Prezydentura 165x240 v 3.0

25/07/2014

0:54

Page 75

Obchody 25-lecia WolnoÊci na placu Zamkowym, 4 czerwca 2014 r.

NOWOCZESNY PATRIOTYZM

Prezydentura 165x240 v 3.0

25/07/2014

0:54

77

Polska bezpieczna, konkurencyjna i suwerenna jest powodem do dumy. Istotnym celem prezydentury Bronis∏awa Komorowskiego jest docenianie osiàgni´ç
Polski i Polaków, podkreÊlanie bogatej
historii, dokonaƒ oraz pozycji w Europie
i Êwiecie. W esencji nowoczesnego patriotyzmu zawiera si´ „patriotyzm codziennej
pracy”, o którym Bronis∏aw Komorowski
mówi∏ tu˝ po zaprzysi´˝eniu. Codzienny
wysi∏ek jest tym, co w dzisiejszych czasach w ma∏o spektakularny, lecz najlepszy sposób przyczynia si´ do tworzenia
konkurencyjnej Polski. Nowoczesny patriotyzm wià˝e si´ te˝ ze szczególnym docenieniem przedsi´biorczoÊci Polaków. To
równie˝ tak prozaiczna sprawa, jakà jest
p∏acenie podatków. To zainteresowanie
najbli˝szym otoczeniem, pozwalajàce razem, drobnymi, pozytywnymi dzia∏aniami
budowaç gospodark´, rozwijaç naszà
dzielnic´, miasto czy powiat.

4 czerwca – Âwi´to WolnoÊci

Nowoczesny patriotyzm to – obok szacunku dla historii Polski – przede
wszystkim duma z jej wspó∏czesnych
osiàgni´ç. Bronis∏aw Komorowski sta∏
si´ jednym z kluczowych promotorów
upami´tniania 4 czerwca 1989 r. jako
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Âwi´ta WolnoÊci, stanowiàcego emanacj´ obywatelskiego dà˝enia do wolnego Êwiata. Konsekwencjà tych wyborów by∏o utworzenie rzàdu Tadeusza
Mazowieckiego, przeprowadzenie reform gospodarczych i odzyskanie przez
Polsk´ pe∏nej suwerennoÊci. Dzi´ki temu sukcesowi Polaków – ludzi SolidarnoÊci i wspierajàcego ich spo∏eczeƒstwa – w Europie dosz∏o ostatecznie do
zerwania ˝elaznej kurtyny. 31 sierpnia
2013 r., w rocznic´ podpisania porozumieƒ sierpniowych, Prezydent zwróci∏ si´ w apelu do Polaków – w tym do
ludzi nauki, kultury, mediów, przedsi´biorców, urz´dników, sportowców,
a tak˝e przedstawicieli KoÊcio∏ów i organizacji pozarzàdowych – o podj´cie
wspólnych inicjatyw, które pozwolà
razem uczciç 25. rocznic´ wyborów.
PodkreÊla∏, ˝e 4 czerwca 1989 r. zwyci´˝y∏a wspólnota i zach´ca∏, by wspólnym wysi∏kiem zbudowaç ambitny
program obchodów. Z tej okazji przyznawany jest tak˝e specjalny „Patronat
Prezydenta RP Bronis∏awa Komorowskiego. 25-lecie WolnoÊci”. Otrzymujà
go zarówno przedsi´wzi´cia ogólnopolskie, wydarzenia o zasi´gu lokalnym,
jak równie˝ dzia∏ania mi´dzynarodowe
podejmowane m.in. przez Êrodowiska
polonijne czy ambasady.
W ramach ca∏orocznych obchodów
25-lecia WolnoÊci w ca∏ym kraju odbywajà si´ okolicznoÊciowe imprezy,
konferencje, wystawy i inne inicjatywy zorganizowane przez spo∏ecznoÊci
lokalne, organizacje pozarzàdowe, samorzàdy, instytucje publiczne oraz
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Otwarcie wystawy plenerowej przed Pa∏acem Prezydenckim z udzia∏em m.in. Szefa
Kancelarii Prezydenta RP Jacka Micha∏owskiego, 13 maja 2014 r.

