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4 CZERWCA 1992 – „NOC TECZEK”
I UPADEK RZĄDU JANA OLSZEWSKIEGO

Za co odwołano rząd Jana Olszewskiego

Rząd Jana Olszewskiego w obronie polskiej racji stanu, przy podpisywaniu traktatu polsko-rosyjskiego, zmusił
Lecha Wałęsę i stronę rosyjską do rezygnacji z zapisu o zgodzie na tworzenie spółek polsko-rosyjskich na terenie
byłych baz wojsk. Zapis taki byłby wyjątkowo szkodliwy ze względów bezpieczeństwa. Było to jednym z powodów
odwołania Jana Olszewskiego i jego rządu.
REKLAMA
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20. rocznica obalenia rządu Jana Olszewskiego
– Pierwszego w pełni demokratycznego rządu III RP

Obchodzimy dwudziestą rocznicę 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. Z perspektywy czasu rząd
Jana Olszewskiego mógł być przełomowym w dziejach III Rzeczypospolitej. Tak się jednak nie stało.

Kazimierz Andrzej Zych
Tuż przed tamtym zamachem politycznym, dziś z perspektywy czasu można śmiało tak powiedzieć
w dramatycznym i jakże proroczym
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, musi się dopiero
rozstrzygnąć”.
Działania podjęte przez rząd Jana
Olszewskiego w dziedzinie gospodarczej i polityki międzynarodowej
stały się groźne dla interesów postkomunistycznej oligarchii finansowo – politycznej, oraz grup zainteresowanych pozostaniem Polski
w moskiewskiej strefie wpływów.
Widomym 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 dwadzieścia lat od tamtych
wydarzeń co pozwoliło Polakom
bardziej zrozumieć potęgę i wpływy wrogich Polsce służb na funkcjonowanie państwa różnych grup
powiązanych z byłymi i obecnymi
służbami specjalnymi. Tragiczna
śmierć elity państwa polskiego pod
Smoleńskiem w drodze na obchody
70- rocznicy zbrodni ludobójstwa
w Katyniu i brak determinacji rządu RP w jej wyjaśnieniu , ukrywanie dowodów katastrofy, opóźnianie
śledztwa i wszechobecna propaganda
negacji i wyśmiewania każdej z prób
wyjaśnienia tej największej tragedii w powojennych dziejach Polski
potwierdza słuszność słów premiera
Jana Olszewskiego z przed 20 lat.
Władza ich jest tak duża, że nawet
podający się za prawicowy późniejszy rząd Jerzego Buzka nie był w stanie przegłosować przygotowywanej
od wielu lat ustawy dekomunizacyjnej. Okazało się, że w głosowaniu nie
uczestniczyło ponad 20 posłów AWS,
zaś premier Jerzy Buzek w tym czasie wyjechał „lustrować” jakieś gospodarstwo rolne. Podobnie jest dziś
projekt uchwały przygotowany przez
PiS o powołaniu międzynarodowej

komisji d/s zbadania katastrofy prezydenckiego samolotu jak i uchwały
o natychmiastowym zwrocie zagarniętego polskiego wraku samolotu
i innych kluczowych dowodów, zostaje odrzucony głosami posłów wolnej Polski. Jest to sprawa bez precedensu w najnowszej historii, chyba
że odniesiemy się do czasów kiedy
zaborcy wymazali Polskę z mapy Europy a tzw. posłowie patrioci prosili
Rosję o wsparcie. Na efekty takich
działań długo nie musieliśmy czekać,
sto dwadzieścia trzy lata niewoli zrobiło swoje. Pomnik symbol zniewolenia Polski , Pałac Namiestnikowski
obecnie (Prezydencki) na Krakowskim Przedmieściu stoi do dziś.
Czyja jest Polska w 2012 roku?
Myślę, że Jan Olszewski miał rację, ta fundamentalna kwestia nie
jest jeszcze rozstrzygnięta. W społeczeństwie polskim jednak daje się
zauważyć wielką reformę myślową
zmierzającą do jak najszybszego
wręcz rewolucyjnego ukształtowania
kraju w oparciu wartości narodowopatriotycznych tych samych z którymi związane są najpiękniejsze karty
historii Rzeczypospolitej Polskiej.
Dwudziesta rocznica haniebnego odwołania rządu premiera Jana Olszewskiego to okazja do przypomnienia
właściwej polityki tamtego rządu
w kierunku której winna zmierzać
obecnie nasza Ojczyzna.
Prawo i Sprawiedliwość 4 czerwca
w Sali Kolumnowej Sejmu będzie
obchodzić 20. rocznicę „obalenia”
rządu Jana Olszewskiego. Wydarzenia z 1992 roku będą wspominać
współpracownicy b. premiera i naukowcy. Głos zabiorą m.in. sam Olszewski oraz prezes PiS Jarosław
Kaczyński.
Obchody organizuje szef MSW
w rządzie Olszewskiego, obecnie poseł PiS Antoni Macierewicz. Macierewicz powiedział, że podczas spotkania w Sejmie będą przypomniane

