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Czyja jest Polska?

Minęła 19 rocznica czerwcowego przewrotu, obalenia – przy zachowaniu formalnego legalizmu – rządu premiera Jana Olszewskiego. Stało się to 5 czerwca 1992 r. tuż po północy. Decydujący wpływ na
te wydarzenia miał ówczesny prezydent RP Lech Wałęsa oraz grupa osób z nim związana Bronisław
Geremek, Donald Tusk, Tadeusz Mazowiecki, Waldemar Pawlak oraz wpływowi politycy PSL, UW
i lewicy. Z perspektywy czasu rząd Jana Olszewskiego mógł być przełomowym w dziejach III Rzeczypospolitej. Tak się jednak nie stało.

W przemówieniu na posiedzeniu
Sejmu RP z 4 na 5 czerwca 1992
roku premier Jan Olszewski powiedział: „(...) w tej grze jest coś
więcej, w tej grze jest pewien obraz
Polski? jaka ona ma być. Może inaczej, czyja ona ma być? (...) Polska
przez czterdzieści parę lat była własnością pewnej grupy (?). Potem
myśmy w imię racji, ważnych racji
politycznych zgodzili się na pewien
stan przejściowy, na kompromis, na
to, że ta Polska jeszcze przez jakiś
czas będzie i nasza i nie całkiem
nasza. I zdawało się, że ten czas
się skończył. Skończył się wtedy, powinien się skończyć, kiedy
uzyskaliśmy władzę pochodzącą
z demokratycznego, prawdziwie
demokratycznego wyboru. A dzisiaj widzę, że nie wszystko się
skończyło, że jednak wiele jeszcze
trwa i że to, czyja będzie Polska,

postkomunistycznej
oligarchii
finansowo-politycznej, oraz grup
zainteresowanych
pozostaniem
Polski w moskiewskiej strefie
wpływów. Historia zatoczyła koło
i po blisko dwudziestu latach To
Moskwa i Berlin wyraźnie decydują o dalszych losach Polski, czego
niezbitym przykładem jest niemoc
polskiego rządu w sprawie tragedii smoleńskiej. Pewność Kremla
w stosunkach z Polską przechodzi
najśmielsze oczekiwania nawet
osób o poglądach prorosyjskich.
Zatrzymanie przez Rosjan wraku polskiego samolotu, czarnych
skrzynek, wszelkich dowodów
tego tragicznego zdarzenia, przyjecie właściwie bez namysłu warunków śledztwa według założeń
Moskwy obnaża słabość Polski
i potęguje dalsze upokarzanie nas
w oczach świata. Zuchwałość

musi się dopiero rozstrzygnąć”.
Działania podjęte przez rząd Jana
Olszewskiego w dziedzinie gospodarczej i polityki międzynarodowej stały się groźne dla interesów

Rosjan i raportu MAK pod przewodnictwem generał Anodiny
oraz pana Morozowa odrzuca jakiekolwiek winy strony rosyjskiej
, uznając polskich pilotów za nie-
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doświadczonych młokosów, którzy
pod nadzorem polskiego generała
i presją najważniejszej osoby na
pokładzie doprowadzili do zbiorowego samobójstwa. Tak jak
dziś uciekając przed odpowiedzialnością ekipa Donalda Tuska,
tak wtedy w 1992 roku widmo
ukazania opinii publicznej osób
z najwyższych sfer politycznych
i społecznych będącymi współpracownikami służb bezpieczeństwa
pogrąża nasz kraj we wpływach
agenturalnych dawnych służb
i obecnych państw rozgrywających
własne interesy kosztem pozycji
Polski. Wiadomym elementem integrującym poszczególne grupy
zagrożone polityką rządu stała się
lustracja. To właśnie byli agenci
SB działający po roku 1989 już
jako biznesmeni i politycy obawiali
się najbardziej lustracji. Olszewski
musiał zostać odwołany!
Minęło dziewiętnaście lat od tamtych wydarzeń co pozwoliło Polakom bardziej zrozumieć potęgę
i wpływy na funkcjonowanie państwa różnych grup powiązanych
z byłymi i obecnymi służbami specjalnymi. Władza ich jest tak duża,
że nawet rząd prawicowy AWS-u
nie był w stanie przegłosować przygotowywanej od wielu lat ustawy
dekomunizacyjnej. Okazało się,
że w głosowaniu nie uczestniczyło ponad 20 posłów AWS, zaś
sam marszałek Sejmu RP Maciej
Płażyński wstrzymał się od głosu
a premier Jerzy Buzek wyjechał
„lustrować” jakieś gospodarstwo
rolne.
Udzielając wywiadu tuż po tamtym głosowaniu, były premier
i marszałek Sejmu Józef Oleksy,
nie krył swojego zachwytu z przegranej AWS, gdyż jak sam stwierdził, nie mógłby pełnić swoich
partyjnych i politycznych funkcji
z kilku paragrafów tej ustawy. Na
marszałku Oleksym długi czas ciążyły zarzuty popełnienia kłamstwa
lustracyjnego. Proces Oleksego
trwał blisko 5 lat i zakończył się
bezprecedensowym
wyrokiem,
który nawet dla prawników był
ciężki do wytłumaczenia.
W trzech najważniejszych aferach ostatnich lat, jak bumerang,
powracało nazwisko redaktora
„NIE” Jerzego Urbana. To właśnie
Urban był świadkiem w aferze Rywina i w tzw. aferze ORLENU. To
do niego przyszedł złodziej i sprzedaje dyski komputerowe z Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
które mały doprowadzić do dymisji
ministra Cimoszewicza. O bezkar-

nej działalności naczelnego „NIE”
pisał red. Bronisław Wildstein
w „Rzeczpospolitej”: „Tę zdumiewającą łagodność postkomunistycznych służb wobec swoich
kolegów z „NIE” obserwować możemy przez całe trwanie III RP. Tygodnik Urbana bezkarnie publikował informacje z MSW, które kogo

odparli „NIE”. Ale obecny prezydent RP Bronisław Komorowski
zaprosił dyktatora PRL i twórcę
stanu wojennego generała Jaruzelskiego w skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego „niepodległej”
Polski. Kadencja rządów PO i PSL,
to pasmo afer, kłamstw, obietnic
i fatalnego poziomu życia obywate-

innego naraziłyby na proces. (...)
Czy łagodność tę tłumaczyć można tylko stosunkami towarzyskimi?
Czy może rolą jaką dla postkomunistycznego układu pełni Urban?
Kiedyś jedna z telewizji spytała
Jerzego Urbana i Mieczysława Rakowskiego czy nie zamierzają wrócić do polityki – na moment zamarłem, gdyż już zobaczyłem Urbana
w Pałacu Namiestnikowskim
a Rakowskiego w Urzędzie Rady
Ministrów. Na szczęście obydwaj

li. Dawni uczestnicy afery Rywina
zostali osądzeni ale Rychu, Zbychu
i Miro mają się dobrze i szykują się
do kolejnych wyborów. No cóż po
aferze nastąpiła cisza jak na cmentarzu makiem zasiał .
Czyja jest Polska w 2011 roku?
Myślę, że Jan Olszewski miał rację, ta fundamentalna kwestia nie
jest jeszcze rozstrzygnięta.
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Cud wydarzył się w Ossowie
Plenerowa inscenizacja to wielkie przedsięwzięcie logistyczne. Podobne rekonstrukcje historyczne jak obrona Płocka, bitwa
nad Bzurą (nie mówiąc o bitwie pod Grunwaldem) dysponują znacznie większym sztabem organizacyjnym wydelegowanym
przez administrację – rotmistrza Andrzeja Michalika, organizatora rekonstrukcji Bitwy Warszawskiej, wysłuchał Jacek Imbs.
Określenie „Cud nad Wisłą” przypisuje się przeciwnikom politycznym Józefa Piłsudskiego, którzy
starali umniejszyć zasługi naczelnego wodza w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Wkrótce jednak pojęcie to stało się synonimem Bitwy
Warszawskiej i tak już jest do dziś.
W pozytywnym, a nie pejoratywnym znaczeniu używają go nawet
największe autorytety. Co więcej –
powstały legendy o cudownych zjawiskach na niebie i ziemi, jakie miały miejsce w połowie sierpnia tego
pamiętnego roku. Jedna z nich mówi
o ukazaniu się nad polami Ossowa
Matki Boskiej, na widok której bolszewicy pierzchali w panice.
Wielu historyków wojskowych
uważa, że ze strategicznego punktu
widzenia ten bój nie miał zasadniczego znaczenia dla wydarzeń na
froncie. Twierdzą, że istotniejsza
była obrona Płocka czy Radzymina,
przeprawy przez Wkrę w Borkowie
koło Nasielska, walka podjęta pod
Wólką Radzymińską przez Strzelców Kaniowskich dowodzonych
przez kapitana Pogonowskiego,
a przede wszystkim kontratak znad
Wieprza.
Dla zachowania pamięci historycznej niezbędne są symbole.
I takim właśnie symbolem przełomu
Bitwy Warszawskiej stał się bój pod
Osswem. Śmierć księdza Ignacego
Skorupki, z krzyżem w ręku prowadzącego tyralierę ochotników na
pozycje nieprzyjaciela, utrwalona na
malowidłach i w rzeźbach ówczesnych artystów, stała się symbolem
obrony Europy przed eksportem bolszewickiej rewolucji. Fresk przedstawiający tę scenę kazał umieścić
w papieskiej kaplicy w Castel Gandolfo papież Pius XI, Achille Ratti,
który w 1920 r. był nuncjuszem apostolskim w Warszawie.
Dlatego ten właśnie symbol polskiego zwycięstwa był ze szczególną determinacją niszczony przez
komunistyczną propagandę. Zachowanie przed całkowitym zniszczeniem tych symboli – krzyża

w miejscu śmierci księdza Skorupki i wojennego cmentarza na polu
bitwy zawdzięczać należy patriotyzmowi mieszkańców wsi, za który
przez blisko pół wieku byli szykanowani.
Im właśnie należy się za to rekompensata. Powstał nowoczesny
gmach szkoły, pawilon mieszczący
plastyczną panoramę wojny 1920
r., pomnik bohaterskiego kapelana.
To wszystko jednak zbyt mało, żeby
rozwinąć tu godny pamięci historycznych wydarzeń ruch turystyczny
i stworzyć związane z nim miejsca
pracy dla młodego pokolenia.
W 1986 roku jeżdżąc konno,
jeszcze w stajni ,,Wiarus” Słupno z Andrzejem Kostrzewą i Jackiem Bielcem 15 sierpnia na 7 koni
w mundurach i Barwach 11 Pułku
Ułanów Legionowych pierwszy raz
uczciliśmy pamięć bohaterów 1920
r. w czasie uroczystości religijnych
w Radzyminie i Ossowie.
W 1998 roku po raz pierwszy zainscenizowaliśmy na polach Ossowa
fragment Bitwy Warszawskiej –
mówi Andrzej Michalik. To właśnie
wtedy premier Jerzy Buzek wykonał
swój słynny skok ze sceny. Kultywowanie tradycji kawaleryjskich to
był „strzał w dziesiątkę”. To działało na wyobraźnię kilkunastoletnich
chłopaków. W ośrodku jeździeckim
„Galop” w Kobyłce stworzyłem
ułańską drużynę, nauczyłem ich
władania szablą i lancą. Sięgnęliśmy
do przedwojennych regulaminów
kawaleryjskich konkursów. W ten
sposób chłopcy zainteresowali się
nie tylko sportem jeździeckim, ale
sami zaczęli tworzyć „żywe lekcje
historii”.
W 1999r rozegraliśmy pierwsze
Zawody Militarii o szablę starosty
Wołomińskiego a rok później zorganizowaliśmy przy pomocy przedewszystkim Starostwa Powiatowego
w Wołominie Mistrzostw Polski
Formacji Kawaleryjskich i tak, co
rok upamiętniamy pamięć o tamtych
jakże ważnych wydarzeniach dla historii.