przedstawicieli biznesu. W sumie
ok. 400 ró˝nych wydarzeƒ. W obchody w∏àczy∏y si´ tak˝e Êrodowiska polonijne, ambasady, konsulaty i Instytuty
Polskie, które aktywnie promujà sukces polskiej transformacji w ponad
120 miastach na ca∏ym Êwiecie. UroczystoÊci paƒstwowe, organizowane
3 i 4 czerwca, uÊwietnili swojà obecnoÊcià prezydenci i delegacje zagraniczne
z ca∏ego Êwiata, uczestniczàc m.in. w gali wr´czenia Nagrody SolidarnoÊci czy obchodach na placu Zamkowym w Warszawie. Celebrujàc polskà wolnoÊç,
5 czerwca 2014 r. Prezydent Bronis∏aw
Komorowski ods∏oni∏ Memoria∏ Wolnego
S∏owa przy ul. Mysiej w Warszawie, któ-

ry jest symbolem przemian demokratycznych, zapoczàtkowanych wyborami
4 czerwca 1989 r.
Obchody 25-lecia WolnoÊci uÊwietni∏a tak˝e wspólna inicjatywa Kancelarii Prezydenta RP oraz Paƒstwowego
Gospodarstwa LeÊnego Lasy Paƒstwowe, które prowadzà akcj´ sadzenia
w ró˝nych miejscach naszego kraju
„D´bów WolnoÊci”. D´by, upami´tniajàce 25. rocznic´ wyborów 4 czerwca
1989 r. i dalszych przemian demokratycznych w Polsce i na Êwiecie, sà sadzone w ca∏ej Polsce – w miejscach
wa˝nych dla lokalnych spo∏ecznoÊci,
w miejscach pami´ci o bohaterstwie Po-
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laków, a tak˝e przestrzeni publicznej,
s∏u˝àcej mieszkaƒcom i turystom. Prezydent RP Bronis∏aw Komorowski posadzi∏
„D´by WolnoÊci” m.in. przy Autostradzie
WolnoÊci – A2 razem z Prezydentem
Niemiec Joachimem Gauckiem; w ¸azienkach Królewskich w Warszawie;
przy pomniku marsza∏ka J. Pi∏sudskiego
w ¸owiczu; w Parku Pó∏nocnym w Sopocie, przy pomniku èróde∏ Wis∏y w beskidzkim kurorcie Wis∏a; w Parku Ludowym w Lublinie czy na skwerze przy
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu ¸ódzkiego.

Duma z Polski
Prezydent Komorowski zabiega o to, by
Polacy – przywykli w tragicznej historii
do tego, ˝e patriotyzm polega na przelewaniu krwi za Ojczyzn´ i obronie jej granic – poczuli, ˝e budowanie nowoczesnej Polski te˝ jest znakiem patriotyzmu.
Nowoczesny patriotyzm to zarówno duma z Polski, gotowoÊç do chronienia jej
granic i wolnoÊci, jak i udzia∏ w kszta∏towaniu demokratycznego paƒstwa prawa, obywatelskie zaanga˝owanie i aktywne, dobre ˝ycie we wspólnocie
lokalnej. To równie˝ wspólne obchodzenie Êwiàt narodowych, tworzenie okazji
do o˝ywiania solidarnych wi´zi, prze∏amywanie barier i granic, dzielàcych spo∏eczeƒstwo. Ten wa˝ny przekaz Prezydenta Komorowskiego obecny jest
w jego listach, wystàpieniach, a przede
wszystkim w dzia∏aniach. Bronis∏aw Komorowski zainicjowa∏ te˝ nowe formy
wspólnego Êwi´towania, wspierajàc
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obywatelskie i samorzàdowe inicjatywy.
Dobrym przyk∏adem jest akcja „Majówka z Polskà”, podczas której w ca∏ej Polsce barwami narodowymi podÊwietlane
sà budynki instytucji publicznych, organizowane sà plenerowe wydarzenia poÊwi´cone Konstytucji 3 Maja lub Âwi´tu
Flagi czy koncerty dla szerokiej publicznoÊci. Co roku, przed oficjalnymi obchodami Âwi´ta Niepodleg∏oÊci, Para Prezydencka zaprasza dzieci do wspólnego
przygotowywania kokard narodowych.
Natomiast wszystkich obywateli z rodzinami Bronis∏aw Komorowski zach´ca do
udzia∏u 11 listopada w Marszu „Razem
dla Niepodleg∏ej”, organizowanym od
2012 r. Poprzedzajà go oficjalne uroczystoÊci na placu Pi∏sudskiego i tradycyjna
parada wojskowa. Trasa marszu przebiega obok pomników postaci, które po
1918 r. – ponad politycznymi podzia∏ami – odbudowywa∏y wraz z Marsza∏kiem Pi∏sudskim niepodleg∏e paƒstwo
polskie: Wincentego Witosa, Romana
Dmowskiego i Ignacego Daszyƒskiego.

