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Szanowni Państwo, 

Wkrótce minie trzy i pół roku mojej pracy w VIII kadencji Sejmu RP. Jestem dumna, że razem z moimi 
Koleżankami oraz Kolegami z Prawa i Sprawiedliwości mogę tworzyć i realizować program „Dobrej 
Zmiany”. Mam niezmierną przyjemność przedstawić kolejny biuletyn, w którym znajdziecie Państwo 
informacje o mojej działalności w ciągu ostatniego półtora roku. Z oczywistych względów będą one 
bardzo wybiórcze i skrótowe. Moja praca jest bardzo zróżnicowana. 
Obecnie w Sejmie należę do trzech komisji: Spraw Zagranicznych, Ustawodawczej, gdzie jestem zastępcą 
przewodniczącego, Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach oraz jestem Przewodniczącą 
Podkomisji Stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy. Przez dwa i pół roku pracowałam również w Komisji 
Polityki Społecznej i Rodziny oraz Podkomisji stałej do spraw polityki społecznej.
Przynależność do Komisji Ustawodawczej wiąże się też w moim przypadku z reprezentowaniem 
Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym. Stanowi to dla mnie duże wyzwanie i jest to zadanie 
bardzo odpowiedzialne. Odpowiedzialna, ale także bardzo czasochłonna, jest funkcja Sekretarza Klubu 
Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, którą mam zaszczyt sprawować. Nasz Klub Parlamentarny 
jest największym Klubem i liczy 237 posłów oraz 63 senatorów.
Aktywnie też działam na arenie międzynarodowej. Najważniejszą funkcją jest przewodniczenie stałej 
Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. Jestem także przewodniczącą 
Polsko-Kazachstańskiej Grupy Parlamentarnej i Polsko-Uzbekistańskiej Grupy Parlamentarnej. W Zespole 
Parlamentarnym Polska – Stany Zjednoczone oraz Polsko-Łotewskiej Grupie Parlamentarnej jestem 
wiceprzewodniczącą. Należę także do Polsko-Litewskiej, Polsko-Ukraińskiej i Polsko-Rumuńskiej Grupy 
Parlamentarnej.
Jestem również członkiem Parlamentarnego Zespołu Karpackiego, Zespołu ds. Rozwoju Polski 
Wschodniej, Zespołu ds. Reindustrializacji Polski oraz Zespołu Członków i Sympatyków Ruchu Światło-
Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, gdzie zostałam wybrana sekretarzem. 
W swojej działalności nie zapominam nigdy o swoich korzeniach, o swoich Wyborcach, swoim okręgu 
wyborczym, który obejmuje Miasto Nowy Sącz oraz powiaty gorlicki, sądecki, nowotarski i tatrzański. 
To dla Państwa podejmuję szereg inicjatyw, starań i interwencji w sprawach ważnych dla Regionu. 
Bardzo sobie cenię osobiste spotkania z Państwem i serdecznie dziękuję za wszystkie zaproszenia 
kierowane pod moim adresem.

z wyrazami szacunku



Prawo i Sprawiedliwość w swojej pracy na 
rzecz Polski i Polaków postawiło na konkretne 
programy prospołeczne, gospodarczy rozwój kraju 
i sprawiedliwą dystrybucję dochodu narodowego. 

pierwszym otwarciem był, wprowadzony od 1 kwietnia 
2016 r., tj. zaraz po przejęciu władzy przez pis, pro-
gram „rodzina 500+”. Do rodzin skierowany jest też 
„Dobry start” – 300 zł na początku roku szkolnego 
dla każdego ucznia rozpoczynającego naukę w szkole 
podstawowej i średniej.
skutecznie realizujemy swoje obietnice wyborcze 
oraz wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom polaków.   
od 1 października 2017 r. przywróciliśmy wiek emerytalny 
- 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. 
z myślą o poprawie warunków życia seniorów wprowa-
dziliśmy program darmowych leków dla 75+ i w 2016 r. 
wypłaciliśmy jednorazowy dodatek do emerytur i rent. 
w 2017 r. podnieśliśmy najniższe emerytury i renty 
z 882,56 zł miesięcznie do 1 tys. zł. od marca 2019 r. 
wszyscy emeryci i renciści całkowicie niezdolni do pra-
cy otrzymali waloryzację swoich świadczeń o min. 70 zł, 
a najniższa emerytura wzrosła do 1 100 zł.
wprowadziliśmy program skierowany do kół gospodyń 
wiejskich, które od 
grudnia 2018 r. mogą 
uzyskać osobowość 
prawną oraz wsparcie 
finansowe za pośred-
nictwem arimr. takie 
kgw mają także moż-
liwość prowadzenia 
działalności bez rozli-
czania się z Urzędami 
skarbowym oraz pozy-
skiwania środków z róż-
nych funduszy. 
nowatorskim rozwiązaniem pis jest program „mama 4+”, 
który wszedł w życie od 1 marca 2019 r., a jest to eme-
rytura przysługująca matkom, które urodziły co najmniej 
czwórkę dzieci, ukończyły 60 lat i nie mają świadczeń 
emerytalnych lub mają niższe, niż najniższa emerytura. 

po latach rządów po-psl i zamrożeniu płac, rząd pis 
odmroził kwotę bazową w państwowej sferze budżetowej 
(nie była odmrażana od 2008 r.) i rozpoczął stopniowe 
wprowadzanie podwyżek płac m.in. dla pielęgniarek, po-
licjantów, nauczycieli… 
miliony złotych z budżetu państwa kierujemy na wspieranie 
samorządów w ich zadaniach własnych. Do najważniej-
szych należą programy: „senior+”, „opieka 75+” czy „posiłek 
w szkole i w domu” skierowany zarówno do dzieci, uczniów, 
jak i osób starszych. w roku 2019 do 450 mln zł podnie-
śliśmy kwotę przeznaczoną na program „maluch+”, który 
wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.  
Działania gospodarcze pis sprawiły, że agencja indekso-
wa Ftse russell przekwalifikowała od września 2018 r. 
polskę z rynków rozwijających się (emerging markets) do 
rozwiniętych (Developed markets). awans do grona ryn-
ków rozwiniętych to docenienie rozwoju polskiej gospo-
darki i krajowego rynku kapitałowego. polska znalazła się 
w grupie 25 najbardziej rozwiniętych światowych rynków, 
do których zaliczane są m.in. niemcy, Francja, Japonia, 
australia i stany zjednoczone.

podczas konwencji prawa i sprawiedliwości 23 lutego 
2019 r. w warszawie została zaprezentowana „nowa 
piątka kaczyńskiego”:
•	 rozszerzenie od 1 lipca 2019 r. programu „rodzina 

500+” na każde pierwsze dziecko, 
•	 „trzynastka” dla wszystkich emerytów i rencistów  

- świadczenie w wysokości 1 100 zł., które zostanie wy-
płacone w maju 2019 r.,

•	 zerowa stawka podatku pit dla osób do 26 roku ży-
cia włącznie, podejmujących pierwszą w życiu pracę 
na umowę,

•	 podwyższenie kosztów uzyskania przychodów, a tak-
że obniżenia stawki podatku w pierwszej grupie do-
chodowej z 18% do 17%, przy rozliczeniu dochodów 

osiągniętych w 2020 r,
•	 przywrócenie sieci 
połączeń autobuso-
wych do miejscowości, 
w których mieszkańcy 
nie są w stanie dojechać 
nigdzie komunikacją 
publiczną. Ustawa w tej 
sprawie wejdzie w życie 
już w maju 2019 r.

należy podkreślić, że tylko 
prawo i sprawiedliwość 

jest gwarantem dalszego skutecznego wdrażania i kon-
tynuacji wszystkich programów prospołecznych i proro-
zwojowych. celem naszego rządu jest dorównanie w nie-
odległej przyszłości najbardziej rozwiniętym państwom 
Unii europejskiej pod względem poziomu życia.