Andrzej Michalik z wizytą u ks. prałata Jana Sikory z marszałkiem Markiem Jurkiem.
patria.gazeta@op.pl

Szwadron Andrzeja Michalika przed Belwederem w dniu pogrzebu prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego. Kwiecien 2010 r.
Obowiązki stajenne to także nauka odpowiedzialności. Kontakt
z koniem to także nauka przyrody.
Przejażdżki konne to nauka ekologii.
W sposób naturalny, niewymuszony,
powstały patrole ochrony przyrody,
dbające o porządek w lasach i na polach powiatu wołomińskiego.
Podobne drużyny, kultywujące tradycje kawaleryjskich pułków z okresu międzywojennego, powstawały
w całej Polsce. Ossów to wprost wymarzone miejsce, gdzie można się
spotkać we wspólnym obozowisku,
wymienić doświadczenia, podjąć
sportową rywalizację. Dzięki Internetowi informacja o naszych spotkaniach rozeszła się po świecie. Przyjechali goście z Francji i Szwajcarii,
przyjechała drużyna z Australii, kultywująca tradycje pułku lekkiej kawalerii. Ossów jako miejsce, gdzie
w 1920 roku Polacy obronili europejską demokrację stał się znany
w całym świecie.
W tym samym czasie powstały
inne grupy społeczników, poszukujących form aktywizacji mieszkań-

ców, które służyłyby popularyzowaniu turystycznych walorów tego
miejsca. Opracowali szlak rajdu
rowerowego szlakiem 236 pp z liceum Władysława IV na warszawskiej Pradze do Ossowa, opisując
architektoniczne zabytki, istniejące
przy tej trasie w 1920 roku. W porozumieniu z Nadleśnictwem Drewnica podjęli akcję sadzenia drzew
„Gaj Świętego Mikołaja”, również
dzięki Internetowi spopularyzowaną
w całym świecie. „Drzewka pamięci” sadzono równocześnie w Ossowie i w Paryżu, w Australii i w Republice Mali.
Szybko podjęliśmy współpracę
– wspomina rotmistrz Andrzej Michalik. Razem zorganizowaliśmy
kulig dla dzieci z Ossowa, zabawę
w noc świętojańską nad rzeką Długą. W ułańskiej asyście celebrowano
tu inne państwowe święta – 3 maja,
11 listopada. W kaplicy na ossowskim cmentarzu, we współpracy
z proboszczem Janem Andrzejewskim z Kobyłki odbywały się
sympozja poświęcone kapelanom
Wojska Polskiego i patriotyzmowi.
W depozyt do pawilonu historycznego przy ossowskiej szkole przekazano autentyczny obrus z ołtarza
kaplicy stworzonej przez księdza
Skorupkę w Klincach koło Homla,
jedną z bardzo nielicznych pamiątek-relikwii po bohaterskim kapelanie. Przed remizą OSP powstał zegar
słoneczny – drogowskaz europejski,
zaprojektowany przez kartografa dr
Marka Żółtowskiego. To kolejny
symbol uświadamiający mieszkańcom kontynentu, że tu właśnie obroniono ich tożsamość. Specjalizujący
się w heraldyce plastyk – profesor
Bohdan Wróblewski zaprojektował
herb Ossowa, w którym uwzględniono symbolikę Bitwy Warszawskiej
i udziału w niej księdza Skorupki.
Od 2004 roku wspólnie odtwarzamy epizody boju pod Ossowem.
Rekonstrukcja historyczna przyciąga corocznie kilkanaście tysięcy
widzów. Trudno o lepszą promocję
miejsca.
W pierwszym dziesięcioleciu XXI
wieku w Ossowie sporo się zmieniło. Naprawiono jezdnię i wybudowano chodnik, założono wodociąg,

powstaje kanalizacja, jeździ mikrobus, utworzono gimnazjum. W porozumieniu starostwa i władz gmin
Wołomina, Kobyłki i Zielonki powstała koncepcja stworzenia parku
kulturowego „Ossów – Wrota Bitwy
Warszawskiej”.
Jednak ciągle odczuwamy brak
wystarczającej współpracy lokalnej
administracji z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz
promocji ruchu turystycznego. Powstała grupa partnerska „Cudu nad
Wisłą” i lokalna organizacja turystyczna o podobnej nazwie, współzałożyciel Regionalnej Organizacji
Turystycznej Mazowsze. Podobne
organizacje w innych regionach kraju osiągnęły spektakularne sukcesy.
Park Jurajski w Bałtowie przyciąga tysiące turystów w ciągu całego
roku. W okolicy wcześniej dotkniętej strukturalnym bezrobociem powstały setki nowych miejsc pracy
związanych z obsługą ruchu turystycznego.
Z inicjatywy naszych organizacji pozarządowych opracowano
fragment europejskiego „zielonego
szlaku” dla rowerzystów pod nazwą
„szlak Bitwy Warszawskiej” od Dęblina do Płocka. Ossów i Radzymin
są w nim punktami centralnymi,
w których turyści mogą się zatrzymać, przenocować, zjeść, kupić pamiątki, zwiedzić muzea itd. Projekt
na razie leży na półce, choć ostatnio
coś zaczęło się dziać w tej sprawie.
Plenerowa inscenizacja to wielkie
przedsięwzięcie logistyczne. Podobne rekonstrukcje historyczne jak
obrona Płocka, bitwa nad Bzurą dysponują znacznie większym sztabem
organizacyjnym wydelegowanym
przez administrację – mówi Andrzej
Michalik. Chcielibyśmy, żeby rekonstrukcja w 91-lecie bitwy była
szczególnie okazała, wiele zależy
również od pogody. Niestety, nasze
finansowe możliwości są bardzo
ograniczone. Ale damy sobie radę.
Dzięki pomocy wypróbowanych
przyjaciół, entuzjastów utworzenia
w Ossowie prawdziwego centrum
edukacji historycznej i utrwalenia
pamięci o tej jedynej w dziejach
wojny, w której odnieśliśmy prawdziwe zwycięstwo.
www.gazetapatria.pl
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Trzydziestego pierwszego lipca (niedziela) nad Kobyłką nastąpiło oberwanie chmury. Ogromne ilości wody zalały ulice , garaże i działki w centrum
Kobyłki jak i sąsiednich miejscowości.
W kilkanaście minut nisko położone ulice Reja, Pola, Załuskiego,
Żymirskiego stały się przeszkodą
nie do przejścia. W garażach , piwnicach, ogródkach woda opadowa
odcięła dojście właścicielom do
znajdującego się pod wodą dobytku. Zorganizowane działanie mieszkańców zalanych ulic, o własnych
siłach po wioli zmniejszało widmo

kataklizmu powodziowego. Natychmiast uruchomiono pompy wodne
i rozpoczęto wypompowywanie wody
z posesji. Ciągłe opady doprowadziły
do sytuacji w której kanalizacja nie
była w stanie odebrać tak olbrzymich
ilości wody. Studzienki kanalizacyjne zamieniły się w fontanny tryskające na ponad metr wysokości. Ktoś
z tzw. pospolitego ruszenia krzyk-

nął, że w Urzędzie Miasta obraduje
już sztab kryzysowy. Kilkadziesiąt
osób ruszyło pod ratusz, ale sztabu
nie było a drzwi w urzędzie były
zamknięte. Wszyscy powrócili do
ratowania dobytku. Po około trzech
godzinach zaczęto rozwozić worki
z piaskiem ale najgorsze już się stało,
zalanych zostało kilkadziesiąt posesji. Niektórzy próbowali dzwonić

pod nr 112 i do straży ale telefony
non-stop były zajęte. Sytuację doraźnie ratował duży beczkowóz firmy
IMPERFF, który tej nocy kilkanaście
razy interweniował wypompowując
wodę z piwnic domów mieszkańców
Kobyłki. Miejmy nadzieję, że władze miasta rzeczowo podejdą do za-

bezpieczenia na przyszłość najniżej
położonych posesji przy wspomnianych ulicach. Powtórka takiej sytuacji może być dramatyczna nie tylko
dla mieszkańców. W chwili obecnej
ciągle trwa akcja usuwania skutków
niedzielnej nawałnicy.
red.

Ta budowa wywołała oburzenie mieszkańców
Od kilku dni trwa na Placu 3- Maja budowa dziwnego obiektu kojarzonego z bufetem piwnym. Inwestycja ta za zgodą lokalnych władz została usytuowana tuż przy pomniku Papieża Jana Pawła II w samym centrum miasta.
tej w trakcie ogłoszeń parafialnych
Ksiądz Dziekan Sylwester Sienkiewicz zaniepokojony interwencją
mieszkańców w sprawie budowy
pawilonu piwnego w tym szczególnym miejscu, poinformował że na to

nie może być zgody i sprawę będzie
wyjaśniał. Jednocześnie powiedział
że jeżeli taka inwestycja ma w tym
miejscu powstać to należy się zastanowić czy czasem nie trzeba będzie
przenieść pomnika Papieża Polaka

w inne miejsce, gdyż nie wypada by
w sąsiedztwie piwialni stał pomnik
Błogosławionego

Ojca

Świętego

Jana Pawła II.

Naczelnik Tadeusz Deszkiewicz.
W tej sprawie na łamach lokalnej
prasy głos zabrał naczelnik Wydziału
Kultury i Promocji Tadeusz Deszkiewicz.
Wszyscy mieli szansę. Nawet na
łamach „Wieści” apelowaliśmy do
przedsiębiorczych Wołominian aby
zgłosili się do zagospodarowania
Placu 3 maja. Zgłosiły się trzy osoby: jedna z Tłuszcza, jedna z Zielonki
i jedna z Wołomina. Jedna zrezygnowała, druga zamilkła, został „Batory”. Chyba powinniśmy się cieszyć,
ze będzie kulturalna kawiarenka na
Patelni!!!
Uprzejmie informuję, że zadaszenie kawiarni jest tylko tymczasowe
www.gazetapatria.pl

do czasu przygotowania docelowego
(za dwa trzy dni). Tak agresywnej
reklamy tam nie bedzie (mnie też się
ona bardzo nie podoba). Kawiarnia
będzie na wysokim poziomie, w przystepnych cenach.
Informowano mieszkańców o budowie kawiarenki by podnieść kulturę mieszkańców – bo jak mówi
pan naczelnik Wołomin to kulturalna
pustynia. Kultury jednak nie da się
mierzyć ilością wypitej kawy czy
piwa. W miarę postępowania prac
inwestycji zauważono że obiekt to
typowy pawilon piwny w dodatku
z olbrzymią reklamą jednej z marek
piwa. Na niedzielnej mszy świępatria.gazeta@op.pl

Semper Invicta
Numer 5 (10), sierpień 2011

„PATRIA”

Stephane Courtois francuski historyk, pracownik Centre National de la Recherche Scientifique oraz
uniwersytetu Paris X Nanterre, profesor Katolickiego Instytutu Studiów Wyższych w La Roche-surYon specjalizujący się w historii światowego ruchu komunistycznego (współautor „Czarnej Księgi
Komunizmu”, polskie wydanie 1999 r.) odnalazł w Moskwie dokumenty dowodzące, że powstanie
warszawskie przeszkodziło w przygotowanej i zaplanowanej w szczegółach operacji Armii Czerwonej, która w pościgu za Niemcami miała ruszyć przez Europę, aby dokonać jej podboju we współpracy z tamtejszymi komunistami.