dokonania rządu Olszewskiego, które
– jak mówił – często są zapomniane.
„Rząd Olszewskiego jako pierwszy sformułował podstawowe zasady polskiej drogi do niepodległości.
Zwłaszcza wymiar gospodarczy był
dla nas ważny. Rząd jako pierwszy
przyjął rozwiązania korzystne dla
rolnictwa, wprowadzono ceny minimalne, wstrzymaliśmy rozkradanie
majątku narodowego, zablokowaliśmy przekształcenie dawnych baz
sowieckich w ośrodki ekspansji polityczno-gospodarczej służb rosyjskich, wreszcie podjęliśmy pierwsze
decyzje lustracyjne” – wymieniał
Macierewicz. Jego zdaniem program
rządu Olszewskiego stał się podstawą
obecnego programu PiS.
Prezes PiS pytany w czwartek
o plany PiS na 20. rocznicę upadku
rządu Olszewskiego, mówił: „będzie spotkanie, będziemy mówili
o tej sprawie, bo to był bardzo ważny zwrot w historii Polski. Dokładnie
w trzy lata po wyborach czerwcowych pewien etap – żeby Polska nie
była krajem postkomunistycznym,
czy też postkolonialnym – się wów-

czas skończył, niestety skończył się
przegraną”.
„Gdyby wtedy wszystko potoczyło
się inaczej, Polska byłaby lepsza, silniejsza, bogatsza, ilość społecznego
nieszczęścia byłaby znacznie mniejsza. Jako naród bylibyśmy w nieporównanie lepszej kondycji” – przekonywał Kaczyński.
W zeszłotygodniowy czwartek Kaczyński odrzucił zaproszenie premiera Donalda Tuska na obiad w przypadającą również 4 czerwca rocznicę
wyborów „kontraktowych” 1989 r.
czyli układu z komunistami czego
efektem był wybór gen. W. Jaruzelskiego na prezydenta Polski.
Rząd Olszewskiego upadł 4 czerwca 1992 w tzw. noc teczek, po ujawnieniu przez szefa MSW Antoniego
Macierewicza na wniosek Sejmu
(wykonanie sejmowej uchwały lustracyjnej) archiwaliów SB – listy
kilkudziesieciu polityków figurujących w archiwach MSW jako konfidenci komunistycznych służb specjalnych. Na liście tej znajdował się
m.in. Lech Wałęsa, który 4 czerwca
wnioskował o odwołanie premiera.

Otwarcie boiska na terenie OSiR i ul. Rejtana w Wołominie

2 czerwca (sobota) o godz. 13.00 nastąpiło otwarcie nowego boiska na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji połączone z otwarciem ulicy Rejtana. Inagurację rozgrywek piłkarskich poprzedziły mecze towarzyskie Dziewczęta vs. Chłopcy oraz Sołtysi vs.
Radni Miesjcy

Drużyna chłopców i dziewcząt tuż przed meczem.

Modlitwa i poświęcenie boiska. Władze samorządowe Wołomina i Powiatu oraz prezes OSiR Piotr Szulc.

Burmistrz Ryszard Madziar, starosta Piotr Uściński i burmistrz Grzegorz
Mickiewicz otwierają ul. Rejtana w Wołominie.