Konkretne programy, 
konkretne wsparcie

roDzIna, rozWÓj I WIaryGoDnoŚĆ 
– te trzy słowa stanowią motto działania 
prawa i sprawiedliwości. 
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Poseł Barbara Bartuś, będąc jedną 
z najaktywniejszych w swojej pracy 
parlamentarnej, nie zaniedbuje potrzeb 
swojego okręgu. można nawet użyć 
określenia, że na rzecz swojego regionu 
prowadzi działalność lobbystyczną.

Działa ii stopień państwowej szkoły muzycznej 
w gorlicach, poprawia się dostępność skorzystania 
z nowych programów lekowych w gorlickim szpitalu, 
a na zol funkcjonuje winda i pacjenci mogą korzystać 
z dwóch poziomów budynku. to dzięki jej staraniom 
ze środków ministerstwa kultury i Dziedzictwa 
narodowego systematycznie poprawia się wygląd 
wewnętrzny i wyposażenie gorlickiego centrum 
kultury. Jest też duża szansa, że uda się pomóc 
w pozyskaniu większych środków pieniężnych na 
remont budynku gck. 
skuteczność działań poseł barbary bartuś 
spowodowała że w listopadzie 2018 r. ministerstwo 
sportu przekazało blisko 1,5 mln złotych na remont 
pływalni „Fala” w gorlicach. 
wielką troską poseł barbara bartuś otacza 
zabytkowe kościoły naszego pięknego regionu. 
Dzięki środkom z programów ochrony zabytków 
w mkiDn oraz z Funduszu kościelnego i innych 
funduszy, udało się już wyremontować wiele 
zabytków w jej okręgu poselskim.
poseł barbara bartuś jest bardzo zaangażowana 
we wsparcie samorządów oraz instytucji 
publicznych w swoim okręgu. aktywnie działa na 
rzecz rozwoju licznych stowarzyszeń, które pracują 
na rzecz mieszkańców i dla mieszkańców. wspiera 
każdą inicjatywę o której wsparcie jest poproszona, 
i sama inicjuje poszukiwanie środków finansowych 
na potrzeby mieszkańców swojego regionu.

Współpraca i wsparcie 
na rzecz Regionu

Aktywność poselska 
Barbary Bartuś 
w statystyce na 460 Posłów 

36 postępowań jako przedstawiciel sejmu  
przed trybunałem konstytucyjnym 

3 pozycja w statystyce

190 podpisanych projektów ustaw i uchwał 

4 pozycja w statystyce

23 pytania na posiedzeniach sejmu  
w sprawach bieżących 

9 pozycja w statystyce

18 przedstawionych sprawozdań komisji 

17 pozycja w statystyce

11 wygłoszonych oświadczeń poselskich 

33 pozycja w statystyce

134 wystąpienia na posiedzeniach sejmu 

77 pozycja w statystyce

12 zapytań poselskich, którym nadano bieg 

143 pozycja w statystyce

41 złożonych interpelacji, którym nadano bieg 

211 pozycja w statystyce

(stan na 11 marca 2019)

kraków, 2.03.2019 r. - wręczenie promes samorządom 
na dofinansowanie zadań drogowych
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NIE  
dla niebezpiecznych 
odpadów i spalarni 
w czerwcu 2017 r. na terenie byłej rafinerii 
nafty „glimar” w gorlicach, będącym w rę-
kach prywatnych, odkryto nielegalne skła-
dowisko odpadów z podejrzeniem, że są one 
bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia 
mieszkańców oraz że mogły one trafić tam 
nawet z zagranicy.
na zaproszenie poseł barbary bartuś, 
i w efekcie jej licznych zapytań poselskich, in-
terpelacji oraz wystąpień na posiedzeniach 
sejmu w sprawie zagrożenia ekologicznego 
z terenu byłej rafinerii oraz planowania przez 
firmę empol budowy w gorlicach spalarni 
śmieci, 13 lutego 2018 r. w gorlicach gościł-
wiceminister ochrony Środowiska sławomir 
mazurek. towarzyszyli mu zastępca głównego 
inspektora ochrony Środowiska roman 
Jaworski, wicewojewoda małopolski Józef 
gawron, Dyrektor Departamentu gospodarki 
odpadami w ministerstwie magda gosk oraz 
wojewódzki inspektor ochrony Środowiska 
paweł ciećko.
pierwszym punktem wizyty było spotkanie 
w starostwie powiatowym w gorlicach z sa-
morządami, w którym wzięli też udział ppłk sg 
artur gromala, prokurator sławomir korbelak 
oraz przedstawiciele wszystkich lokalnych służb 
mundurowych i sanepidu. spotkanie miało 
charakter zamknięty, aby jak najskuteczniej po-
szukać rozwiązania, które mógłby zastosować 
burmistrz miasta gorlice w celu usunięcia za-
grożeń z terenu byłej rafinerii. po zakończonym 
spotkaniu jego uczestnicy udali się w teren, na 
oględziny byłej rafinerii „glimar” oraz zakładu 
zagospodarowania odpadów „empol” 
w gorlicach. minister sławomir mazurek spo-
tkał się też z mieszkańcami gorlic i wysłuchał 
ich uwag dotyczących planowanej inwestycji.

brak szybkiego połączenia drogowego sądecczyzny i ziemi 
gorlickiej z autostradą to wciąż problemy do rozwiązania. 
w styczniu 2018 r. podczas spotkania w oddziale Dyrekcji Dróg 
krajowych i autostrad w krakowie poseł barbara bartuś wraz 
kolegami parlamentarzystami rozmawiała o blokowaniu budowy 
„sądeczanki” przez niektóre samorządy, a co za tym idzie ko-
nieczności ustalenia nowego przebiegu trasy. tematy drogowe 
były też głównym tematem spotkania roboczego z ministrem 
infrastruktury andrzejem adamczykiem w gabinecie burmistrza 
bobowej wacława ligęzy.
w lutym 2019 r. z inicjatywy poseł barbary bartuś na temat po-
prawy dostępności komunikacyjnej powiatu gorlickiego odbyło się 
spotkanie w starostwie powiatowym w gorlicach. głównym orga-
nizatorem spotkania był marszałek województwa małopolskiego 
witold kozłowski, a gospodarzem starosta powiatu maria gubała.
poseł barbara bartuś jako priorytetowe zadanie wskazała prze-
budowę i modernizację dróg wojewódzkich w kierunku autostrady 
a4, od gorlic przez zakliczyn i wojnicz. zwróciła także uwagę na 
konieczność podjęcia skutecznych działań w celu usprawnienia ru-
chu w gorlicach na rondzie „pod drukarnią” i na skrzyżowaniu na 
zawodziu. wskazała również potrzebę budowy dodatkowego mo-
stu w gorlicach na rzece ropie. 
tomasz pałasiński Dyrektor gDDkia w krakowie poinformował, 
że sprawa pomysłu ronda na zawodziu w gorlicach jest mu 
znana już od jesieni i prowadzone są prace nad dwiema koncep-
cjami przebudowy skrzyżowania, uwzględniając budowę ronda  
1- lub 2-pasowego.
spotkanie, w którym wzięły udział osoby mające zdecydowany 
wpływ na zarządzanie wszystkimi kategoriami dróg, począwszy 
od gminnych aż do krajowych, miało charakter roboczy i służyło 
wypracowaniu pożytecznych rozwiązań dla powiatu gorlickiego. 
w naradzie wzięli też udział wicemarszałek województwa Łukasz 
smółka oraz wicewojewoda zbigniew starzec. Jest nadzieja, że 
pozytywne efekty spotkania zobaczymy w nieodległej przyszłości.