Nie ma wątpliwości, że historyk
francuski przedstawił rzeczywiste
zamiary Stalina. Czy jednak Sowieci
mieli szanse zająć całe Niemcy i ew.
„wyzwolić” Francję, a przeszkodziło
w tym Powstanie Warszawskie?
Powstanie wybuchło 1 sierpnia
1944 r. i trwało do 2 października.
W tym czasie wojska sowieckie oraz
I Armia WP (berlingowcy) rzeczywiście stały na linii Wisły. Lądowanie
wojsk alianckich w Normandii miało
miejsce 6 czerwca. W sierpniu trwała
bitwa pod Falaise (7-go) i wyzwolono Paryż (25-go). We wrześniu miała
miejsce nieudana aliancka operacja
powietrzno-desantowa „Market-Garden”. A jeszcze w grudniu Niemcy
podjęli kontrofensywę w Ardenach,
gdy Alianci stracili ponad 80 tys. żołnierzy i ich możliwości ofensywne
zmalały. Forsowanie Renu (Operacja
Plunder) – przekroczenie granicy niemeickiej z zachodu na wschód przez
wojska alianckie nastąpiło dopiero
w dniach 7-24 marca 1945 roku!
A więc Sowieci, gdyby nie „postój”
pod Warszawą byliby w stanie wyprzedzić Aliantów i zająć całe Niemcy. To zaś oznaczałoby, że Polska
znalazłaby się w centrum sowieckiego imperium, być może jako jedna
z wielu republik ZSRR. Także graniczące z Niemcami Dania, Holandia,
Belgia, Luksemburg i Austria najpewniej nie potrafiłyby powstrzymać
komunistycznej infiltracji. Trudniej
mogłoby być z zajęciem Francji bowiem wojska francuskie w końcu
listopada zajmowały Strasburg. Jednak gdyby wojska sowieckie w październiku dotarły do Francji, w której działał silny komunistyczny ruch
oporu, to kto wie czy Stalin nie powtórzyłby wyczynu cara Aleksandra
I z 1813 roku, gdy wojska rosyjskie
zajęły Paryż.
Można spotkać się z poglądami,
że Stalin nie miał zamiaru zajmować
Niemiec interesując się bardziej południem (Rumunia, Węgry, półwysep Bałkański). Wydaje się, że sowiecka ofensywa na południe miała
charakter ubezpieczający główny
patria.gazeta@op.pl

kierunek natarcia na Niemcy. Stalinowi chodziło bowiem o ro, aby zagrodzić drogę ew. ofensywie wojsk
alianckich na półwyspie Bałkańskim.
Winston Churchill był zwolennikiem
uderzenia w tzw. miękkie podbrzusze Europy, czyli na Bałkany. Tamtędy miała pójść główna ofensywa
aliancka w której wojska polskie
(Armia WP na Bliskim Wschodzie)
odgrywałyby główną rolę. Anglikom
chodziło o to, aby zająć przed Stalinem Środkowo – Wschodnią część
Europy i zmusić okrążone Niemcy
do kapitulacji. Biorąc pod uwagę
tajne rozmowy z rządzami Rumunii,
Węgier i Bułgarii oraz siłę podziemia
w Jugosławii, Grecji i Polsce i taka
ofensywa miałaby ogromne szanse
powodzenia. Stalin wiedział o tych
planach i zabiegał, aby lądowanie
Aliantów miało miejsce we Francji.
Prezydent Roosevelt poparł Stalina,
a Churchill okazał się zbyt słaby by
przeforsować swoją koncepcję pokonania Niemiec. W rezultacie zamiast na Bałkanach Alianci lądowali
w Normandii i na południu Włoch,
a Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie
uczestniczyły w tych obu operacjach.
Polski II Korpus nie wyzwalał więc
Jugosławii tylko Włochy. W ten sposób także strategiczne plany rządu RP
związane z sojusznikiem brytyjskim
zawiodły. Jednak Stalin nie dowierzał Aliantom i uznał, że lądowanie
ich wojsk, w tym Polaków na półwyspie włoskim może być początkiem
ofensywy na Bałkany, Węgry i Polskę. W tym sensie zajęcie Europy Południowo-Wschodniej dla realizacji
planów Kremla było niezbędne.

Tak więc rozpatrując strategiczne konsekwencje Powstania Warszawskiego powinniśmy dostrzegać
nie tylko przegraną wówczas bitwę
o zachowanie niepodległości, stary
i zniszczenie Warszawy. Powinniśmy
uwzględnić podstawowym znaczenie
Powstania Warszawskiego 1944 dla
powojennych losów Europy, bowiem
jakie byłyby konsekwencje zajęcie
Niemiec przez Sowiety nie trzeba
tłumaczyć. Nie byłoby Republiki Federalnej Niemiec, tylko jedna wielka
komunistyczna Niemiecka Republika Demokratyczna. Każdy kanclerz
Niemiec powinien na kolanach dziękować Bogu za Powstanie Warszawskie. Zapewne też nie byłoby NATO

Europy w dzisiejszym kształcie gospodarczym i politycznym.
Znalazłem następującą opinię (Jan
Sidorowicz, „Co działo się na wschód
od Wisły w czasie Powstania Warszawskiego?” http://www.powstanie.
pl/index.php?ktory=6&class=text.
„Realizmu nie wykazali również
Niemcy, którzy na tym etapie wojny bardzo liczyli na, nieunikniony
według nich, konflikt między „nienaturalnymi” sojusznikami, jakim
była koalicja mocarstw zachodnich
z ZSRS. Gdyby Niemcy, zamiast
zwalczać Powstanie, oddali po krótkiej walce Warszawę powstańcom
i tym samym umożliwili zainstalowanie się w stolicy legalnego rządu RP –
doprowadziłoby to do bardzo poważnego kryzysu między sojusznikami.
Stalin bowiem nie uznawał polskiego
rządu na emigracji i zmierzał do zainstalowania w Warszawie posłusznego
Moskwie PKWN. Ale w kwaterze
głównej Hitlera górę nad rozsądkiem
wzięła żądza mordowania Polaków
i niszczenia miasta.”
Można rozważyć, co z punktu
widzenia przegrywających wojnę
Niemców byłoby lepsze – oddanie
Warszawy, umożliwienie Sowietom
wznowienia ofensywy i oddanie całych Niemiec Sowietom, czy uratowanie przynajmniej części, jak się
okazało większej części, po zajęciu
zachodnich Niemiec przez wojska
alianckie? Może więc ta zbrodnicza
walka z powstańcami warszawskimi
miała dla Niemców jakiś głębszy
sens.

PS. I pomyśleć, że gdyby nie było
„narodowej katastrofy” w 1944 roku,
to Radosław Sikorski, autor takiej
opinii, najpewniej nie mógłby zostać ministrem obrony w rzadzie PiS
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Romuald Szeremietiew
prof. KUL, były Minister
Obrony Narodowej
i ministrem spraw zagranicznych
w rządzie PO.

REKLAMA

W 1920 r. po Warszawą Polscy
zatrzymali bolszewicki marsz na
Europę. Wówczas polskie zwycięstwo na dwadzieścia lat powstrzymało marsz komunizmu na Zachód.
W sierpniu 1944 roku Warszawa ponosząc ogromne straty odniosła jak
się okazało drugie zwycięstwo krzyżując Stalinowi plany opanowania
Europy.
www.gazetapatria.pl
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Nienawiść szatańskiej „polityki miłości”…
Tragedia w Norwegii powinna wreszcie uświadomić nam Polakom, że wcale nie jesteśmy wolni od zagrożeń ze strony zindoktrynowanych osobników tym bardziej, że już taki przypadek się w Polsce zdarzył.

Przypomnijmy, że 19 października
2010 roku Ryszard C. wtargnął do
łódzkiej siedziby PiS, gdzie zastrzelił
Marka Rosiaka, asystenta europosła
Janusza Wojciechowskiego. Później
strzelił do asystenta posła Jarosława
Jagiełły – Pawła Kowalskiego. Gdy
chybił, zaatakował go paralizatorem
i ranił nożem. Świadkowie tragedii
twierdzą, że krzyczał, iż chciał zabić
Jarosława Kaczyńskiego i „powystrzelać pisowców”. Powtarzał te słowa chwilę później w obecności ekip
telewizyjnych.
Prokuratura zakończyła właśnie
śledztwo, po otrzymaniu opinii biegłych sądowych o konsekwencjach
obrażeń Pawła Kowalskiego. Od 1
lipca podejrzany i jego obrońca mogą
się zapoznać z dowodami. Ryszard
C. jest na oddziale dla szczególnie
niebezpiecznych osadzonych piotrkowskiego aresztu śledczego. – Na
czas zapoznawania się z materiałami
śledztwa będzie przywożony do prokuratury – mówi Krzysztof Kopania,
rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej.
To właśnie w Polsce, pod przykrywką „polityki miłości” Donalda
Tuska, realizowany jest szatański
pomysł takiego skłócenia Polaków,
www.gazetapatria.pl

by znaleźli się ochotnicy gotowi
„powystrzelać pisowców” i „dorżnąć pisowskie watahy”. To prawa
ręka Komorowskiego – Janusz Palikot podczas wieczoru wyborczego
publicznie zapowiedział, że razem
z Bronisławem Komorowskim zastrzeli Jarosława Kaczyńskiego,
wypatroszy jego skórę i wystawi na
sprzedaż! Te wszystkie wypowiedzi,
w tym szefa dyplomacji Sikorskiego,
wicemarszałka sejmu Niesiołowskiego i Palikota – który, choć już poza
sejmem – przynajmniej dwa razy
w tygodniu zapraszany jest do studia
telewizyjnego, by szerzyć szatańską
„politykę miłości” Tuska – świadczą
o tym, że nienawiść stała się rodzajem telewizyjnego przemysłu. Prym
w tym wiedzie program Moniki Olejnik „kropka nad i”, ale i programy
Lisa, Morozowskiego i innych tuzów
postępowej telewizji…
Społeczna akceptacja dla przemysłu nienawiści spotka się z karą, skoro przykład Ryszarda C. Polsce nie
wystarczył. Ta kara – wierzcie, lub
nie – zostanie zesłana przez Boga,
którego znaków na niebie i ziemi
nie widzicie i Jego głosu nie słyszycie. Bo prawdziwa Miłość płynie od
Boga, a wyrazem szatańskiej „miło-

ści” jest tylko nienawiść i nieszczęścia, które spadną na tych, którzy
poszli za głosem szatana.
To Jezus powiedział do św. Faustyny: „...Powiedz grzesznikom,
że zawsze czekam na nich, wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy
dla Mnie. Napisz, że przemawiam do
nich przez wyrzuty sumienia, przez
niepowodzenie i cierpienia, przez
burze i pioruny, przemawiam przez
głos Kościoła, a jeżeli udaremnią
wszystkie łaski Moje, poczynam się
gniewać na nich, zostawiając ich samym sobie i daję im czego pragną.
(Dz 1728)”.
Zapatrzeni w „cuda” Tuska i jego
szatańską „politykę miłości” nie
dostrzegamy nawet przewalających
się przez świat, ale i Polskę kataklizmów, przez które stara się do nas
przemówić Bóg. On nie przemawia
do tych, co mają uszy, lecz nie słyszą i mają serca z kamienia. Dlatego
Jezus Chrystus przemówił do czterech dziewczynek z Heede: „Przybędę szybko, bardzo szybko. To, co
wkrótce nastąpi, znacznie przewyższy to, co już się wydarzyło. Matka
Boża i Anioły będą w tym uczestniczyć. Muszę jeszcze pozwolić, aby
na świat spadły nieszczęścia, bo tym
sposobem wielu się uratuje. [...] Jestem bardzo blisko; ziemia zadrży
i zatrzęsie się. Będzie to straszne: zapowiedź sądu. Ale wy się nie lękajcie, Ja jestem z wami. Wy uradujecie
się i będziecie Mi dziękować. [...]
Ludzie nie słuchają Moich wezwań;
zamykają uszy, opierają się łasce, odrzucają Miłosierdzie i Miłość. Świat
jest gorszy niż w czasach potopu;
umiera w kałuży winy; nienawiść
i zazdrość wypełniają ludzkie serca. [...] Godzina się zbliża. Módlcie
się bez przerwy, a nie odczuwajcie
wstydu. Zbieram Moich wybranych,
przybędę jednocześnie ze wszystkich
stron świata”.
Czy przewalające się nad Polską
nawałnice, pogodowe anomalia