Władze Samorządowe Wołomina serdecznie zapraszają
na obchody Dnia Dziecka i Dnia Ojca,
które odbędą się 23 czerwca na skwerze im. B. Wodiczki przy ul. Moniuszki w Wołominie.
Szczegółowe informacje już wkrótce na stronie www.wolomin.org
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Kiedy Pomnik Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego w Wołominie?
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Czwartkowa Sesja Rady Miasta również nie dała na to pytanie odpowiedzi. Uczestnicząc
kilka razy w grupie osób tworzących Komitet Budowy Pomnika kilkakrotnie padała data
jego postawienia jak i forma samego wyglądu.
Najczęściej przedstawiano rzeźbę popiersie śp. Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego dłuta artysty rzeźbiarza Jerzego Nowickiego stojące
na granitowym cokole. Ostatnio jednak rozważana jest inna koncepcja pomnika i miejsce jego posadowienia. Pierwotnie rozważano trzy
miejsca w kwadracie Sądu Rejonowego, Starostwa, Urzędu Miasta
i Poczty. Zwrócono się do władz z prośbą o przygotowanie stosownej
uchwały ale jak widać na ostatniej sesji, uchwała nie została przedstawiona Radzie Miasta. Miejmy nadzieję, że w rządzonym przez prawicę
Wołominie jak i Powiecie Wołomińskim w końcu zapadnie od dawna
oczekiwana decyzja i stosowna uchwała trafi pod głosowanie radnych
a blisko dwuletnie przygotowania okażą się skuteczne i pomnik wybitnego Polaka Prezydenta Lecha Kaczyńskiego będzie chlubą naszego
miasta.

W rozmowach z przedstawicielami samorządu da się odnieść wrażenie że głosowanie będzie jak najbardziej „za” . Nawet ci z radnych,
którzy mają odmienne zdanie ze względów kultury politycznej a taka
zapewne jest w naszej radzie, wstrzymają się od głosu. Mam głębokie
przekonanie, że czas nieporozumień, różnic i dobieranie w nieskończoność dat i miejsc minął i oczekiwany pomnik w wersji popiersia
Prezydenta lub lekko zmieniony wreszcie powstanie na Ziemi Wołowca – dzień urodzin Pana
mińskiej. Szkoda, że kolejna data 18 czerwca
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego – nie będzie okazją do wmurowania
choćby aktu erekcyjnego pod pomnik.
Obok propozycja pomnika przesłana do redakcji
przez mieszkańca Wołomina.

Lech Kaczyński w Białym Domu Czy dożyjemy
z pewnością zabrałby głos
100 lat w zdrowiu?
Niezależnie od ceny, niezależnie od obelg, które by na niego spadły.

Wrzesień 2006 roku. Śp. prezydent Lech Kaczyński rozpoczyna czterodniową wizytę w Izraelu i Autonomii Palestyńskiej. Wizytę, którą relacjonuję
jako reporter „Wiadomości” TVP1.

Izrael. Prezydent Lech Kaczyński i prezydent Izraela Mosze Kacaw.
Piękne słońce, upał, ceremonia powitania w Tel Aviwie. Ówczesny prezydent Izraela Mosze Kacaw – wówczas w ogniu skandalu seksualnego,
później skazany, co jednak w tej sprawie nie ma znaczenia – wygłasza powitalne przemówienie. Przemówienie, które niestety nie mówi prawdy
o latach wojny, stawiając Polaków
i „nazistów” na jednej szali:
„Pamiętamy z bólem, że na ziemi
polskiej wydarzyła się najstraszniejsza tragedia narodu żydowskiego. Na
ziemi polskiej działali naziści i ich
kolaboranci, dążąc do zagłady narodu żydowskiego.”
Chwilę później głos zabiera Lech
Kaczyński. Reaguje, choć przecież
wielu by zmilczało, bo przecież temat „trudny”. Odkłada na bok przygotowane wystąpienie, mówi z głowy. Grzecznie, ale bardzo stanowczo
przypomina: to niemiecki – tak, użypatria.gazeta@op.pl

wa przymiotnika „niemiecki”, a nie
„nazistowski” – najeźdźca zbudował
obozy koncentracyjne i obozy zagłady, w których najpierw mordował Polaków, a później Żydów. Przypomina,
że Polacy stawiali opór najdzielniej
w Europie, płacąc za to ogromną
cenę. Że kolaborowały jednostki,
a ówczesne polskie państwo – podziemne i na wygnaniu – kolaborantów zwalczało.
W trudnej sytuacji – bo jest przecież gościem, bo sprawa dotyczy arcydelikatnych kwestii – broni prawdy, nie patrząc na protokół.
Po czym dodaje: „mam nadzieję,
iż wszelkie wątpliwości między obu
krajami zostaną wyjaśnione z korzyścią dla obu stron.
Możecie na nas liczyć. Polsce bardzo zależy na dobrych stosunkach
z państwem Izrael i narodem żydowskim.”