Odznaczenia
Prezydent Komorowski docenia obywatelskie i patriotyczne zaanga˝owanie
Polaków w zagospodarowywanie wolnoÊci, budowanie nowoczesnej Polski
oraz umacnianie naszej pozycji na arenie
mi´dzynarodowej. Docenia te˝ tych, którzy odnoszàc sukcesy w Êwiecie, przynoszà chwa∏´ Polsce. Przy okazji wa˝nych
rocznic paƒstwowych wr´cza w Pa∏acu
Prezydenckim odznaczenia zas∏u˝onym
postaciom polskiego ˝ycia publicznego.
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Wizyta Prezydenta RP w Sztumie, 29 kwietnia 2014 r.

Koncert z cyklu „Mistrz i uczeƒ” w Pa∏acu Prezydenckim, 13 marca 2014 r.
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UroczystoÊç otwarcia Sali Choràgwianej w Pa∏acu Prezydenckim. Na zdj´ciu Prezydent RP
Bronis∏aw Komorowski wraz z Ma∏˝onkà oraz Podsekretarzem Stanu w KPRP Maciejem
Klimczakiem, 2 maja 2013 r.

Sà wÊród nich m.in. ludzie kultury
oraz sportowcy, w tym olimpijczycy
i paraolimpijczycy, którzy – wyst´pujàc w bia∏o-czerwonych barwach –
dostarczajà Polakom niezapomnianych wra˝eƒ i emocji.
WÊród odznaczonych dotychczas
przez Prezydenta znaleêli si´ m.in.: Jerzy Buzek, Norman Davies, Wojciech
Kilar, Adam Michnik, Leszek Mo˝d˝er,
Katarzyna Nosowska, Janina Ochojska,
Jerzy Owsiak, Artur Rojek, Zbigniew Romaszewski, Muniek Staszczyk, Hanna
Suchocka, Wis∏awa Szymborska, Andrzej
Wajda.