Naprzeciw drogowym 
potrzebom
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O wzmocnieniu w Gorlicach 
Placówki Straży Granicznej
w połowie stycznia 2018 r. przez dwa dni w gorlicach 
przebywała wiceminister spraw wewnętrznych 
i administracji renata szczęch. zasadniczym celem spo-
tkania w komendzie powiatowej policji w gorlicach, które 
zostało zorganizowane przez poseł barbarę bartuś, było 
omówienie bieżącego stanu bezpieczeństwa rejonów 
przygranicznych oraz ocena działalności i przedstawie-
nie perspektyw rozwoju zamiejscowej placówki straży 
granicznej funkcjonującej w gorlicach od 3 lipca 2017 r. 
poseł barbara bartuś dziękując za utworzenie gorlickiej 
placówki sg sygnalizowała konieczność wzmocnienia 
placówki osobowo i technicznie. 

Konferencja „Europa Karpat” rolnictwa, leśnictwa i pasterstwa na obszarze karpat, 
planowania przestrzennego we współpracy transgra-
nicznej i problemów komunikacyjnych oraz karpackiej 
przestrzeni bezpieczeństwa. problematyka bezpieczeń-
stwa i współpracy transgranicznej jest istotna zwłasz-
cza ze względu na ruchy nielegalnych migrantów, którzy 
starali się przemieszczać regionem karpackim. 

celem spotkań w ramach „europy 
karpat” jest uzyskanie wsparcia dla 
kroków mających podnieść znacze-
nie tego regionu w Unii europejskiej. 
ma on być – wzorem regionu alp 
– wschodnią flanką zachowania uni-
kalnej kultury oraz bogactwa flory 
i fauny dla przyszłych pokoleń. 
konferencja – w ocenie uczestników – 
miała bardzo dobry wymiar i zostanie 
w regietowie powtórzona w 2019 r., 
jako konieczny element ewaluacyjny 
oraz aby podkreślić znaczenie tego 

regionu, jako wiodącego w zakresie ochrony dziedzic-
twa mieszkańców i przestrzeni karpat.
Umiejscowienie konferencji z cyklu „europa karpat” 
w powiecie gorlickim świadczy też o tym, jak ważny jest 
w regionie karpat beskid niski.

czyli: nasze Karpaty dla Europy
z inicjatywy poseł  barbary bartuś 16 czerwca 2018 r. 
w położonym przy słowackiej granicy regietowie od-
była się międzynarodowa konferencja z cyklu „europa 
karpat”, której organizatorem był 
marszałek sejmu rp pan marek 
kuchciński.
politycy, naukowcy i samorządow-
cy z krajów regionu karpackiego 
rozmawiali o współpracy trans-
granicznej w dziedzinie rolnictwa 
i bezpieczeństwa. gospodarzem 
wydarzenia była poseł barbara 
bartuś, a współorganizatorem 
regionalna Dyrekcja lasów 
państwowych w krakowie. wśród 
panelistów pojawili się m.in. 
wiceminister obrony narodowej wojciech skurkiewicz, 
wiceminister sportu i turystyki Jarosław  stawiarski, 
wykładowcy krakowskich uczelni, posłowie na sejm rp 
oraz goście z rumunii, słowacji, czech, węgier i Ukrainy. 
podczas konferencji omawiano zagadnienia dotyczące 

gorlice, 15.1.2018 – konferencja prasowa z renatą szczęch, wiceminister mswia
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poseł barbara bartuś, jako niezwykle ważne 
uznaje bezpośrednie, osobiste kontakty z wy-
borcami. czyni to, nie tylko za pośrednictwem 
biura poselskiego w gorlicach, ale także 
 poprzez organizowane przez siebie spotkania 
otwarte z mieszkańcami, udział w  zebraniach 
wiejskich oraz udział w różnego rodzaju 
 uroczystościach i wydarzeniach.
w okresie od listopada 2017 r. poseł  barbara 
bartuś zorganizowała 23 spotkania otwarte, 
na których mówiła o swojej działalności parla-
mentarnej. omawiała bieżące, w stosunku do 
czasu spotkań, przyjmowane zmiany ustawo-
we. rozmawiała z mieszkańcami i odnosiła się 
do aktualnych tematów, którymi żyją miesz-
kańcy poszczególnych miejscowości regionu. 

Blisko ludzi

na przełomie roku 2017 i 2018 poseł barbara bartuś swoje 
spotkania poświęcała zagadnieniom reformy sądownictwa. mówiła 
o celu wprowadzanych zmian, tj. o budowaniu sprawiedliwego 
państwa, w którym wszyscy byliby równi wobec przepisów 
prawa. podkreślała, że polskie sądownictwo zostaje przywracane 
obywatelom. kolejnym gorącym tematem w tamtym czasie były 
zmiany w prawie wyborczym do samorządów. bardzo często 
poruszano również tematy programów społecznych.
na spotkanie w Dworze karwacjanów w gorlicach w dniu 17 grudnia 
2017 r., dla uatrakcyjnienia popołudnia, Poseł Barbara Bartuś 
zaprosiła Pawła Piekarczyka – polskiego artystę, wykonującego 
poezję śpiewaną. recital znanego polskiego barda, wykonany na 
zakończenie tego spotkania, był piękną i wzruszającą podróżą po 
kartach polskiej historii, zwłaszcza tej najnowszej.
spotkania otwarte z mieszkańcami zostały zorganizowane m.in. 
w  wysowej, szymbarku, bieczu, krużlowej wyżnej, szalowej,  gorlicach, 
 klęczanach, lipinkach, krygu, moszczenicy, mszance, Łużnej, woli 
Łużańskiej, pagorzynie.

szymbark, 18.01.2018 – spotkania z mieszkańcami

gorlice, 17.12.2017 – spotkanie z mieszkańcami, z udziałem pawła piekarczyka

biecz, 3.2.2018 – spotkanie z mieszkańcami
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Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, otwierając 
mieszkańcom możliwość bezpośredniego 
kontaktu, inicjuje i organizuje w powiecie gorlickim 
wizyty najważniejszych osób w państwie.

na zaproszenie poseł barbary bartuś dwukrotnie 
w powiecie gorlickim gościła była premier, a obecna 
 wicepremier i jednocześnie Przewodnicząca Komitetu 
 Społecznego Rady Ministrów Beata Szydło. 