w całej Europie i w Ameryce Południowej – gdzie np. w Chile zanotowano najobfitsze opady śniegu od 30
lat, a w USA i Rosji z nieba leje się
prawdziwy żar – to znaki dane nam
przez Pana ? Czy tragedia w Norwegii, gdzie jeden człowiek może zgotować „piekło” potężnemu krajowi
– to wystarczające powody na to, byśmy się zastanowili, dokąd ten świat
zmierza po odrzuceniu prawdziwej
Miłości? Jeśli nie, to przeczytajcie
fragment objawienia danego przez
Pana Jezusa Ojcu Pio:
„Godzina mojego powrotu jest bliska. Aniołowie Moi powołani do tego
zadania będą uzbrojeni w miecze.
Uwaga ich będzie zwrócona przeciw bezbożnemu. Z chmur powstaną ogniste orkany i strumienie lawy
spadającej na ziemię. Burze, pioruny,
powodzie, trzęsienia ziemi będą nieustanne. Ogniste plagi występować
będą w różnych krajach i będzie
padał ognisty deszcz. Rozpocznie
się to w bardzo zimną noc. Grzmoty i trzęsienia ziemi będą trwać trzy
dni i trzy noce. Będzie to dowodem,
że Bóg jest Panem. Ci wszyscy, co
wierzą we Mnie i wierzą Moim słowom, niech się nie lękają, bo Ja ich
nie opuszczę, a w szczególności tych,
którzy to niniejsze ostrzeżenie podają
innym do wiadomości dla ich dobra,
ażeby się nawrócili do Boga i źle
nie czynili. Daję wam
znaki, abyście się na
to przygotowali. Noc
będzie zimna i wiatr
będzie huczał. Nastąpią grzmoty, a wtedy zamknijcie
drzwi i okna i nie rozmawiajcie z
nikim poza domem. Uklęknijcie
pod krzyżem i módlcie się za swoje grzechy. Podczas gdy ziemia
trząść się będzie, nie wyglądajcie na
zewnątrz, bo gniew Boży jest święty,
czyli podwójnego szacunku. Kto tej
rady nie posłucha, zginie. Kto cierpi
jako męczennik nieustannie, umrze
jako męczennik i wejdzie do Króle-

stwa Niebieskiego. Na trzecią noc
ustanie ogień i trzęsienie ziemi. O
świcie zaświeci słońce. Aniołowie w
ludzkich postaciach zstąpią na ziemię
przynosząc ducha pokoju. Niezmierna radość będzie wznosić dziękczynne modły do Boga. Kto jest w łasce
i czci Matkę Najświętszą, temu się
nic nie stanie. Kara jaka spadnie, nie
może być porównana z inną karą,
jaką Bóg dopuszcza na stworzenie
świata...”
Czy Polacy ockną się wreszcie i odrzucą szatańską „politykę miłości”,
która prowadzi nas na zatracenie?
Czy nie otrzymaliśmy znaku, jako
Naród, który wydał słowiańskiego
Papieża, że spotkała nas wyjątkowa
łaska, której nie wolno nam odrzucić? Co nam dała wiara w „cudy” i
w „politykę miłości” – po porzuceniu
Jana Pawła, Jego słów, napomnień i
Jego wiary w Pana i Matkę Bożą ?
Przecież ponad 250 tys. osób przybyłych w piątek 13 maja 2011 roku do
Fatimy na uroczystości dziękczynne
za beatyfikację Jana Pawła II mogło
zobaczyć niecodzienne zjawisko:
słońce otoczone różnokolorową obręczą. Czy był to tylko zwykły przypadek, czy znak dany nam z nieba ?
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Pierwsza Rocznica Beatyfikacji
Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki
i wręczenie medali „Zło Dobrem Zwyciężaj”

W Parafii Świętej Trójcy w Ząbkach gdzie Ks. Jerzy Popiełuszko w 1972 r. rozpoczął posługę kapłańską zostało odprawione
uroczyste nabożeństwo w pierwszą rocznicę beatyfikacji męczennika naszych czasów.

Liturgii przewodniczył Ks. Zygmunt Wirkowski Proboszcz Parafii Św. Izydora w Markach, Słowo
Boże wygłosił Ojciec Pallotyn profesor Feliks Folejewski, a modlitwy
odczytał Ks. Stanisław Małkowski
w liturgii udział wzięli: Ks. Prałata Tadeusz Karolak pierwszy Proboszcz Ks. Jerzego, Ks. Kanonik
Edward Kowara miejscowy Proboszcz, Ks. Andrzej Kopczyński
Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach i Ks. Dziekan Stanisław Kuć z Radzymina.

Na zakończenie nabożeństwa
prezes Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki Ryszard Walczak, w asyście zastępcy – Jana Marczaka
i Andrzeja Melaka poprowadził uroczyste nadanie medalu „Zło dobrem

Kapituła Medalu
„Zło Dobrem Zwyciężaj”
przyznała medal z wizerunkiem
Błogosławionego Księdza
Jerzego Popiełuszko
Szanownemu Panu Premierowi
Jarosławowi Kaczyńskiemu.
Za szerzenie pamięci o Męczennikach,
Bohaterach i Mężach stanu
z poświęceniem służących
Bogu i Ojczyźnie.
A także za wierną służbę
Narodowi Polskiemu.
W imieniu wszystkich otychczasowych
wyróżnionych osobistości
medal ten nadają:
Prezes Komitetu Ryszard Walczak,
Wiceprezes Jan Marczak, Ks. Płk
Sławomir Żarski, O. Paulin z Jasnej
Góry Eustachy Rakoczy, Brat Ks.
Jerzego – Józef Popiełuszko wraz
z małżonką Alfredą, twórcy filmu
„Popiełuszko” – Państwo Julita i Rafał
Wieczyńscy, Ks. Stanisław Małkowski,
Ks. Prof. Feliks Felejewski, Ks. Prałat
Edward Żmijewski, Ks. Dziekan
Stanisław Kuć, Ks. Dziekan Jan
Andrzejewski, Ks. Dziekan Mieczysław
Stefaniuk, Ks. Kanonik Edward
Kowara, O. Jerzy Garda, Ks. Prałat
Jan Sikora, red. Anita Gargas.
Artyści: Jan Pietrzak, Halina
Łabonarska, Barbara Dobrzańska,
Andrzej Melak – Prezes Komitetu
Katyńskiego oraz Andrzej Zych –
działacz społeczno-patriotyczny.
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Zwyciężaj” z wizerunkiem kapłana
męczennika Ks. profesorowi Feliksowi Folejewskiemu, Ks. Stanisławowi Małkowskiemu, wielkiemu
twórcy utworów patriotycznych
Janowi Pietrzakowi i aktorce Pani
Halinie Łabonarskiej. Wręczenia
medalu w/w osobistością dokonał
Ks. Zygmunt Wirkowski – kolega
szkolny i przyjaciel Ks. Jerzego Popiełuszki z lat młodości.
Medal „Zło Dobrem Zwyciężaj”
przyznawany jest od 1998 roku wybitnym osobistością za szerzenie pa-

mięci o męczennikach, bohaterach
i mężach stanu z poświęceniem służącym Bogu i Ojczyźnie.
Następnie Minister Mariusz Kamiński odczytał list premiera Jarosława Kaczyńskiego skierowany
do Ks. Kanonika Edwarda Kowary
i Ryszarda Walczaka prezesa Ogólnoposlkiego Komitetu Pamięci Ks.
Jerzego Popiełuszki oraz osobistości wyróżnionych. Po tej ceremonii
obecni również: b. Minister Kancelarii Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego Jacek Sasin, Pani Anna
Gręziak b. doradca Prezydenta RP
śp. Lecha Kaczyńskiego, Sędzia
Bogusław Niziński, Starosta Powiatu Wołomin Piotr Uściński wraz
z członkami zarządu: Izabelą Dziewiątkowska i Markiem Szafranem,
Burmistrzowie Ząbek i przedstawiciel Burmistrza Wołomina oraz
Dyrektorzy Szkół Ząbkowskich
z licznie zgromadzoną młodzieżą
z Gimnazjum nr. 2 im. Ks. Jerzego Popiełuszki i pocztami sztandarowymi wszystkich szkół wraz
z mieszkańcami Ząbek przeszli pod
pomnik orędownika naszych czasów
i patrona wielu środowisk. Przed pomnikiem z Panią Haliną Łabonarską
odmówiono litanię do błogosławio-

nego Ks. Jerzego Popiełuszki, po
czym złożono kwiaty i przemaszerowano w asyście Policji i Straży
Miejskiej do Gimnazjum nr. 2 im.
Ks. Jerzego Popiełuszki. W szkole Pani Dyrektor Małgorzata Zyśk
przywitała gości a jej podopieczna
młodzież zaprezentowała spektakl
upamiętniający patrona szkoły, co
zostało przyjęte przez zgromadzonych z wzruszeniem i uznaniem
przez twórców Jana Pietrzaka i Halinę Łabonarską – aktorkę.
Również w Archikatedrze Św.
Jana Chrzciciela w Warszawie 10
czerwca br. po nabożeństwie odprawionym w intencji śp. Prezydenta
RP Lecha Kaczyńskiego jego śp.
małżonki Marii Kaczyńskiej i pozostałych 94 ofiar poległych w Smoleńsku, wręczyliśmy wraz z Andrzejem Melakiem i sędzią Bogusławem
Nizieńskim medal „Zło Dobrem
Zwyciężaj” Ks. Bogdanowi Bartołdowi Proboszczowi Parafii Archikatedralnej Św. Jana w 25. rocznicę
święceń kapłańskich. Uroczystość
ta miała miejsce w obecności wielu
kapłanów, rodzin ofiar Smoleńskich,
w tym Premiera Jarosława Kaczyńskiego oraz kilku tysięcy uczestników z Warszawy i okolic nawet
z naszego powiatu.
Ryszard Walczak
Prezes Ogólnopolskiego Komitetu
Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki

Mariusz Kamiński i Jacek Sasin składają kwiaty pod pomnikiem bł. ks. J. Popiełuszki.

Wołomin pamięta

To już 16 miesięcy od czasu katastrofy samolotu prezydenckiego pod
Smoleńskiem, w której zginął Prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką
Marią, Prezydent RP na uchodźstwie
Ryszard Kaczorowski, ministrowie,
generałowie, parlamentarzyści, kombatanci i działacze społeczno-patriotyczni – „kwiat” elity Rzeczypospolitej Polskie, łącznie 96 osób.
W różnych miejscach Polski i zagranicami podejmowane są inicjatywy upamiętnienia poległych pod
Katyniem Polaków. Również w naszym powiecie z inicjatywy Radnego Powiatu długoletniego działacza
społeczno-patriotycznego Ryszarda
Walczaka trwają przygotowania do
upamiętnienia Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego. Zostało powołane
grono organizatorów, któremu przewodniczy Ryszard Walczak a udział
biorą: Minister Jacek Sasin, Piotr
Uściński Starosta Powiatu Wołomińskiego, Konrad Rytel Wicestarosta
Powiatu Wołomińskiego, Ryszard
Madziar Burmistrz Wołomina, Andrzej Melak Prezes Komitetu Katyńskiego i Kazimierz Andrzej Zych
działacz
społeczno-patriotyczny
z Wołomina. Od ponad roku Ryszard
Walczak z przyzwolenia Premiera Jarosława Kaczyńskiego czyni starania
upamiętnienia Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego. Popiersiu, które już
zostało wykonane w brązie zabrakło
miejsca na jego umieszczenie w kilku świątyniach warszawskich, bo jak

dotychczas o lokalizacji w samym
mieście Warszawa nawet nie należy
marzyć, chyba, że po zmianie władzy. Prezydent wyśmiewany, opluwany i wyszydzony za życia, krótko
po śmierci wychwalany nawet przez
szyderców, dziś w opinii pani prezydent nie godny jest upamiętnienia
w swym rodzinnym mieście. Wołomin pamięta – to właśnie tu w roku
2000 Lech Kaczyński uroczyście
otwierał Sąd Rejonowy w Wołominie
goszcząc równocześnie w Starostwie
Wołomińskim.
Od redakcji

Minister sprawiedliwości Lech Kaczyński i prezes Jerzy Wińcza – październik
2000 r. Otwarcie Sądu Rejonowego w Wołominie.
www.gazetapatria.pl
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Ekshumacja kpt. Władysława Raginisa
Corocznie na początku września na Górze Strękowej k. Wizny odbywają się uroczystości upamiętniające bitwę pod Wizną
z 1939 r. W tym roku uroczystość będzie miała wyjątkowy, szczególny charakter, bowiem odbędzie się tam uroczysty pogrzeb
dowódcy odcinka „Wizna”, oficera Korpusu Ochrony Pogranicza, kpt. Władysława Raginisa oraz jego zastępcy, dowódcy artylerii, por. Stanisława Brykalskiego.