Promocja kultury
Kultura jest dla Prezydenta Bronis∏awa
Komorowskiego wa˝nym ogniwem
w procesie kszta∏towania narodowej
to˝samoÊci, ró˝norodnoÊci oraz wra˝liwoÊci Polaków. Prezydent dba o to, by
kultura by∏a postrzegana jako suma
dope∏niajàcych si´ elementów tradycji
i wspó∏czesnoÊci. Bronis∏aw Komorowski intensywnie uczestniczy w ˝yciu
kulturalnym kraju, bierze udzia∏ w oficjalnych otwarciach wystaw, premierach filmowych, teatralnych, w koncertach, w wydarzeniach, które promujà
polskich wspó∏czesnych artystów i wy-
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konawców w kraju i za granicà. Bronis∏aw Komorowski anga˝uje si´ równie˝
w promocj´ polskiej kultury, m.in. organizujàc wystawy, spotkania i koncerty
w Pa∏acu Prezydenckim i Belwederze.
W ramach tych inicjatyw w Pa∏acu
Prezydenckim eksponowane sà obrazy
Jerzego Nowosielskiego oraz kolekcja
polskiego malarstwa z Galerii Rogaliƒskiej, w sk∏ad której wchodzà m.in.
dzie∏a Jacka Malczewskiego i Olgi Boznaƒskiej.
W Pa∏acu Prezydenckim regularnie
organizowane sà tak˝e Dni Otwarte,
dzi´ki czemu zwiedzajàcy mogà obejrzeç pa∏acowe sale oraz znajdujàce
si´ w nich dzie∏a sztuki. Prezentowane wystawy oglàda rocznie kilkadziesiàt tysi´cy osób.
Prezydent Bronis∏aw Komorowski
otacza opiekà narodowe dziedzictwo,
dzi´ki któremu na przestrzeni wieków
uda∏o si´ zachowaç niewzruszony charakter polskiej duchowoÊci. Z inicjatywy
Prezydenta w 2013 r. w Pa∏acu Prezydenckim powsta∏a Sala Choràgwiana,
w której prezentowane sà repliki historycznych choràgwi polskich od Grunwaldu do „SolidarnoÊci” oraz kopie Konstytucji 3 Maja i Konstytucji dla Europy
Wojciecha Jastrz´bowskiego.
Idea – zwiàzana z troskà o narodowe
dziedzictwo – realizowana jest równie˝
m.in. w ramach honorowego mecenatu, którym Bronis∏aw Komorowski objà∏
Muzea-Rezydencje Królewskie (Zamek
Królewski w Warszawie, Zamek Królew-
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ski na Wawelu, Muzeum ¸azienki Królewskie, Muzeum Pa∏ac w Wilanowie),
a tak˝e honorowego patronatu dla Muzeum Narodowego w Warszawie z okazji 150-lecia istnienia.
Istotnym dzia∏aniem na rzecz promocji dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej jest tak˝e osobiste zaanga˝owanie si´ Bronis∏awa Komorowskiego
w uroczyste przekazanie – nowym obiektom historycznym – aktu wpisu na list´
Pomników Historii na podstawie rozporzàdzenia Prezydenta RP.
Wa˝nym elementem nowoczesnego
patriotyzmu jest tak˝e promocja polskiej literatury oraz troska o polszczyzn´. W 2012 r. Prezydent Komorowski
zainicjowa∏ „Narodowe Czytanie”, publicznà lektur´ wybitnych dzie∏ polskiej literatury. Projekt ma zasi´g ogólnopolski,
recytacje odbywajà si´ z udzia∏em aktorów i mieszkaƒców na skwerach i placach ca∏ej Polski. W 2013 r. w „Narodowe Czytanie” zaanga˝owa∏o si´ ponad
700 miejscowoÊci w kraju. Po „Panu
Tadeuszu” Adama Mickiewicza i dzie∏ach Aleksandra Fredry w 2014 r. czytane b´dà dzie∏a Henryka Sienkiewicza.
Bronis∏aw Komorowski patronuje te˝
ogólnopolskiej kampanii oraz gali „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, podczas
której wr´czany jest ustanowiony przez
Prezydenta medal „Zas∏u˝ony dla Polszczyzny”. Jak dotàd jego laureatami
zostali: prof. Walery Pisarek, prof. Jadwiga Puzynina i prof. Jan Miodek.
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Spotkanie Prezydenta RP z reprezentantami Polski w skokach narciarskich, 28 marca 2013 r.

Spotkania ze sportowcami
Prezydent regularnie spotyka si´ te˝ ze
sportowcami, którzy wyst´pujàc – w barwach bia∏o-czerwonych – dostarczajà Polakom niezapomnianych wra˝eƒ i emocji
– m.in. z polskimi olimpijczykami i paraolimpijczykami. 3 kwietnia 2014 r. –
podczas gali w Polskim Komitecie Olimpijskim Bronis∏aw Komorowski wr´czy∏
odznaczenia paƒstwowe sportowcom
i szkoleniowcom. Otrzymali je m.in.: Irena Kirszenstein-Szewiƒska, Katarzyna
Bachleda-CuruÊ, Natalia Czerwonka,
Katarzyna Woêniak, Luiza Z∏otkowska,
Zbigniew Bródka, Kamil Stoch oraz ¸ukasz Kruczek.

Prezydent wielokrotnie spotyka∏ si´ i odznacza∏ przedstawicieli ruchu paraolimpijskiego oraz osoby, które wspierajà
sport niepe∏nosprawnych. WÊród odznaczonych znaleêli si´ m.in.: Natalia Partyka, Micha∏ Dziubaƒski, Tadeusz Milewski, Piotr ¸o˝yƒski, Stanis∏aw Piasek,
Marta Makowska oraz Joanna Mendak.

Nagroda Obywatelska
Zdaniem Bronis∏awa Komorowskiego
wymiar ÊciÊle zwiàzany z nowoczesnym
patriotyzmem majà wszelkie dzia∏ania,
podnoszàce jakoÊç ˝ycia Polaków,
wzmacniajàce poczucie wspólnoty, o˝ywiajàce obywatelskie zaanga˝owanie.
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Skierowanie do Sejmu projektu tzw. ustawy krajobrazowej, 1 lipca 2013 r.