pierwsza wizyta miała miejsce 14 stycznia 2018 r., kie-
dy to odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne 
organizowane przez poseł barbarę bartuś wspólnie 
z zarządem powiatowym prawa i sprawiedliwości 
w gorlicach. wśród gości była także Wiceminister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji Renata Szczęch, 
która gościła w gorlicach w dniach 14 i 15 stycznia 
2018 r. w drugim dniu pobytu w komendzie powiatowej 
policji w gorlicach w spotkaniu uczestniczyli m.in: 
komendant karpackiego oddziału straży granicznej 
w nowym sączu ppłk sg  stanisław laciuga, komendant 
powiatowy policji w gorlicach insp. krzysztof tybor, 
komendant powiatowy psp bryg.  krzysztof gładysz 
oraz komendant straży leśnej nadleśnictwa gorlice 
mirosław sternik. zasadniczym celem spotkania było 
omówienie bieżącego stanu bezpieczeństwa rejonów 
przygranicznych oraz ocena działalności i przedsta-
wienie perspektyw rozwoju zamiejscowej placówki 

Gorlickie 
miejscem spotkań

straży granicznej funkcjonującej w gorlicach od  
3 lipca 2017 r. poseł barbara bartuś dziękując za utwo-
rzenie gorlickiej placówki sg sygnalizowała konieczność 
wzmocnienia jej osobowo i technicznie. 

Wiceminister Ochrony Środowiska Sławomir Mazurek 
gościł w gorlicach 13 lutego 2018 r. głównym powodem 
wizyty podsekretarza stanu była sprawa nielegalnego 
składowania niebezpiecznych odpadów na terenie byłej 
rafinerii nafty glimar oraz planowana budowa przemy-
słowej spalarni śmieci w gorlicach.

Druga wizyta Wicepremier Beaty Szydło 21 kwietnia 
2018 r. rozpoczęła się od odwiedzin w gorlickim szpitalu 
i spotkania z lekarzami, pielęgniarkami oraz pacjenta-
mi w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i na oddziale 
geriatrycznym. w kasztelu w szymbarku odbyło się 
duże spotkanie otwarte na które przyjechali zarówno 
mieszkańcy powiatu gorlickiego, jak i nowosądeckiego. 

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk spotkał się 
z mieszkańcami w bobowej 13 maja 2018 r. 
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w gorlickim centrum kultury 13 października 2018 r. 
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław  Kaczyński  
powiedział: 

„Celem Prawa i Sprawiedliwości jest, by w Polsce 
było jak najmniej tak zwanych peryferii”. 

podkreślał tym samym, że partia pis opowiada się za 
koncepcją zrównoważonego rozwoju, a to jest możliwe 
tylko wtedy jeśli w polsce będziemy mieli dobrą, uczci-
wą władzę, zarówno na górze, jak i w terenie. prezesowi 
na spotkaniu towarzyszyła Wicemarszałek Sejmu RP 
Beata Mazurek.

w Dzień kobiet, 8 marca 2019 r. w gorlicach odbyło 
się spotkanie z kołami gospodyń wiejskich, na które 
przyjechała sekretarz stanu w ministerstwie inwestycji 
i rozwoju – Pełnomocnik Rządu ds. Małych i  Średnich 
Przedsiębiorstw Andżelika Możdżanowska oraz 
 Wicemarszałek Sejmu RP Ryszard Terlecki.

w sali obrad starostwa powiatowego rozmawiano 
o ustawie przyjętej w ubiegłym roku przez sejm rp, 
a stwarzającej nowe możliwości tworzenia kół gospodyń 
wiejskich i uzyskiwania przez nie osobowości prawnej 
poprzez wpis do krajowego rejestru w arimr. 
takie kgw są zwolnione z podatku dochodowego i obo-
wiązku posiadania kasy fiskalnej, przy dochodzie do 
100 tys. zł korzystają też z uproszczonej ewidencji przy-
chodów i kosztów. mogą prowadzić działalność gospo-
darczą i liczyć na bezpłatną pomoc prawną. są również 
zwolnione z podatku Vat i z obowiązku składania do 
Urzędu skarbowego zeznania cit-8. 
na koniec spotkania wicemarszałek ryszard  terlecki 
wszystkim kobietom wręczył kwiaty, a minister 
 możdżanowska chusty. 

minister dokonał m.in. prezentacji tzw. piątki 
morawieckiego i aktualnego stanu projektu budowy no-
wej linii kolejowej podłęże-piekiełko oraz mówił o przy-
czynach przedłużającej się budowy sądeczanki. z kolei 
poseł barbara bartuś przybliżyła najważniejsze pro-
gramy realizowane aktualnie przez rząd rp i podniosła 
temat poprawy dostępności komunikacyjnej powiatu 
gorlickiego do autostrady.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  Elżbieta 
 Rafalska gościła w gorlicach 6 września 2018 r. 
odwiedziła inspektorat zUs, a następnie spotkała się 
z mieszkańcami w Dworze karwacjanów. przybliżyła dzia-
łania rządu w sferze polityki prorodzinnej, rynku pracy, 
emerytur oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi. 
znalazła też czas na rozmowy indywidualne. na koniec 
wraz z poseł barbarą bartuś udała się do specjalnego 
ośrodka szkolno-wychowawczego w kobylance, gdzie 
spotkała się z nauczycielami i wychowankami.

trzy tygodnie później, 29 września 2018 odbyło się 
w gorlicach spotkanie z udziałem Wicemarszałka Sejmu 
RP Ryszarda Terleckiego.
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100 lat 
niepodległej Polski
„11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń polaków 
– państwo polskie narodziło się na nowo. po rozbiorach 
i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich 
powstaniach, wolna polska powróciła na mapę świata” 
– napisano w uchwale sejmu ustanawiającej rok 2018 
rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez polskę 
niepodległości. 
Uchwała sejmu dała impuls do szeregu inicjatyw, uro-
czystości i wydarzeń, które miały miejsce w całej polsce.
patriotyczne obchody organizowane przez poseł barbarę 
bartuś i stowarzyszenie „nasze miasto” w gorlicach w ra-
mach oficjalnych obchodów pod hasłem „niepodległa” 
odbyły się na gorlickim rynku 8 października 2018 r. 
równocześnie na płycie rynku otwarto wystawę instytutu 
pamięci narodowej ,,ojcowie niepodległości”.

w uroczystości uczestniczyli mieszkańcy ziemi gorlickiej, 
ale też dostojni goście, jak m.in: Ambasador Kazachstanu 
w Polsce Margułan Baimuchan oraz Wiceminister 
w MKiDN Paweł Lewandowski. 
podczas uroczystości z koncertem patriotycznym i musz-
trą paradną wystąpiła orkiestra reprezentacyjna straży 
granicznej z nowego sącza oraz aktorka sławomira 
Łozińska, która przeczytała fragment książki „Ścieżka 
obok drogi” kazimiery iłłakowiczówny, która w latach 
1926-1935 była sekretarzem Józefa piłsudskiego. poseł 
barbara bartuś otrzymała odznaczenie kazachstanu.