Doczesne szczątki bohatera spod Wizny kapitana Władysława Raginisa.
2 sierpnia w miejscowości Góra
Strekowa k. Wizny przeprowadzono ekshumację szczątków żołnierzy
polskich poległych w bitwie pod
Wizną we wrześniu 1939 r., dowódcy odcinka „Wizna” kpt. Władysława Raginisa oraz jego zastępcy, por.
Stanisława Brykalskiego. Poranne
prace nie przyniosły żadnego rezultatu; okazało się że istniejący od lat
w tym miejscu grób naszych żołnierzy był grobem tylko symbolicznym.
Prace ekshumacyjne rozpoczęto ponownie o godz. 16.00 w innej domniemanej lokalizacji mogiły. Nie-

mal do końca nic nie wskazywało na
to, że znajdujemy się we właściwym
miejscu. Dopiero na głębokości prawie 2 m wykopu, detektor metalu
wydał bardzo silny sygnał, po czym
wykopano polski hełm wz. 31 „Salamander”, w dość dobrym stanie,
nawet z częściowo zachowanym
kolorem.
Stało się więc jasne, że odnaleźliśmy mogiłę. Znalezienie w mogile
polskiego hełmu, tak charakterystycznego dla Polskiego Września,
było chyba najbardziej wzruszającą
chwilą podczas ekshumacji, tak bar-

dzo wzruszającą, że niektórzy z nas
nie kryli łez.
Z mogiły ekshumowano tylko części szkieletu m.in. 2 fragmenty kości
czaszki, krąg szyjny, ząb, złamaną
kość przedramienia, kości śródstopia (zostały one przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
i będą poddane badaniom DNA) To
co zostało znalezione w mogile jednoznacznie przesądza o tym, że ciała
naszych żołnierzy były w przeszłości ekshumowane, na ten moment
jednak nie mamy informacji kiedy
i przez kogo. Najprawdopodobniej
ekshumacje zostały przeprowadzone w latach późniejszych (a nie
bezpośrednio po wojnie), o czym
świadczą pozostawione szczątki.
Być może zostały złożone w zbiorowej mogile na nieistniejącym już
cmentarzu wojskowym w Łomży
lub w Białymstoku, gdzie spoczywają pośród innych bezimiennych
bohaterów Września i ofiar wojny.
Ponadto podczas prac ekshumacyjnych odkryto 3 guziki od polskiego
munduru, fragmenty sukna mundurowego, fragment małego osobistego lusterka, elementy mapnika
lub raportówki, a także gruby drut
o grubości ok. 3mm skręcony w
pętlę; którym prawdopodobnie (tak
wynika z przekazów świadków) kapitana wyciągano ze schronu za nogi

Prawica ramię w ramię z Unią
Prawica Rzeczypospolitej chce zjednoczyć partie prawicowe. W wyborach
do Sejmu wystawi listy wspólnie z Unią Polityki Realnej, Ruchem Przełomu
Narodowego, Ruchem Ludowym Ojcowizna oraz Stronnictwem Piast. Rozmowy na temat współpracy prowadzi z PJN.
Prawica Rzeczypospolitej oraz
Unia Polityki Realnej wystawią
wspólne listy w wyborach do Sejmu
w jesiennych wyborach. – Przedstawiciele obu partii znajdą się na
listach Prawicy Rzeczypospolitej –
informuje Marek Jurek, który będzie
„jedynką” na liście w Warszawie.
Zgodnie z wcześniejszymi porozumieniami z list Prawicy Rzeczypospolitej wystartują również członkowie Ruchu Przełomu Narodowego,
Ruchu Ludowego Ojcowizny oraz
Stronnictwa Piast.
– Chcemy działać na rzecz wolności gospodarczej oraz praw rodziny.
Chcemy reformy podatkowej, zastąpienia podatków PIT oraz CIT podatkiem od funduszu płac w firmie
i podatkiem obrotowym wraz ze
zwrotem ryczałtowym dla rodzin
części VAT na każde wychowywane
dziecko – informuje Jurek.
Jak zapowiada były marszałek
Sejmu, Prawica chce również działać na rzecz silnej pozycji Polski
w Europie. – Uważamy, że jeśli Polska chce realizować własne interesy
w Europie, musi wspierać solidarność środkowoeuropejską oraz silną opinię chrześcijańską na starym
kontynencie – powiedział.
www.gazetapatria.pl

Marek Jurek uważa, że „potrzebna jest naprawa życia politycznego
w Polsce”. W jego ocenie przyczyniłoby się do tego wprowadzenie okręgów jednomandatowych
w wyborach do Sejmu oraz zniesienie obecnego systemu finansowania
partii politycznych z budżetu państwa.
Zdaniem Jurka mocna pozycja
Prawicy w życiu politycznym pozytywnie wpłynie na inne partie.
– Silna obecność konserwatystów
w parlamencie spowoduje zmianę
zachowań dominujących partii. Dziś
posłowie są tylko pracownikami
interesów wyborczych swoich liderów. Chcemy przywrócić zasady odpowiedzialności w Sejmie – stwierdził.
Do rozmów na temat wspólnego
startu w wyborach Marek Jurek zaprasza również PJN. – Deklarujemy gotowość wystartowania z PJN.
W tej chwili nowy prezes tego ugrupowania Paweł Kowal musi uporządkować partię. Odejście posłanki
PJN Joanny Kluzik-Rostkowskiej
ułatwiłoby wspólną współpracę
między naszymi ugrupowaniami –
dodał.
Prezes UPR Bartosz Jóźwiak po-

po jego śmierci. Wśród znalezionych
przedmiotów była również „łyżka”
od granatu obronnego z wyraźnym
śladem deformacji w górnej części, powstałej na skutek wybuchu.
Możliwe jest tylko jedno uzasadnienie tego, w jaki sposób ta część
granatu znalazła się w mogile. To
dowód na to, że na skutek wybuchu,
„łyżka” wbiła się w ciało kapitana
i tam pozostała, po czym wraz z ciałem kapitana została przeniesiona z
pierwotnego miejsca pochówku koło
schronu do odnalezionej mogiły.
Kpt. Raginis i por. Brykalski dotrzymali słowa, w imię honoru i dla
Ojczyzny spełnili swój żołnierski
obowiązek, teraz my spełniamy nasz

obowiązek wobec nich.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !!!
Uroczystość pogrzebowa naszych
żołnierzy zaplanowana jest na 10
września, rozpocznie ją o godz.
10.00 msza św. w kościele parafialnym w Wiźnie, po czym ekshumowane szczątki żołnierzy zostaną złożone w mogile, a ruinach schronu
dowodzenia na Górze Strękowej.
Wszystkie przedmioty odnalezione
podczas ekshumacji zostaną przekazane do Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie.
Dariusz Szymanowski
Stowarzyszenie „Wizna 1939”

Prawdopodobnie hełm kapitana Władysława Raginisa w rękach eksperta ekshumacji.

Katarzyna
Dunin-Wąsowicz
Rekomendowana przez
Prawicę Rzeczypospolitej
powiatu wołomińskiego
do wyborów parlamentarnych
Sejmu RP 2011 r.
27 lat, mężatka, z wykształcenia pedagog i animator kultury, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej
ZNP w Warszawie, na kierunku Edukacja Informatyczna.
Pracuje w Fundacji zajmującej się
wspieraniem osób starszych w dziedzinie edukacji informatycznej. Prowadzi również zajęcia komputerowe
z osobami niepełnosprawnymi.
Jest zwolenniczką integracji międzypokoleniowej, sądzi, iż młodzież
z seniorami powinni znaleźć płaszczyznę porozumienia i uczyć się
siebie nawzajem. Pozwoli to na
przetrwanie tradycyjnych, godnych
pochwały, wzorców zachowań, przy
jednoczesnym tchnieniu w nie młodzieńczego ducha.

wiedział, że Unia startuje w wyborach z Prawicą, ponieważ ugrupowania te mają podobne poglądy. – Nie
było sensu tworzyć dwóch oddzielnych list. Dla dobra Polski i polskiej
polityki postanowiliśmy wystartować wspólnie. Mamy nadzieję,
że realnie wpłyniemy na zmiany
w naszym kraju – podkreślił.

Tomasz Miller
Zastępca krajowego
rzecznika prasowego
Prawicy Rzeczypospolitej
Rekomendowany przez
Prawicę Rzeczypospolitej
powiatu wołomińskiego
do wyborów parlamentarnych
Sejmu RP 2011 r.

Źródło: fronda.pl
patria.gazeta@op.pl
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Gen. Józef Haller w Bitwie Warszawskiej
Olbrzymia popularność Generała w społeczeństwie, jego profesjonalizm, zdolności organizacyjne
i głęboka wiara w zwycięstwo wydały owoce.

Wiosną 1920 r. – wskutek ofensywy
frontu wojsk sowieckich – sytuacja
wojsk polskich będących w odwrocie
na froncie wschodnim systematycznie
ulegała pogorszeniu. W tej sytuacji naczelny wódz i naczelnik państwa Józef
Piłsudski po naradzie z Gen. Kazimierzem Sosnkowskim wezwał do Warszawy Gen. Józefa Hallera i powierzył mu
zadanie utworzenia dodatkowej ochotniczej armii.
Po otrzymaniu nominacji Gen. Haller
6 lipca po dobraniu sobie sztabu z wyższych oficerów, wydał rozkazy i odezwy o ochotniczym zaciągu do obrony
przed bolszewickim najazdem.
Wincenty Witos uznał iż skutkiem
niezmordowanej pracy, płomiennych
przemówień, gorących odezw i nawoływań ochotnicy z całej Polski garnęli
się do szeregów masowo.
Już w pierwszym tygodniu zaciągu
(10-17.VII.) zgłosiło się przeszło 30
tysięcy ochotników. W szeregi Armii
Ochotniczej wstąpiło ponad 100 tys.
osób, w tym z samego Górnego Śląska
14 tys. Armia Ochotnicza odegrała znaczącą rolę w Bitwie Warszawskiej pod
dowództwem Gen. Józefa Hallera.

