Pieszczuch, dyrektor Muzeum Miejskiego Henryk Smolny, Flo-
rian Kuriata prezes Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie 
oraz Ireneusz Wagnerowski prezes Obywatelskiego Ruchu 
Patriotycznego.

8 rocznica śmierci mjr Krzysztofa Woźniaka - 23.01.2021.
Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa, w obecności ro-
dziców i siostry majora złożył w 8. rocznicę Jego śmierci 
wieniec przed obeliskiem upamiętniającym poległego. Wartę 
honorową przy obelisku pełnili żołnierze z 22. Karpackiego 
Batalionionu Piechoty Górskiej z Kłodzka..

Odeszła Zofia Cupak zasłużona mieszkanka Dzierżoniowa - 
01.02.2021.

Zofia Cupak przyjechała do Dzierżoniowa w 1966 roku po 
ukończeniu studiów polonistycznych w Wyższej Szkole Pe-
dagogicznej w Opolu. Pierwszym miejscem pracy w Dzierżo-
niowie była Szkoła Podstawowa nr 9, następnie Powiatowy 
Wydział Oświaty, w którym pracowała jako wizytator języka 
polskiego. W 1975 roku objęła stanowisko dyrektora do spraw 
pomocy społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej. Organi-
zowała i tworzyła pracę Dziennego Domu Pomocy Społecznej 
w Dzierżoniowie, który powstał w 1977 roku  jako jeden z 
pierwszych w Polsce.
W uznaniu jej zasług, podkreślając postawę i zaangażowanie 
na rzecz Dzierżoniowa, Kapituła Medalu uhonorowała Zofię 
Cupak Medalem za Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa.