Z inicjatywy Poseł Barbary Bartuś od 2014 r. 
odbywają się Gorlickie Konkursy Pieśni 
Patriotycznej, których ona jest też głównym 
organizatorem. Współorganizatorami są 
corocznie Państwowa Szkoła Muzyczna, 
Gorlickie Centrum Kultury, krakowski Oddział 
Instytutu Pamięci Narodowej i Radny 
Tomasz Płatek. 

konkurs kierowany jest do uczniów szkół, głównie 
z subregionu sądeckiego. wszyscy uczestnicy kon-
kursu oraz ich opiekunowie są obdarowani przez 
poseł barbarę bartuś upominkami składającymi 
się z publikacji i gier przekazanych przez ipn oraz 
materiałami pochodzącymi z sejmu rp. w 2019 r. 
szkoły biorące udział w konkursie otrzymały także 
pięciopłytowe albumy „pieśni polskich powstań 
narodowych” wydane przez polskie radio z oka-
zji Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez polskę 
niepodległości. 
nagrodą w kategorii solistów dla zdobywców 
i miejsca jest wyjazd wraz z opiekunem na dwu-
dniową wycieczkę do warszawy, a nagrodą dla 
zwycięzców w kategorii zespołów od 2018 r. jest 
zaproszenie wraz z opiekunem do stadniny koni 
Huculskich ,,gładyszów” w regietowie na zwie-
dzanie stadniny, wycieczkę bryczkami i ognisko. 
Honorowy patronat nad konkursami w roku 
2018 i 2019 sprawował prezes instytutu pamięci 
narodowej dr Jarosław szarek. 
edycja V konkursu została objęta narodowym 
patronatem prezydenta rzeczypospolitej polskiej 
andrzeja Dudy w stulecie odzyskania niepodległości. 
w 2018 r. przesłuchania konkursowe odby-
ły się 1 i 2 lutego na scenie sali teatralnej gck. 
komisja konkursowa w składzie: Dyrektor zespołu 
państwowych szkół muzycznych w gorlicach 

Gorlickie Konkursy 
Pieśni Patriotycznej

z barbarą nowak, małopolskim kuratorem oświaty
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zespół komisja I miejsce przyznała chórowi uczniów  
zs im. Jana pawła ii w staszkówce oraz zs nr 1  
im. i. Łukasiewicza w gorlicach.
przesłuchania konkursowe 11 i 12 lutego 2019 r. odbyły 
się na scenie zespołu państwowych szkół muzycznych 
w gorlicach. komisja konkursowa w składzie: barbara 
bartuś poseł na sejm rp, natalia zabrzeska – solistka 
orkiestry reprezentacyjnej straży granicznej w nowym 
sączu, Dyrektor zpsm w gorlicach Henryk rąpała, 
Dyrektor gck Janusz zięba, Dariusz gorajczyk – pra-
cownik oddziałowego biura edukacji narodowej ipn 
w krakowie oraz Dyrektor sm i stopnia w bobowej 
– robert gryzik. w kategorii soliści szkoły gimnazjalne 
i ponadgimnazjalne I miejsce przyznała aleksandrze 
biernackiej z lo im. stanisława wyspiańskiego w bieczu, 
II miejsce karolinie niepsuj z zsz w grybowie. III miejsce 
zajęły ex aequo natalia romanek z zsz w grybowie 
i aleksandra biel ze sp w bereście.
w kategorii szkoły podstawowe soliści I miejsce 
zajęła karolina przybylska z sp im. Jana pawła ii 
w szymbarku, II miejsce wiktoria kołodziej z sp im. 
batalionów chłopskich w wilczyskach ex aequo 
z aleksandrą wiejaczką; z sp im. ks. stanisława pękali 
w szalowej, III miejsce zuzanna Hadalska z zs im. Jana 
pawła ii w staszkówce.
w kategorii zespołów I miejsce zajął chór szkolny z sp 
w bobowej, a II miejsce zespół wokalno-instrumentalny 
„gama” ze sp w wilczyskach.

– Henryk rąpała, Dyrektor gck – Janusz zięba, 
Dyrektor mDk w gorlicach – tomasz kubala, Dyrektor 
szkoły muzycznej i stopnia w bobowej – robert gryzik 
oraz: anna cisoń – nauczyciel zespołu państwowych 
szkół muzycznych w gorlicach, sławomir kowalski – hi-
storyk z miejskiego zespołu szkół nr 6 w gorlicach i pan 
Łukasz płatek – specjalista oddziałowego biura edukacji 
narodowej ipn w krakowie w kategorii szkoły podsta-
wowe soliści I miejsce przyznała wiktorii kołodziej ze 
sp w wilczyskach. II miejsce zajęła zuzanna Hadalskiej 
z zs im. Jana pawła ii w staszkówce, a III miejsce Julia 
wicenciak z sp w piorunce oraz ex aequo aleksandra 
wiejaczka z sp im. ks. stanisława pękali w szalowej.
w kategorii zespół I miejsce przypadło zespołowi 
„ptoszkowioki” z zsp nr 1 w ptaszkowej, a II miej-
sce zajął chór „cantamUs” z sp im. Jana pawła ii 
w korzennej. III miejsce zajął zespół „stokrotki” ze 
sp w wilczyskach
w kategorii szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne so-
liści I miejsce jury przyznało aleksandrze przybyłowicz 
z i lo im. marcina kromera w gorlicach, II miejsce za-
jęła aleksandra kurek z gimnazjum w sp w zakliczynie 
oraz ex aequo patrycja kotarba z technikum nr. 6 
im. bolesława barbackiego w nowym sączu. III miej-
sce zajęła aleksandra biernacka z lo im. stanisława 
wyspiańskiego w bieczu oraz karolina niepsuj 
z gimnazjum im. św. Jana kantego w białej niżnej.
w kategorii szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne 
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1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” - święto państwowe, 
ustanowione na mocy ustawy przyjętej z inicjatywy 
Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego.

od siedmiu lat poseł na sejm rp barbara bartuś, 
z okazji tego święta, organizuje w gorlicach uroczy-
stości, podczas których na scenie gck występują lau-
reaci gorlickiego konkursu pieśni patriotycznej oraz 
orkiestra reprezentacyjna straży granicznej z nowego 
sącza. wśród współorganizatorów są instytut pamięci 
narodowej oddział w krakowie i gorlickie centrum 
kultury, a patronat Honorowy sprawuje prezes ipn 
dr Jarosław szarek.
gorlickie Uroczystości Dnia pamięci „Żołnierzy 
wyklętych”, oprócz wymiaru artystycznego oraz po-
znawczego i edukacyjnego, mają także wymiar religij-
ny, gdyż rozpoczynają się mszą św. w intencji ojczyzny 
i Żołnierzy niezłomnych.
w niedzielę 4 marca 2018 r. – licznie zebranych na sali 
teatralnej gck – przywitał chór „belfersingers”, który 
wykonał utwory: „Hymn sybiraków”, „Deszcz jesienny”. 

prelekcję o Żołnierzach niezłomnych wygłosił Łukasz 
płatek – pracownik krakowskiego oddziału instytutu 
pamięci narodowej.
nad obchodami, które odbyły się w gorlicach 3 mar-
ca 2019 r., patronat narodowy objął prezydent rp 
andrzej Duda w 100-lecie odzyskania niepodległo-
ści przez polskę. w uroczystości uczestniczył m.in. 
wicemarszałek sejmu rp ryszard terlecki i konsul 
generalna węgier w krakowie dr hab. adrienne 
körmendy. prelekcję wygłosił naczelnik oddziałowego 
biura badań Historycznych ipn dr michał wenklar.
wszyscy, którzy przyszli w tym dniu do gck obdaro-
wani zostali „Śpiewnikami pieśni patriotycznych”, wy-
danymi przez poseł barbarę bartuś z okazji 100-lecia 
niepodległości polski. 
zarówno w 2018, jak i w 2019 r., listy okolicznościowe 
na ręce organizatorów gorlickich obchodów skierowa-
ły najważniejsze osoby w państwie, jak prezydent rp 
dr andrzej Duda, marszałek sejmu rp marek kuchciński, 
prezes prawa i sprawiedliwości dr Jarosław kaczyński, 
ale też wicepremierzy, ministrowie oraz prezes ipn.

Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

12 marzec 2019 www.barbarabartus.pl



gorlickiego mieli możliwość spotkać się z zuzanną kurtyką 
w Dworze karwacjanów w gorlicach. 
z patriotycznym koncertem wystąpił bogusław morka 
– polski tenor, solista teatru wielkiego opery narodowej 
oraz teatru muzycznego roma w warszawie.
Uroczystości zgromadziły rzesze gorliczan, a poseł 
barbara bartuś oraz zuzanna kurtyka podziękowały 
obecnym za świadectwo pamięci o ofiarach katastrofy 
smoleńskiej oraz za wspólną modlitwę.
w 2019 r. uroczystość upamiętniająca ofiary zbrodni 
katyńskiej i tragedii smoleńskiej rozpocznie się 7 kwiet-
nia o godz. 13.00 mszą św. w bazylice mniejszej, a w dru-
giej części wystąpi z recitalem lech makowiecki.

Poseł Barbara Bartuś 10 kwietnia 2010 r. 
była na Cmentarzu Katyńskim i wraz 
z innymi parlamentarzystami oczekiwała 
na przylot Delegacji państwowej, na czele 
z Prezydentem RP prof. Lechem Kaczyńskim, 
aby wspólnie oddać hołd obrońcom Ojczyzny, 
zamordowanym przez NKWD w 1940 r. 
w Katyniu. 

pod smoleńskiem samolot z Delegacją rozbił się. 
w katastrofie zginęło 96 osób, w tym prezydent rp 
lech kaczyński i jego małżonka maria. wraz z parą 
prezydencką śmierć ponieśli ministrowie, parlamenta-
rzyści z wszystkich klubów parlamentarnych, szefowie 
centralnych urzędów państwowych, dowódcy wszyst-
kich rodzajów sił zbrojnych, oficerowie bor i członkowie 
załogi tupolewa, a także – zaproszeni na uroczystość 
– zasłużeni ludzie kultury.
w 2018 r. uroczyste obchody 78. rocznicy zbrodni ka-
tyńskiej i 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej miały miej-
sce w gorlicach 15 kwietnia. rozpoczęły się mszą św. 
w bazylice mniejszej w gorlicach w intencji ojczyzny, 
śp. prezydenta rp prof. lecha kaczyńskiego, jego mał-
żonki marii i wszystkich ofiar katastrofy pod smoleńskiem 
z 10 kwietnia 2010 r. oraz ofiar zbrodni katyńskiej. 
po eucharystii nastąpiło złożenie kwiatów pod znajdu-
jącą się w bocznej nawie bazyliki tablicą upamiętniającą 
ofiary katastrofy smoleńskiej.
w gorlickich uroczystościach, na zaproszenie poseł 
barbary bartuś, uczestniczyła zuzanna kurtyka; wdo-
wa po śp. Januszu kurtyce – prezesie ipn, który zginął 
w katastrofie tu-154m. mieszkańcy gorlic i powiatu 

Katyń i Smoleńsk 
– PAMIĘTAMY!
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Jednym z ważnych elementów działalności poseł 
barbary bartuś jest promowanie dziejów ojczystych 
oraz rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowań hi-
storycznych. w 2018 r. odbyła się już Xi edycja konkur-
su „konstytucja 3 maja – czasy stanisławowskie”. Do 
konkursu zgłosiło się 45 szkół. Finałowe potyczki odbyły 
się 30 kwietnia 2018 r. w miejskim zespole szkół nr 4 
w gorlicach, a swoją obecnością zaszczyciła je barbara 
nowak małopolska kurator oświaty. 
o randze tego konkursu świadczy też przyznanie 
patronatu Honorowego przez marszałka sejmu rp 
marka kuchcińskiego.

Konstytucja 3 Maja

I miejsce oraz nagrodę główną – wyjazd do brukseli 
zdobyła drużyna ze sp im. ks. kardynała stefana 
wyszyńskiego w siedlcach w składzie: gabriela rola, 
gabriela wolińska i małgorzata kuzera, uzyskując 257 
punktów. gabriela rola, która zdobyła indywidualnie 
najwyższą liczbę punktów (98 pkt), otrzymała także 
stypendium od Fundacji sądeckiej.

II miejsce sp w Świniarsku (248 pkt) w składzie: 
kordian bielak, michał mosurek, i marcin salamon. 

III miejsce zs w Uściu gorlickim (242 pkt) w składzie: 
piotr koszyk, maria andrusikiewicz i michał kita. 

IV miejsce sp w podegrodziu (241 pkt) w składzie: 
marek bugno, mateusz Żelasko i Damian gomółka. 

V miejsce mzs nr 4 w gorlicach (229 pkt) 
w składzie: Dawid lorczyk, Jakub skwarczewski 
i paweł sienkiewicz.
miejsca od ii do V zostały nagrodzone wycieczką do 
warszawy. 

konkursy historyczne organizowane przez poseł barbarę 
bartuś, mimo że wymagają solidnego przygotowania 
z wiedzy historycznej wykraczającej poza szkolny pro-
gram nauczania, cieszą się niesłabnącym zainteresowa-
niem dzieci i młodzieży ze szkół z całej małopolski. 
wszyscy uczestnicy otrzymują od poseł barbary bartuś 
upominki pozwalające poszerzać wiedzę historyczną.
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24 kwietnia 2018 r. w zespole szkół zawodowych 
im. kazimierza pułaskiego w gorlicach odbył 
się finał konkursu historycznego organizowa-
nego przez poseł na sejm rp barbarę bartuś. 
Honorowym patronatem konkurs objęła minister 
edukacji narodowej anna zalewska, a współor-
ganizatorami byli: kuratorium oświaty w krakowie, 
oddział instytutu pamięci narodowej w krakowie, 
zespół szkół zawodowych im. kazimierza 
pułaskiego w gorlicach oraz przewodniczący klubu 
radnych pis powiatu gorlickiego tomasz płatek.

Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców.