Bitwa Nad Bugiem
(27.VII.-7.VIII.1920)

Wojska polskie cofały się przed nawałą Armii Czerwonej. Ataki kawalerii
Budionnego i Gaja dezorganizowały
odwrót wojsk polskich.
Celem
Frontu
PółnocnoWschodniego było powstrzymanie
ofensywy nieprzyjaciela (czterech armii) przed Warszawą (siłami dwóch
własnych armii) w oczekiwaniu na rozkaz o podjęciu własnej kontrofensywy.
Przez pięć dni (29 VII-3 VIII) powstrzymywano napór wojsk Tuchaczewskiego na linii Bugu i górnej Narwi. Jeszcze 5 VIII „błękitny generał”
nakazał walkę o linię Bugu koło Brześcia, ale bolszewicy sforsowali rzekę
i Sikorski (V Armia) musiał wykonać
odwrót.
Te kilka dni zostało wykorzystane do
skonstruowania nowego planu obrony
i podciągnięcia rezerw.
Dnia 6 sierpnia wieczorem Naczelne
Dowództwo Wojsk Polskich wydało
rozkaz o planie operacyjnym na najbliższe dni. Celem Frontu Północnego
(nowa nazwa) było utrzymanie linii
Orzyc-Narew-przedmoście warszawskie-Dęblin. Do jego dyspozycji była
nowa 5 A Sikorskiego (Modlin), nowa
1 A Gen. Por. Latinika (Warszawa) i 2
A Gen. Por. Kazimierza Raszewskiego
(Garwolin). Tymczasem, w momencie
gdy ten rozkaz dotarł do rąk Hallera,
był już nieaktualny, bowiem bolszewicki korpus konny już sforsował Orzyc.
Dnia 8 sierpnia wieczorem Haller
zaproponował, żeby uderzyć we flankę nieprzyjaciela z rejonu Wyszkowa,
kierując się na Maków. Sytuacja na
północy nadal pogarszała się. Dnia 8
sierpnia bolszewicy zajęli Ciechanów,
a dwa dni później Mławę. Na przedpatria.gazeta@op.pl

polu Warszawy do 10 sierpnia udało
się Grupie Operacyjnej Gen. Żeligowskiego utrzymać Wyszków. Następnym
dużym miastem na szosie białostockiej
i szlaku bolszewików był Radzymin.
Haller podjął szereg decyzji organizacyjnych. Z dniem 12 sierpnia konsolidował grupy operacyjne, oficerowie
ze zlikwidowanych sztabów tych grup
mieli stawić się natychmiast w Warszawie. Reaktywował Dywizje Ochotnicze
i kazał sformować Dywizję Jazdy pod
dowództwem Gen. Ppor. Karnickiego.
Wszystkie grupy o sile poniżej batalionu miały być wcielone do pułków.
„Błękitny generał” zakazał wysyłania
kompanii marszowych z transportów
wprost na pierwszą linię, na zapleczu
żołnierze mieli być uprzednio przeszkoleni przez podoficerów. Zarządził
sporządzenie wykazów stanów bojowych i radykalne zmniejszenie stanów
żywnościowych jednostek.
Dnia 12 sierpnia doszło do wydarzenia, które wpłynęło na późniejszy
przebieg wypadków. W siedzibie 5
Armii spotkali się z gen. Sikorskim
gen. Rozwadowski i gen. Weygand.
Po konsultacjach, w których nie brał
udziału Józef Haller, szef Sztabu podjął decyzję, iż 5 Armia nie będzie reagować kontrofensywnie na marsz 4
A bolszewickiej i II KIK, lecz miała
bronić przyczółka modlińskiego, aby
w dogodnym momencie podjąć działania ofensywne. Tego samego dnia
w południe Piłsudski złożył premierowi Witosowi do wdrożenia, przyjęcia
i ogłoszenia przez premiera wybranym
momencie według uznania, dymisji.
Po południu odbył ostatnie spotkanie,
przed opuszczeniem Warszawy, z gen.
Rozwadowskim i gen. Weygandem.
Marszałek Piłsudski wyraził zdanie,
iż przy tak dużej obronie artyleryjskiej
i tylu dywizjach na przedpolu Warszawa i tak się obroni.x) Ofensywnej
koncepcji Gen. Józefa Hallera przeciwstawił pasywną koncepcję obronną do
czasu przygotowania i przeprowadzenia kontrofensywy z południa wzdłuż
rzeki Wieprz.
Józefowi Hallerowi podlegał odcinek frontu od Torunia do Dęblina.
Najintensywniejsze walki toczono nad
środkową Wisłą i Wkrą. Największe
znaczenie dla przyszłości stolicy miała
1 Armia (od 12 sierpnia dowodził Latinik), broniąca Warszawy od wschodu i 5 Armia (od 11 sierpnia dowodził
Sikorski) strzegąca twierdzy Modlin.
Przeciw grupie „Dolna Wisła” gen.
ppor. Mikołaja Osiowskiego walczyła
4 A bolszewicka (wraz z III korpusu
konnego liczyła 25,5 tys. bagnetów
i 5,6 tys. szabel) operującą koło Sierpca. Naprzeciw 5 A działały doborowa
bolszewicka 15 A. Z kolei od wschodu
atakowała 1 Armia bolszewicka 16 A.
Łącznie do obrony Warszawy Haller
miał własnych 60,5 tys. żołnierzy, 390
dział i 910 ckm, a nieprzyjaciel 95 tys.
żołnierzy, 560 dział ciężkich i 120 dział
polowych. W drodze były duże radzieckie uzupełnienia.
Front północny należał do najbardziej
zagrożonych z uwagi na dążenie Rosjan do obejścia Warszawy od północy
i jej zajęcie od zachodu (analogia do
tzw. manewru Paskiewicza z 1831 r.).
O ile przeżywający depresję Józef
Piłsudski koncentrował się na przygotowaniu przeciwuderzenia znad Wieprza od południa niedoceniając zagrożenia na północ i zachód od Warszawy
i mylnie oceniał sytuację frontową na
tym odcinku, o tyle dowódca frontu
północnego i obrony Warszawy Gen.
Józef Haller dostrzegał konieczność
aktywnego przeciwuderzenia na północny zachód od Warszawy.
12 VIII działający w oparciu o wytyczne Naczelnego Wodza Gen. Rozwadowski unieważnił rozkaz Gen. Jó-

zefa Hallera nr 3702 zalecający akcję
zaczepną na północny wschód od Warszawy ku Narwi chroniącą przedpole
Warszawy z Radzyminem przed następującą 4 Armią Sowiecką i realizujący
tę akcję rozkaz Sikorskiego nr 303/III
(z godz. 19-tej 12 VIII)
Wyprzedzając atak na linii przedpola
Warszawy z Radzyminem, Józef Haller
wystąpił do Naczelnego Wodza przebywającego w Dęblinie o zaakceptowanie
odstąpienia od pasywnej obrony przedpola Warszawy i przyspieszenie kontrofensywy na linii Frontu Północnego
już na 13VIII x) w miejsce planowanej
daty 17 VIII.
W tym momencie ocena sytuacji,
sposób podejmowania decyzji i prowadzenia działań operacyjnych Gen. Józefa Hallera i jego sztabu wspieranego
przez szefa francuskiej grupy łącznikowej gen. Claude Martin Spire’a – zadecydowało o przebiegu kampanii.
Od rana 13 sierpnia rozpoczęła się bitwa warszawska. 16 A bolszewicka zaatakowała Radzymin. Kolejnym celem
nieprzyjaciela była warszawska Praga.
Haller myślał o tym, by już 14 sierpnia Sikorski wykonał zwrot zaczepny
odciążający siły 1 A. Liczył, że nad
Wkrą uda się rozbić nieprzyjaciela. Po
południu 13 sierpnia odbyła się narada
Rozwadowskiego. Weyganda i Hallera
w sprawie sytuacji pod Warszawą.
Ten ostatni wziął na siebie odpowiedzialność i wydał rozkaz nr 3811/III,
by do następnego dnia w południe 5
A podjęła kontratak na oś GąsocinGołymin. Celem kontrofensywy Si-

korskiego było odrzucenie bolszewików za Narew. Gros sił Sikorskiego
to 18 DP gen. por. Franciszka Kralićka
-Krajowskiego, Syberyjska BP płk.
Rumszy i kawaleria gen. Karnickiego
(14 sierpnia miał być on zastąpiony
przez płk. Gustawa Orlicza-Dreszera).
13 sierpnia przez cały dzień toczyły
się walki na przedmieściu. Po południu
46 PP wycofał się na tyły i doprowadził
do zajęcia przez nieprzyjaciela Radzymina (20 km od Warszawy). Gen. Latinik dowiedział się o tym dopiero po
czterech godzinach, a Haller po sześciu.
Dnia 14 sierpnia 1A utraciła Ossów
(zginął ks. Ignacy Skorupka, kapelan
ochotniczego pułku). W południe odzyskała, co prawda, Radzymin, ale po
południu ponownie go utraciły pułki
z 19 DP i 46 PP. Tego odwrotu polscy
dowódcy nie potrafili powstrzymać.
Gen. Józef Haller przyjechał na linię
walk. Wobec krytycznej sytuacji „błękitny generał” pojechał do Jabłonnej,
gdzie stacjonowała 10 DP z dowódcą
gen. Żeligowskim), jego jedyną rezerwą frontową. Podczas spotkania z Latinikiem i Żeligowskim dowódca Frontu
Północnego podjął decyzje, żeby Żeligowski objął dowództwo nad 10 DP, 11
DP i 19 DP i by w dniu następnym (15go) odzyskał Radzymin.
Dnia 14 sierpnia nie odniesiono przełomu nad Wkrą, 5 A straciła
i odzyskała Sochocin. Ponadto na kilka godzin (14 sierpnia) bolszewicy
sforsowali Wisłę za Włocławkiem
i przejściowo opanowali Nieszawę.
Wieczorem 14 sierpnia gen. Józef

Senator
Piotr Ł.J. Andrzejewski
Haller przybył do Jabłonnej. Stąd 10
DP była przewożona autobusami do
okolic Radzymina.
Tymczasem do 5 A nadeszła w całości 9 DP i odbudowana DO ppłk. Koca.
Na rozkaz Gen. Józefa Hallera dnia 15
sierpnia armia Sikorskiego podjęła atak
wszystkimi siłami. Najważniejszym celem było opanowanie Nasielska, czego
nie udało się osiągnąć, wobec przeważającego liczebnie nieprzyjaciela. Sukcesem był czyn 203 Ochotniczego Puł.
Mjr Zygmunta Podhorskiego, który
wykonał (samowolnie) rajd na Ciechanów, w wyniku którego rozbito sztab
komandarmia Szuwajewa i zniszczono
jego radiostację.
Cały tekst można przeczytać na
stronie www.gazetapatria.pl

Być patriotą

Patriotyzm – czy to wyświechtane i niemodne
słowo za którym dzisiaj nic się nie kryje? Czy to
tylko symbole, kibicowanie drużynom i zawodnikom np. „małyszomania”? Chociaż i wtedy serce się cieszy, gdy widzimy uśmiechniętych ludzi
ubranych w stroje o narodowych barwach. Ale
miłość Ojczyzny to sprawa o wiele większa, tak
wielka, że jak stwierdził Sługa Boży prymas Stefan Wyszyński – „po Bogu najbardziej umiłowałem Polskę”.
Patriotyzm oznacza życie dla Ojczyzny, ponoszenie ofiar na Jej rzecz. Nie
jest to łatwe, w rzeczywistości, która
wymaga tylko sukcesów, dochodów,
wygodnego funkcjonowania. Stąd
wielu decyduje się na emigrację, oddaje swoje talenty obcym, pracuje dla
innych…Modny dziś jest globalizm,
unifikacja i „braterstwo” – szkoda
tylko, że ze nie obejmuje ono umierających z braku wody i pożywienia
w Afryce. W praktyce, za szczytnymi hasłami równości i poszanowania
praw człowieka, w świecie zachodnim
uwikłanym w nowy rodzaj komun,
panuje niepisany kodeks – wyścig
szczurów i eksploatacja ponad miarę.
Oczywiście wszystko dla chleba, na
który przeciętny człowiek musi bardzo ciężko pracować. Ale czy ta praca
służy także dobru wspólnemu? Gdyby
tak było, nie mielibyśmy do czynienia
z sytuacją, gdy pazerność i wieczne
nienasycenie mamoną doprowadzają
kolejne państwa do upadku gospodarczego, a za tym społecznego i cywilizacyjnego. Brak miłości Ojczyzny
wśród rządzących elit, doprowadza,
że wskutek ich serwilizmu wobec
międzynarodowych korporacji, wszy-