Dlatego Prezydent Komorowski ustanowi∏ Nagrod´ Obywatelskà. Jest ona
przyznawana w trzech kategoriach:
„Wspólnota Obywatelska”, „Partnerstwo
Samorzàdów” oraz „Obywatelska Inicjatywa Lokalna”. Uroczyste wr´czenie tej
nagrody odbywa si´ podczas obchodów
Dnia Samorzàdu Terytorialnego.
W 2013 r. Prezydent Bronis∏aw Komorowski wr´czy∏ po raz pierwszy Nagrod´ Obywatelskà. Laureatami zostali:

rze pn. „Dolina Zielawy” (w kategorii Partnerstwo Samorzàdów);
r Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i M∏odzie˝y Sprawnej Inaczej – Moja Gmina Moim Domem (w kategorii Obywatelska Inicjatywa Lokalna).
Laureatami II Edycji Nagrody Obywatelskiej, której rozstrzygni´cie mia∏o
miejsce 27 maja 2014 r., zostali:

r miasto Gdynia – Gdynia w dialogu
z mieszkaƒcami (w kategorii
Wspólnota Obywatelska);

r gmina P∏u˝nica za opracowanie spo∏ecznego projektu zagospodarowania
pla˝y (w kategorii Wspólnota Obywatelska);

r partnerstwo 5 gmin: Wisznice, Sosnówka, Rossosz, Jab∏oƒ, Podedwó-

r powiat nyski i bezpoÊredni realizator: Powiatowy Urzàd Pracy w Ny-
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Podpisanie ustawy u∏atwiajàcej budow´ dróg rowerowych m.in. na wa∏ach przeciwpowodziowych,
11 maja 2014 r.

sie za Program budowy mieszkaƒ
socjalnych/obiektów u˝ytecznoÊci
publicznej, systemem szkoleƒ osób
bezrobotnych (w kategorii Partnerstwo Samorzàdów);
r stowarzyszenie na rzecz osób niepe∏nosprawnych „Kreatywni” za
Projekt Razem dla Motylkowego
Oddzia∏u (w kategorii Obywatelska
Inicjatywa Lokalna).

Dbajmy o krajobraz
Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom
wielu obywateli i organizacji, w 2013 r.
Prezydent Bronis∏aw Komorowski skierowa∏ do Sejmu projekt tzw. ustawy

krajobrazowej, której celem jest wdro˝enie niezb´dnego minimum regulacji,
które majà zapobiec dewastacji krajobrazu Polski. Zaproponowane w projekcie ustawy zmiany legislacyjne, wypracowane w wyniku debat i konsultacji
spo∏ecznych, wprowadzà skuteczne instrumenty ochrony krajobrazu zarówno
kulturowego, jak i przyrodniczego.
Wyrazem troski o jakoÊç ˝ycia jest
równie˝ inicjatywa ustawodawcza
Prezydenta RP, u∏atwiajàca budow´
dróg rowerowych i szlaków turystycznych m.in. na wa∏ach przeciwpowodziowych. Prezydent podpisa∏ jà uroczyÊcie 11 maja 2014 r. w Bielsku Bia∏ej
podczas 36. Rodzinnego Rajdu Rowerowego. Przyczyni si´ ona m.in. do
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utworzenia szlaku rekreacyjnego wzd∏u˝
Wis∏y, biegnàcego od gór po Ba∏tyk. Bronis∏aw Komorowski uwa˝a, ˝e zniesienie
zakazu jazdy rowerem na terenach wa∏ów przeciwpowodziowych jest przywracaniem krajobrazowego bogactwa Polski
obywatelom, a przede wszystkim zach´ceniem Polaków do uprawiania sportu,
aktywnego wypoczynku, podró˝owania
wzd∏u˝ polskich rzek oraz poznawania
w∏asnego kraju.
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Nowoczesny patriotyzm to równie˝
troska o estetyk´ przestrzeni publicznej. Majàc to na uwadze, Prezydent
Bronis∏aw Komorowski w ramach organizowanego przez miesi´cznik „Architektura-murator” konkursu „˚ycie
w architekturze” przyzna∏ w 2012 r.
Grand Prix Prezydenta RP dla najlepszego obiektu XXI wieku w Polsce.
Nagrod´ otrzyma∏ budynek Centrum
Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach.