I Miejsce oraz nagrodę główną w postaci wycieczki 
do brukseli na zaproszenie posła do parlamentu 
europejskiego edwarda czesaka zdobył zespół 
z i lo im. marcina kromera w gorlicach, w skła-
dzie Dominik czyżyk (zdobył największą liczbę 
punktów), Łukasz zimowski i Jan niemiec.
miejsca ii-V oraz 2-dniowy wyjazd do warszawy 
wywalczyły zespoły 

II Miejsce ii lo w gorlicach (wiktoria kusiak, 
oliwia Świątek i artur wierzbicki)

III Miejsce: lo w starym sączu (katarzyna 
wilczyńska, michał szewczyk i Jan kotarba)

IV Miejsce: ii lo im. marii konopnickiej w nowym 
sączu (paulina mołodec, wiktoria ormanty 
i Julia zaremba)

V Miejsce (ex aequo): i lo z oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w nowym 
sączu (natalia czop, patrycja legut i gabriela 
głód) oraz lo im. s. wyspiańskiego w bieczu 
(Łukasz przyczynek, angelika per  
i paweł bogdan)
wszyscy uczestnicy otrzymali upominki 
ufundowane przez poseł barbarę bartuś.

Konkurs Historyczny 
„NIE UKLĘKNIEMY PRZED MOCARZY WŁADZĄ, 
KOFEDERACJA BARSKA I JEJ BOHATEROWIE”
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LAUREACI 
zwiedzają Warszawę
nagrodą dla zwycięzców konkursów historycznych  
organizowanych przez poseł barbarę bartuś w 2018 r.  
był wyjazd do brukseli. zdobywcy miejsc od ii do V oraz 
zwycięzcy soliści gorlickiego konkursu pieśni patriotycznej 
odwiedzili wraz ze swoimi opiekunami stolicę polski. 
biorąc pod uwagę, że niektórzy laureaci biorą udział 
w wyjazdach organizowanych przez poseł barbarę 
bartuś niejeden raz, to program tych wycieczek musi się 
zmieniać, aby za każdym razem nie tylko był atrakcyjny, 
ale wnosił też coś nowego. stałym elementem każdego 
wyjazdu jest zwiedzanie sejmu i senatu rp, gdzie odby-
wa się swego rodzaju lekcja wos.

wizytę w warszawie rankiem 7 czerwca 2018 r. laureaci 
rozpoczęli od spotkania z poseł barbarą bartuś i zwie-
dzenia sejmu rp. z galerii sejmowej w dwóch grupach 
goście przeszli na spotkanie do gabinetu wicemarszałka 
sejmu prof. ryszarda terleckiego, gdzie laureaci kon-
kursu historycznego „konstytucja 3-ego maja - czasy 
stanisławowskie” otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. 
po obiedzie w restauracji sejmowej wszyscy udali się do 
muzeum bł. ks. Jerzego popiełuszki. 
ostatnim punktem programu pierwszego dnia było 
odwiedzenie cieszącego się olbrzymim powodzeniem 
centrum nauki kopernik. centrum jest otwarte dla 
publiczności od 5 listopada 2010 r. zwiedzający mogą 
poznawać prawa nauki poprzez samodzielne przepro-
wadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach, 
a także uczestnicząc w warsztatach i pokazach nauko-
wych. w drugim dniu młodzież z opiekunami zwiedziła 
muzeum wojska polskiego, a następnie warszawski 
przewodnik zabrał ich do najciekawszych i najważniej-
szych dla tożsamości oraz historii miejsc w stolicy na-
szego kraju. ostatnimi punktami programu było zwie-
dzanie belwederu i Łazienek królewskich. 
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słowa hetmana i kanclerza Jana zamoyskiego, mó-
wią o tym, że przyszłe dzieje polski, zależą od sposobu 
wychowania młodzieży. Jeżeli będzie ona nauczona 
patriotyzmu, dobrych wartości, dbania o los swojego 
narodu oraz zdobędzie odpowiednie wykształcenie, 
wtedy nasz kraj w przyszłości będzie silny. tylko szkoły 
łączące wysoki poziom kształcenia, z troską o wycho-
wanie uczniów w duchu wartości odwołujących się do 
chrześcijańskich korzeni europejskiej cywilizacji, stwo-
rzą oświatę na miarę wyzwań przyszłości.

mieszkańcy gorlic i powiatu gorlickie-
go, 2 maja 2018 r. mieli kolejną oka-
zję, aby otrzymać od poseł barbary 
bartuś biało-czerwoną flagę. akcja 
na gorlickim rynku, z udziałem dzia-
łaczy prawa i sprawiedliwości, odby-
ła się w związku z Dniem Flagi. 
przypadający 2 maja Dzień Flagi 
rzeczypospolitej polskiej, to święto 
państwowe ustanowione przez sejm 
rp ustawą z 20 lutego 2004 r. tego 
samego dnia obchodzony jest Dzień 
polonii i polaków za granicą. 
biało-czerwona flaga, to symbol 
naszej państwowości, wokół którego 
gromadzą się obywatele przy oka-
zji różnych uroczystości i ważnych 
wydarzeń.
akcja rozdawania flag na ulicach, za-
początkowana przez poseł barbarę 
bartuś już kilka lat wcześniej, ma na 
celu zachęcenie gorliczan do wywie-
szania flag na budynkach mieszkal-
nych w czasie świąt państwowych 
i ważnych wydarzeń. Jest też okazją 
do zwykłych rozmów z mieszkańcami.

„Takie będą Rzeczypospolite, 
jakie ich młodzieży chowanie”

Flagi od Poseł 
Barbary Bartuś

bobowa, 11.12.2018 – lekcja z kajetanem rajskim

Dominikowice, 8.01.2019 – spotkanie z młodzieżą na lekcji wos Działania poseł barbary bartuś są zdeterminowane 
głęboką troską o przyszłe pokolenia polaków. stąd też 
współpraca ze szkołami i coroczne konkursy, upamięt-
nianie ważnych rocznic, zapraszanie do sejmu rp. 
w grudniu 2018 r. poseł barbara bartuś była inicja-
torem projektu „Żołnierze wyklęci”, w ramach którego 
młodzież szkół powiatu gorlickiego uczestniczyła w lek-
cjach historii, które prowadził kajetan rajski – redak-
tor naczelny kwartalnika „wyklęci” oraz autor książek 
o Żołnierzach wyklętych. 
pani poseł sama chętnie spotyka się z młodzieżą na lek-
cjach wos-u i przedstawia proces powstawania ustaw.
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na początku 2017 r. poseł barbara bartuś ponownie 
została wybrana przewodniczącą stałej Delegacji 
sejmu i senatu rp do zgromadzenia parlamentarnego 
organizacji bezpieczeństwa i współpracy w europie 
(zp obwe). polska Delegacja składa się z ośmiu przed-
stawicieli, tj. sześciu posłów i dwóch senatorów rp oraz 
z takiej samej liczby zastępców. w Delegacji są repre-
zentowane wszystkie kluby parlamentarne.

Jednym z priorytetów obwe jest 
działanie we współpracy z onz 
na rzecz pokojowego rozwiązy-
wania konfliktów, a zarazem stwo-
rzenie obszaru bezpieczeństwa  
„od Vancouver po władywostok”. 
organizacja zajmuje się usta-
nawianiem norm regulujących 
stosunki między państwami, ale 
także między państwami i jego 
obywatelami.
rocznie odbywają się 3 sesje 
plenarne zp obwe (luty, lipiec 
i październik). sesja zimowa odby-
wa się zawsze w siedzibie obwe 
w wiedniu, a letnia i jesienna 
odbywają się w poszczególnych 
krajach członkowskich. każda se-
sja zawiera w swoim programie 
posiedzenie komisji stałej, czyli spotkanie przewodniczą-
cych Delegacji krajowych. Jedną z istotniejszych form 
działania zp obwe są misje obserwacyjne wyborów 
prezydenckich i parlamentarnych. 