scy stoimy w obliczu poważnych
niebezpieczeństw. Przeciętny obywatel znajdujący się na końcu łańcucha
zależności (od łaskawego systemu
zatrudnienia i zabezpieczeń społecznych) czuje bezradność. Zadaje sobie
pytanie co będzie dalej, gdy straci pracę lub nie stwierdzi na koncie należnej
emerytury lub renty i lęka się. A lęk
paraliżuje, odbiera jasność myślenia,
pozbawia inicjatywy, w końcu zobojętnia na sprawy ogólne i każe zajmować się tylko własnymi… A może
o to ostatecznie chodzi, żeby każdy
myślał tylko o sobie? Sprawy wspólne, ojczyste umieścił w przegródce
z napisem HISTORIA. Wiadomo,
że jest ona najlepszą nauczycielką,
ale trzeba się z nią zapoznać i z niej
czerpać, nie czynić tylko schowka.
Patriotyzm to także świętowanie przeszłej chwały, ku pokrzepieniu serc,
przekazywanie młodym ducha dumy
i niezależności. Dlatego tak bardzo lubimy nasze piękne rocznice: 11-go listopada, 3-go maja, 1- sierpnia, 15-go
sierpnia i wiele innych. Te rocznice
to owoc miłości do Ojczyzny pokoleń
Polaków, ich życia i śmierci dla Niej
i dlatego tak cennych. Tak zawsze jest,

dr Hanna Wujkowska
że wartość rzeczy zależy od wysiłku
w nią włożonego. Zdobycie czegoś
za uśmiechy, umizgi i poklepywania
jest o wiele mniej cenne niż wywalczone i okupione ofiarą. Kochamy
naszych bohaterów, księdza Ignacego
Skorupkę i tych młodzieńców, którzy
nie ulękli się czerwonej nawałnicy,
chociaż mieli prawo się lękać. Na
pewno posiadali życiowe plany, rodziny, przyjaciół, a mimo to wybrali
pewną śmierć, żeby inni mogli żyć
w pełni. Dlatego czcimy ich, pamiętamy o nich, stawiamy za wzór, nie pozwalamy aby ktokolwiek manipulował przeszłością, zmieniał znaczenie
wydarzeń, stawiał pomniki najeźdźcom. Jesteśmy im winni przynajmniej
tyle. Patriotyzm to w końcu nasza codzienna praca, wychowywanie dzieci,
troska o życie i zdrowie tych, których
nam powierzono, dbałość o otoczenie,
o środowisko w którym żyjemy. Nie
tylko pięknie do „mojego płota”, ale
także za nim, na ulicy i w lesie. Cóż
bowiem byłyby warte wszystkie nasze
uniesienia, gdybyśmy ograniczyli je
tylko do wywieszania flagi w dniach
narodowych świąt?
www.gazetapatria.pl
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Gen. Petelicki: Amerykanie Czego nie wyjaśniła
komisja Millera?
mają zapis katastrofy
Twórca jednostki GROM jest przekonany, że Amerykanie dysponują zapisem „klatka po klatce”, tego co działo się 10 kwietnia. Ponadto generał Petelicki uważa, że gdyby powstał raport NATO ws. katastrofy smoleńskiej,
byłby on miażdżący dla rządu.

– Amerykanie mają klatkę po klatce
to, co się stało. Mają wszystkie rozmowy i znają prawdę. Dzisiaj sami
dziwią się, dlaczego Polska nie zwraca się do USA o pomoc, a jak zwraca
się prokurator, to zostaje natychmiast
zawieszony. Raport NATO byłby
miażdżący dla tego premiera i rządu,
który musiałby się od razu podać do
dymisji – oświadczył gen. Petelicki
w drugiej części wywiadu dla portalu
Onet.pl.
Generał Petelicki odnosząc się do
prezentacji raportu komisji Millera
określił ją mianem „kompromitacji”.
– Nie spodziewałem się tego,
że dzisiejsza prezentacja ministra
Millera będzie kolejną kompromitacja tego rządu i to tego tak przerażającą. Przerażające jest to, że nie
było żadnych dążeń do poprawy bardzo złej i groźnej sytuacji i ukarania
za to bardzo ważnych ludzi, tylko
mieliśmy do czynienia z szukaniem
kozłów ofiarnych możliwe najniżej
i ochroną tzw. „swoich”. – stwierdził
gen. Petelicki.
Twórca jednostki GROM ma wiele
zastrzeżeń do wersji wydarzeń zaprezentowanej podczas konferencji
przez Jerzego Millera
– Minister Miller stwierdził, ze
wśród komisji nie ma ludzi, którzy są sędziami w własnej sprawie,
a jednocześnie stwierdzono brak odpowiedniego szkolenia w 36. pułku i to
że system świetlny na lotnisku w Smoleńsku był niesprawny i niekompletny. A za to, żeby sprawdzić, czy miej-

sce do którego udaje się prezydent
i najważniejsi generałowie odpowiada BOR, służba kontrwywiadu
wojskowego i żandarmeria wojskowa. BOR nie podlega MON tylko
ministrowi Millerowi. Zaś kontrolę
w 36. pułku specjalnym przeprowadzał w 2008 r. siedzący w czasie
prezentacji obok ministra Millera
pułkownik. Czy to możliwe, żeby minister Miller nie znał opublikowanego w prasie pisma szefa BOR-u gen.
Janickiego do śp. dowódcy wojsk
lotniczych gen. Błasika, w którym
Janicki wyraża pretensje o zbyt rygorystyczne przestrzeganie przepisów?
Mogę się z panem założyć panie redaktorze, że gen. Janickiemu włos
z głowy nie spadnie. – stwierdził gen.
Petelicki.
Petelicki zwraca uwagę, że lot z 10
kwietnia został zorganizowany niezgodnie z procedurami NATO, a Polska straciła pod Smoleńskiem wiele
tajemnic państwowych. Twórca
GROM podkreśla, że raport Millera
wpisuje się w strategię PO, w ramach
której wybrani politycy partii otrzymywali wiadomość SMS z instrukcją
dotyczącą obarczenia pilotów odpowiedzialnością za katastrofę.
– Wersja z treścią wiadomość SMS
rozsyłanej do wybranych polityków
PO po 10 kwietnia: „Katastrofę spowodowali piloci, którzy zeszli we
mgle poniżej 100 metrów. Do ustalenia pozostaje, kto ich do tego skłonił”
została utrzymana. Według procedur
NATO lot tak ważnych osób powinien
się odbywać się w trójkącie wspierającym pilotów. Boki tego trójkąta
to ekipa na lotnisku w Smoleńsku
i ekipa na lotnisku na lotnisku zapasowym i w tym trójkącie powinna być
łączność z pilotami. Piloci powinni
mieć wsparcie ze strony ekipy, która
powinna być na lotnisku. Tam powinien być kontrwywiad wojskowy odpowiadający za bezpieczeństwa generałów. A Polska pod Smoleńskiem
straciła wiele tajemnic państwowych.
– zauważył twórca GROM.
Według generała Petelickiego komisja z nieznanych przyczyn nie korzysta z wiedzy wielu ekspertów, którzy mogliby pomóc w wyjaśnieniu
przyczyn katastrofy smoleńskiej. Po-

nadto jak podkreślił twórca GROM,
minister Jerzy Miller cały czas wmawia opinii publicznej, że lot samolotu
z delegacją prezydenta Kaczyńskiego
był lotem cywilnym.
– Zostałem zapytany przez pewnego mądrego człowieka, co myślę na
temat opinii dwóch światowej sławy
fizyków prof. Zdzisława Śloderbacha
z Politechniki Opolskiej i prof. Mirosława Dakowskiego, który złożył
doniesienie do prokuratury, co myślę na temat ich opinii, że samolot
nie mógł się rozpaść na tyle części?
Dlaczego komisja Millera nie korzysta z ich wiedzy? Prof. Śloderbach
stwierdził, że „zjawisk fizycznych
i myślenia logicznego nie da się oszukać” i ja pod tymi słowami się podpisuję. Serwilizm Polski względem
Rosji jest dla mnie nie do przyjęcia.
Gdyby Rosjanie nie mieli niczego do
ukrycia, to zgodziliby się na śledztwo
NATO-wskie. Po raporcie Millera
najbardziej logiczna byłaby dymisja
premiera Tuska i ministra Millera,
który wmawiał nam że to lot samolotu
z delegacją prezydenta Lecha Kaczyńskiego był lotem cywilnym.
Pozostaje otwartym pytanie, dlaczego szef BOR dostał druga gwiazdkę generalską? I wciąż się mówi,
że państwo zdało egzamin. Przecież
to tragicznie śmieszne. – uważa gen.
Petelicki.
Generał Petelicki uważa także,
że Polska mogłaby liczyć na pomoc
NATO i USA, gdyby tylko o nią poprosiła. Problem polega jednak na
tym, że ewentualny raport NATO
byłby miażdżący dla premiera Tuska
i jego rządu.
– NATO byłby miażdżący dla tego
premiera i rządu, który musiałby się
od razu podać do dymisji. Przecież
wiadomo było, że w raporcie Millera nie będzie złego słowa o ministrze
Arabskim, Klichu, Millerze, czy premierze Tusku. NATO przestało nas
szanować za serwilizm względem
Rosji i niezabieganie o swoje prawa w NATO i z naszymi partnerami
z USA. Dlatego Polska nie dostała
Patriotów. – stwierdza gen. Petelicki
w wywiadzie dla portalu Onet.pl.

Z prezentacji raportu komisji Millera nie dowiedzieliśmy się przede wszystkim, na jakiej podstawie prawnej działa ten zespół. Kwestię tę podnosi od pewnego czasu pełnomocnik rodzin mec.
Rafał Rogalski, zwracając uwagę na brak umocowania prawnego komisji w świetle prawa polskiego i międzynarodowego. W takim wypadku
pozostaje ten zespół powołany w kwietniu ub.r.
organizacją prywatną, której znaczenie możemy
rozpatrywać tylko w aspekcie propagandowym.

Brakowało też jednoznacznej odpowiedzi, czy ten feralny lot 10 kwietnia
2010r. do Smoleńska był lotem cywilnym czy wojskowym. „Na podstawie polskich przepisów był to lot wojskowy” – zdecydował się odpowiedzieć w końcu minister Jerzy Miller, który rok temu uważał akurat inaczej. Wcześniejsza
kwalifikacja lotu jako niewojskowego, narzucona przez Rosjan w pierwszych
dniach po katastrofie, spowodowała przyjęcie 13. załącznika do konwencji
chicagowskiej jako podstawy prawnej badania wypadku i nieobliczalne konsekwencje w zakresie m.in. dostępu polskich śledczych do najważniejszych
dowodów i dokumentów.
W prezentacji raportu „brakowało też wyraźnego zaznaczenia, że strona rosyjska nie współpracowała, a utrudniała postępowanie – podkreśla mec. Rafał
Rogalski. – Mataczyła, a być może nawet preparowała materiał dowodowy”.
Łatwo też da się zauważyć, że „wyeksponowano okoliczności obciążające
stronę polską i bardzo łagodnie potraktowano elementy wskazujące na błędy
Rosjan”.
Trzeba trochę czasu, by przeczytać dokładnie raport liczący ponad 300 stron
i podpisany przez wszystkich 24 ekspertów. Zawiera on na pewno wiele licznych spostrzeżeń, uwag i wniosków, możliwych do zbadania i sformułowania
na podstawie dostępnych źródeł. Przedstawienie raportu było z konieczności
fragmentaryczne. Czy zawsze zgodne z podstawowym dokumentem?
Na istotne rozbieżności i nawet przekłamania wskazuje poseł Antoni Macierewicz, który stwierdza też, że jednym z najbardziej winnych tragedii jest
sam szef komisji. „Gdyby pan Miller dopełnił obowiązków, gdyby wysłano
funkcjonariuszy, gdyby był funkcjonariusz BOR w trakcie, gdy ten lot był wykonywany, to wtedy można było ostrzec prezydenta, że na tym lotnisku nie ma
warunków, żeby lądować. Tego nie zrobiono. Odpowiedzialność za to spada
bezpośrednio na pana Millera” – mówi Antoni Macierewicz.
Komisja Millera nie wyjaśniła bardzo wielu aspektów katastrofy. Brak dostępu do najważniejszych dowodów i dokumentów oraz inne przyczyny (prawne,
polityczne, propagandowe i personalne) złożyły się na taki efekt.