Wówczas nie doceniałem tego, jak
wielką klasę zaprezentował wówczas śp. prezydent Kaczyński, łącząc
słuszną troskę o przyjaźń z Izraelem
z bezkompromisowymi zabiegami
o prawdę historyczną, o dobre imię
Polski – a przede wszystkim reagując
natychmiast, bez odkładania na potem. Dziś doceniam.
Lech Kaczyński w Białym Domu
z pewnością zabrałby głos. Niezależnie od ceny, niezależnie od obelg,
które by na niego spadły. Także ze
strony polskich mediów, które – nie
miejmy złudzeń – łajałyby go za „naruszenie protokołu”.
Bo polskie media nauczyły polskich polityków, że nade wszystko
cenią protokół. Zwłaszcza protokół
innych państw.
Jacek Karnowski
źródło: www.wpolityce.pl

100 lat życia to przy najbardziej sprzyjających
wiatrach perspektywa jaka nas czeka na tej
ziemi. Gdy słyszymy huczne „Sto lat” śpiewane
w dzień naszych urodzin, to jest nam przyjemnie
i miło, ale przecież nie traktujemy tych życzeń
poważnie, bo przecież kto z nas rzeczywiście dożyje tych lat. Jesteśmy tego świadomi, ale jednocześnie niczym pijawka w naszych umysłach
i świadomości przyczepiła się iluzja, wszechogarniające złudzenie naszego wiecznego trwania tu i teraz.
Możemy się wszyscy zarzekać,
że tak nie jest, ale nie oszukujmy się,
przeżywamy tu na ziemi mome nty
zupełnego zapomnienia o naszym
losie, o skończoności naszego życia. Są to często chwile ogromnego
szczęścia, kiedy zakochujemy się
w życiu, dusimy je, nie pozwalając
mu odejść, albo też momenty niewysłowionego smutku, gdy dręczące nas sprawy, narastające problemy
wydają się nie mieć końca. Pomyślmy teraz o perspektywie tych 100
lat życia, a w praktyce kilkudziesięciu, dodatkowo dając duży margines
zaufania Bogu, że jednak ani jutro,
ani za tydzień, czy rok nie postanowi
nas stąd zabrać. Każdy wie, że On i
tak tu rządzi. W kontekście takiej
kalkulacji zobaczmy jak mało czasu
nam zostało na życie, jak niewiele
by dobierać sobie przyjaciół, człowieka na dobre i złe, by decydować
o miejscu pracy, czasie które spędzimy realizując swoje pasję i marzenia.
Dlaczego więc nasze decyzje nie są
jakościowe? Dlaczego dajemy się
często skusić tej iluzji o nieskończoności naszego życia – zegar tyka, ale
my go nie słyszymy. Może dlatego
zwiedzeni tym fałszem planujemy na
1000 lat do przodu, wybieramy ludzi,
z którymi chcemy być, tak jakbyśmy
mieli do dyspozycji nieskończenie
wiele szans na dobry związek, dobre
relacje z ludźmi. Jest to tym bardziej
przytłaczające, że intelektualnie roz-