Praca w Zgromadzeniu 
Parlamentarnym OBWE

Do najważniejszych wyzwań 
z 2018 roku zalicza ona swoje 
spotkanie podczas sesji zi-
mowej w wiedniu z delegacją 
izraela na czele z przewod-
niczącą – anat berko z partii 
likud – urodzoną w izraelu 
w rodzinie uchodźców z iraku 
oraz z zastępcą przewodni-
czącego parlamentu izraela  
– yoel Hassonem – z partii Unia 
syjonistyczna.
podczas spotkania poseł 
barbara bartuś nawiązała 
do historii, do polskiej tole-
rancji i przyjmowania przez 
wieki wypędzonych Żydów 
z całej europy. mówiła także 
o polakach, którzy za pomoc 
Żydom w czasie ii wojny przez 
niemców byli karani śmiercią. 
poseł barbara bartuś zapro-
siła przedstawicieli izraela do 
muzeum w markowej poświę-
conemu rodzinie Ulmów. 

po takim wstępie przedstawiła i omówiła główne cele 
nowelizacji ustawy o ipn. podkreśliła, że ustawa nie 
ogranicza wolności słowa, ale pozwala na skuteczniej-
sze zwalczanie tzw. „kłamstwa oświęcimskiego”.

warszawa, 23.01.2018 - spotkanie z Howardem Deanem

biszkek, 5.10.2018 r. - sesja jesienna zp obwe

Poseł Barbara Bartuś, jako Przewodnicząca 
Delegacji do zP OBWe, na forum 
międzynarodowym przedstawia polski punkt 
widzenia na wiele istotnych spraw oraz 
skutecznie broni dobrego imienia Polski. 

członkami zP OBWe jest 
323 parlamentarzystów 
z 57 państw.
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przewodnicząca barbara bartuś 23.01.2018 r. uczest-
niczyła w siedzibie biura oDiHr w warszawie w spo-
tkaniu z Howardem Deanem, amerykańskim politykiem, 
kandydatem w prawyborach partii Demokratycznej na 
prezydenta w 2003/2004.

była też jedną z panelistek w konferencji współorgani-
zowanej przez oDHir „Udział kobiet w życiu politycznym 
w polsce – historia i współczesność”, która odbyła się 
6.03.2018 r. w sejmie rp z okazji stulecia uzyskania 
praw wyborczych przez kobiety w polsce.

na konferencji „nowego Jedwabnego szlaku” w dniach 
11–15 marca 2018 r. w baku poseł barbara bartuś była 
jednym z głównych panelistów w debacie dotyczącej 
rozwoju transportu. 

w stolicy azerbejdżanu spotkała się też 
z ambasadorem rp markiem całką i wzięła udział 
w obchodach narodowego Dnia pamięci polaków ra-
tujących Żydów oraz w otwarciu wystawy o Żegocie 
i prezentacji filmu „azyl”.

końcem marca 2018 r. przewodnicząca barbara bartuś 
gościła w polsce przewodniczącego zp obwe george 
tseretelego oraz sekretarza generalnego roberto 
montelli z delegacją sekretariatu międzynarodowego 
ds. misji obserwacyjnych.

w dniach 10-11 października 2018 r. poseł barbara 
bartuś uczestniczyła w konferencji pe nt. przyszłości 
międzynarodowych misji obserwacyjnych. konferencja 
odbywała się w brukseli.

na sesji zimowej, która odbyła się w dniach 21–23 lu-
tego 2018 r. poseł barbara bartuś zabrała także głos 
w debacie o zagrożeniach, jakie dla współczesnej de-
mokracji stanowią tzw. „fake newsy”.

Doroczna sesja zp obwe odbyła się w berlinie 
w dniach 7-11 lipca 2018 r., a jej tematem przewodnim 
była rola parlamentów w implementacji zobowiązań 
obwe. Dyskutowano nad zagadnieniami dotyczący-
mi: łamania praw człowieka i podstawowych wolności 
przez Federację rosyjską, bezpieczeństwa w regio-
nie, migracji, zmian demograficznych oraz sytuacji 
na Ukrainie. poseł barbara bartuś poparła poprawki 
wniesione przez senatora grzegorza biereckiego do 
przyjmowanej rezolucji, a dotyczące lokalnych i re-
gionalnych zagrożeń związanych z realizacją projektu 
nord stream 2.

poseł barbara bartuś przewodniczyła też polskiej 
Delegacji na sesji jesiennej, która odbyła się w dniach 
2-7 października 2018 r. w kirgistanie w biszkeku. 
była to też okazja do spotkania z ambasadorem rp 
w kazachstanie, konsulem generalnym rp w ałma 
acie oraz konsulem Honorowym rp w biszkeku, pod-
czas którego omówiono sytuację polityczną i gospo-
darczą azji centralnej, a w szczególności kazachstanu 
i kirgistanu. szczególną uwagę zwrócono na sytuację 
polonii w obu krajach. 

polska Delegacja sejmu i senatu do zp obwe pod 
przewodnictwem poseł barbary bartuś uczestniczyła 
w wielu misjach obserwacyjnych m.in. wyborów pre-
zydenckich 18.03.2018 r. w Federacji rosyjskiej, gdzie 
obserwowała przebieg głosowania w obwodowych ko-
misjach wyborczych w sankt petersburgu i jego okolicy, 
wcześniejszych wyborów prezydenckich i parlamentar-
nych w turcji 24.06.2018 r. i wyborów parlamentarnych 
w niemczech, oceniając 24.09.2018 r. prace komisji 
wyborczych w monachium.

wiedeń, 23.02.2018 r. - spotkanie z przewodniczącą Delegacji izraela anat berko

berlin, 11.07.2018 r. - sesja letnia zp obwe
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nowy targ, 4.01.2018 – powiatowe 
spotkanie noworoczne

gorlice, 6.01.2018 – uroczystość 
trzech króli na geriatrii

Jankowa, 6.01.2018 – spotkanie 
z osp gminy bobowa

nowy sącz, 15.01.2018 
diecezjalne spotkanie w ratuszu

gorlice, 27.01.2019 – spotkanie 
członków i sympatyków pis

gorlice, 25.03.2018 – konkurs 
palm wielkanocnych

warszawa, 10.04.2018 – spotkanie w sejmie z grupą z gorlic kraków, 11.04.2018 – otwarcie 
nowej siedziby arimr

korzenna, 16.04.2018 – otwarcie 
miasteczka ruchu Drogowego

gorlice 25.04.2018 – wręczenie nagród 
w konkursie plastycznym krUs

gorlice, 17.05.2018 – powiatowy Dzień strażaka i włączenie osp szymbark do ksrgstary sącz, 3.06.2018 
spotkanie sądeczan

Śnietnica, 12.06.2018 – akademia  
w szkole św. andrzeja boboli

warszawa, 5.07.2018 – spotkanie z grupą z Łapsze wyżnego Dominikowice, 9.02.2019 – otwarcie 
Dziennego Domu opieki

Poseł Barbara Bartuś w obiektywie