Źródło: niezależna.pl

STANISŁAW MICHALKIEWICZ
W WOŁOMINIE
WTOREK, 16 SIERPNIA
GODZ. 1900
MIEJSKI DOM KULTURY

Czego nie było, co zostało
Po raporcie Millera
Nie było czterech podejść, nie było nacisków,
słów o debeściakach – pilot nie lądował.
Została sterta gazet, w radiu szumy, piski –
kłamstwo, oszustwo, zdrada, fałsz, obmowa…
Nie było podczas sekcji Polaków lekarzy,
nie przesiano ni grama katyńskiego piasku,
umówiono na gębę: „Będzie, co się zdarzy”.
Były wieńce i smutek – w reflektorów blasku.
Zabrakło żarówek, radar zastrajkował,
na wieży kontrolnej burdel niczym w bursie.
Wieczna mgła pod Smoleńskiem i wciąż słychać słowa:
„TU-154 na ścieżce, na kursie”.
Nie było lidera, nikt nie chronił wizyty,
zabrakło prognozy, zapasowej drogi,
obniżono rangę prezydenckiej świty.
Wrak został i jeszcze – 96 mogił.
Źródło: niepoprawni.pl
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Wołomin

Zapraszam do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach społecznych na temat Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin. Dokument ten, jeżeli zostanie uchwalony przez radę naszej gminy ustali politykę przestrzenną Wołomina na co
najmniej kilkanaście lat. Studium jest zobowiązaniem władzy lokalnej do działań zgodnie z wyznaczonymi kierunkami i pełni trzy podstawowe
funkcje: jest aktem polityki przestrzennej gminy – to znaczy określa politykę rozwoju przestrzennego i gospodarczego gminy, lokalne zasady
zagospodarowania przestrzennego; koordynuje ustalenia planów miejscowych – to znaczy, że wpływa na integralne tworzenie przestrzeni; promuje gminę na zewnątrz, informując o polityce przestrzenno – gospodarczej i może stać się zachętą do inwestowania, a nawet stać się „kołem
zamachowym” zamierzeń inwestycyjnych.
Brak studium uniemożliwia uchwalenie w gminie planów miejscowych.
Obecnie zachodzi potrzeba dostosowania starych rozwiązań planistycznych do ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa
mazowieckiego i zmian w prawie. Przesłanką do zmian są również m.in. przeobrażenia w polityce przestrzennej miasta i gminy wynikające z dynamicznie rozwijającego się rynku mieszkaniowego, wzrostu popytu na tereny związane z usługami oraz zapotrzebowanie na tereny inwestycyjne
i przyłączenie w 2005 wsi Cięciwa.
Konsultacje, na które zapraszam rozpoczną się spotkaniem 25 sierpnia w Miejskim Domu Kultury na sali widowiskowej o godzinie 18.00, na
którym zostaną przedstawione podstawowe informacje na temat Studium i jego skutków dla miasta oraz gminy Wołomin. Planujemy także zorganizowanie dwóch kolejnych spotkań we wrześniu, na których zaprosimy Państwa do dyskusji i podsumujemy opinie wszystkich zainteresowanych.
O terminach tych spotkań Urząd Miejski będzie informował na bieżąco na łamach mediów oraz na swojej stronie internetowej www.wolomin.org
Studium jest już gotowe i zostało przygotowane za poprzedniej kadencji samorządowej. Jego zapisy, co zrozumiałe w przypadku tak złożonego i mającego długofalowe skutki dokumentu, są dla wielu mieszkańców i obszarów kontrowersyjne. Stąd też potrzeba przeprowadzenia konsultacji społecznych, które po pierwsze wyjaśnia niepotrzebne wątpliwości
i poszerzą wszystkim wiedzę na temat tego dokumentu a radnym być może pomogą podjąć właściwą decyzję, czy przyjąć ten dokument podczas sesji, czy go odrzucić i rozpocząć
długą i żmudną procedurę przygotowań i uzgodnień po raz kolejny.
Jeszcze raz bardzo zapraszam wszystkich, którym przyszłość Wołomina nie jest obojętna. Państwa zdanie jest bardzo potrzebne nam, władzom samorządowym – radnym i burmistrzowi naszej gminy.
Burmistrz Wołomina
Ryszard Madziar

Polska: Szpital na peryferiach
Raport Millera odsłonił prawdziwy stan państwa, do którego doprowadził Donald Tusk po niespełna czterech latach swoich
rządów. To już nie jest cyrk Monty Pythona, ani kolejny film Barei – to czeski Szpital na Peryferiach, czyli Nemocnice na kraji
města.

Raport ujawnił niemoc państwa,
którego przywódca w strachu przed
utratą władzy wszedł w konszachty
z przywódcą Rosji – byłym agentem KGB – tylko po to, by obniżyć
rangę wizyty zwalczanego przez siebie prezydenta,w 70.rocznicę zbrodni
sowieckiej w Katyniu. Raport ujawnił, że przywódca Niemocnicy, czyli
Ordynator Szpitala na Peryferiach,
w strachu przed ujawnieniem własnej
odpowiedzialności, – po katastrofie samolotu (produkcji sowieckiej)
z 96 –ma osobami na pokładzie, w tym
z znienawidzonym przez siebie prezydentem – śledztwo w sprawie katastrofy oddał w całości Rosji...
I tak, w dniu 10 kwietnia 2010
roku – Polska z kraju NATO, stała się
czeską Niemocnicą z okresu komuny – uzależnioną od Rosji, niezdolną
nawet odzyskać wrak samolotu i jego
czarne skrzynki. Raport Millera ujawnił, że celem Raportu było ukrycie
odpowiedzialności najważniejszych
osób w Polsce czyli w Niemocnicy,
skoro w jego przygotowaniu brali
udział „eksperci” odpowiedzialni
nie tylko za katastrofę TU-154M, jak
sam min. Miller, ale i odpowiedzialny za poprzednią katastrofę Casy płk.
patria.gazeta@op.pl

Mirosław Jemielniak....
Przypomnijmy, że po wypadku
wojskowej CASY, w której zginęło 20 osób, zarzuty niedopełnienia
obowiązków i braku nadzoru służbowego sformułowano wobec siedemnastu wojskowych: między innymi
wobec płk. Mirosława Jemielniaka.
Po katastrofie pod Smoleńskiem minister Bogdan Klich ( z zawodu psychiatra) awansował Jemielniaka na
dowódcę 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego. Bezpieczeństwo załóg i najważniejszych osób
w państwie szef MON powierzył
osobie, pod adresem której na piśmie
przedłożono zarzut odpowiedzialności kompetencyjnej za katastrofę
w Mirosławcu 23 stycznia 2008 roku.
Co ciekawe, listę odpowiedzialnych
dostarczył Klichowi ówczesny dowódca Sił Powietrznych gen. Andrzej
Błasik, który zginął w katastrofie pod
Smoleńskiem, a którego imię opluwano przez półtora roku rosyjskiego
ale i polskiego śledztwa.
Raport Millera ujawnił, że wszystkie teorie spiskowe rządu Tuska
i kolaborantów Niemocnicy: a więc
o naciskach prezydenta i generała na
pilotów, o kłótni generała Błasika

z pilotem – przed wylotem do Smoleńska, o wydawanych przez Jarosława Kaczyńskiego dyspozycjach
swojemu bratu – prezydentowi RP
przez telefon satelitarny, o pijaństwie
na pokładzie samolotu, o locie „prywatnym” do Katynia – a nie locie
„wojskowym”, o decyzji ś.p. prezydenta Kaczyńskiego, by „mimo
wszystko” lądować w Smoleńsku
– to były tylko kłamstwa i oszczerstwa – w pełni aprobowane przez
Donalda Tuska. Bo celem Szpitala
na Peryferiach, jaki z Polski stworzył
nam Donald Tusk, było, jest i będzie
takie ogłupienie Polaków, by sami się
stali pacjentami szpitala dla wariatów
z czasów komuny.
W dużej części ten zabieg „leczenia” Polaków Tuskowi się udał, tak
jak udało się „wyleczyć” psychiatrze
Klichowi polską armię. Ujawniła
to wczorajsza konferencja prasowa
ordynatora Tuska, który potraktował Polaków oraz obecnych na sali
dziennikarzy, jak bandę przygłupów,
informując o „honorowej” dymisji
Bogdana Klicha – zupełnie nie związanej z odpowiedzialnością za katastrofę TU-154M. Ordynator Tusk
stwierdził: Nie powiedziałem i nigdy nie powiem, że minister Klich
jest odpowiedzialny za katastrofę
smoleńską. Powiedziałem coś dokładnie odwrotnego – zaznaczył
szef Szpitala na Peryferiach...
„Coś dokładnie odwrotnego” oznacza, że psychiatra Klich nie tylko
nieodpowiada za katastrofę, ale należą mu się serdeczne podziękowania
za katastrofę – zresztą nie pierwszą.
A nawet bukiet róż – podobnie do
wręczonego nomen omen Grabarczykowi polskiej infrastruktury. I oczywiście nie zabrakło podziękowań
ordynatora Tuska dla psychiatry B.
Klicha – skoro ten ostatni ujął się honorem i nie będzie dalej leczyć polskiej armii. Choć stan psychiczny ale
i fizyczny armii jest katastrofalny, po
blisko czterech latach kuracji, którą
zaaplikował jej psychiatra Klich. Tu
już – jak to w Niemocnicy na pery-

feriach bywa, potrzebny będzie tylko
Grabarczyk z ostatnią posługą...
Bilans ordynowania psychiatry
Klicha w Szpitalu na Peryferiach,
zwanego kiedyś Polską jest przecież wymierny: w okresie od objęcia
przez niego urzędu, tylko w wyniku
katastrof lotniczych zginęło 121 osób
(styczeń 2008 – katastrofa wojskowej
CASY, w której zginęło 20 osób; luty
2009 – spada wojskowy helikopter
Mi-24D, ginie jeden pilot; marzec
2009 – rozbija się samolot Bryza –
giną 4 osoby; kwiecień 2010 – 96
osób ponosi śmierć w wyniku katastrofy Tupolewa 154 M).
Podziękowania Tuska dla psychiatry Klicha, na okoliczność publikacji
Raportu Millera w sprawie katastrofy
pod Smoleńskiem – w pełni potwierdzają fakt, że Tusk ma nas wszystkich za idiotów, których powinien
„wyleczyć” psychiatra Klich. W do-

wód wdzięczności za dotychczasowe
„leczenie”, w trakcie którego zginęło
121 osób – ordynator Tusk powierzył
psychiatrze Klichowi nowe zadanie:
Klich będzie od nowego sezonu leczyć Senat! Czyżby, jako doktor
„śmierć”?
Wszyscy odpowiedzialni za katastrofę pod Smoleńskiem zostali
w Szpitalu Tuska awansowani –
włącznie z szefem BOR, który „przygotowywał” wizytę ś.p. prezydenta
Lecha Kaczyńskiego w Katyniu –
z udziałem dowódców wszystkich
wojsk i parlamentarzystami. Awansowany przez Tuska-Komorowskiego szef BOR, zapewnił w Katyniu
ochronę w ilości dwóch borowców
– w sam raz na czeskie Nemocnice
na kraji města, a w istocie Szpital dla
wariatów na Peryferiach Europy.
Źródło: niepoprawni.pl

okiem patrii

Montaż iluminacji świetlnej krzyży na wieżach kościoła MB Częstochowskiej w Wołominie.
www.gazetapatria.pl
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