Ireneusz Kielczyk
wijamy się w niezwykłym tempie,
wielu z nas realizuje się zawodowo,
odnosząc sukcesy w zarządzaniu firmami, zespołami ludzi. Nazywamy
się szefami, menedżerami, trenerami
– proszę bardzo, ale dlaczego umiemy tak świetnie radzić sobie zawodowo, a nasze życie prywatne kuleje.
Bezbłędnie dobieramy kontrahentów,
ale ze swoją żoną, czy mężem rozwodzimy się po roku, bo okazuje
się, że istnieją różnice nie do pogodzenia. Dlaczego w życiu osobistym
tak łatwo poddajemy się, nie chcąc
potraktować trudności jak wyzwań?
Rzućmy sami sobie rękawicę pod
nogi i spróbujmy być menadżerami
idealnymi swojego życia osobistego,
mając na uwadze czas operacyjny
kilkudziesięciu lat.
www.gazetapatria.pl
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Premier Donald Tusk podjął „męską decyzję” – zlikwidował program budowy korwet. „Gawrona” nie
będzie. W ciągu 10 lat MON wydał na to ponad 400 milionów PLN. Minister Tomasz Siemoniak zamierza teraz sprzedać zwodowany i częściowo wyposażony kadłub korwety, aby odzyskać wydane
pieniądze.
Nie wydaje się, aby to było możliwe. Siemoniak pytany o przyszłość
polskich sił morskich tłumaczy,
że trudno mu „w kilka miesięcy” naprawić fatalny stan floty. Rzeczywiście jest na stanowisku pół roku – od
2 sierpnia 2011 r. Zapomina jednak,
że jego partia rządzi drugą kadencje,
a on sam jest politycznym „spadkobiercą” Bogdana Klicha, wg Tuska
„najlepszego ministra” w dziejach
MON. Rząd PO miał więc sporo czasu, aby działania naprawcze podjąć.
Przy czym czas ten traciły nie tylko
rządy Platformy. Tytułowi zabójcy
„Gawrona” wywodzą się nie tylko
z szeregów PO.

Bezpieczeństwo militarne Polski
może być zagrożone na wiele sposobów. Nie tylko napaścią całości
sił agresora, ale także ograniczonymi krótkotrwałymi uderzeniami
bez udziału sił lądowych, środkami
napadu powietrznego (rakiety, samoloty) lub z morza (okręty). Polska Marynarka Wojenne w nomenklaturze natowskiej, tak jak floty
innych państw Sojuszu, jest zaliczona do tzw. sił szybkiego reagowania.
Z powyższego wynika, że w priorytetach obronnych Polski na pierwszym
miejscu powinny być zadania obrony
powietrznej i morskiej, a dopiero po
nich obrona lądowa. Użycie armii
lądowej wymaga bowiem długotrwałych przygotowań (mobilizacja, rozwinięcie sił), co daje czas na wykrycie zamiaru agresora i przygotowanie
obrony, gdy uderzenia lotnictwem
lub flotą tego czasu nie dadzą. Łatwo
wyobrazić sobie sytuację, gdy „ktoś”
w warunkach np. zaangażowania
USA w wojnę z Iranem lub rozpadu
UE zechce „coś” wymusić na Polsce
bombardując nasz port lub uderzając
rakietą w jakiś ważny dla nas ośrodek. Rakiety Iskander nie są przecież instalowane w Kaliningradzie w
bezdurno podobnie jak wzmacnianie
Floty Bałtyckiej nowymi okrętami.
Fatalny stan polskiej MW ujawnił
w wypowiedziach niektórych „znawców” morza opinię, aby siły morskie
jako zbędne w ogóle zlikwidować –
tego najwyraźniej posłuchał premier
Tusk mordując „Gawrona”. Jesteśmy
przekonywani, że do obrony interesów Polski na morzu wystarczy kilka
baterii nadbrzeżnych rakiet ziemiawoda oraz trochę małych patrolowców do ścigania przemytników. Jako
argument za likwidacja PMW używany jest też przykład udziału floty
w kampanii polskiej 1939. Wspomina się, że przed wojną też mieliśmy
ambitnych dowódców floty, którzy
www.gazetapatria.pl

wydali miliony na okręty oceaniczne nieprzydatne w obronie. Dowodzi
się, że byłoby lepiej, gdyby za pieniądze wydane na niszczyciele i okręty
podwodne sformowano dywizję
pancerną. Przyznaję, że sam byłem
zwolennikiem tej opinii, chociaż doceniałem walor strategiczny obecności naszych okrętów poza Bałtykiem.
W 1939 r. był to po prostu jedyny
element siły w rękach polskiego rządu na uchodźstwie – do odtworzenia
lotnictwa i wojsk lądowych. Kiedy
jednak zbadałem bliżej powody dla
których przed wojną budowano flotę
doszedłem do wniosku, że w kwestii
przydatności obronnej tych okrętów
nie miałem racji.
W dniu 28 listopada 1918 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski powołał
do życia Polską Marynarkę Wojenną. Nie było okrętów i portów, nie
było nawet wiadomym jakie będzie
polskie wybrzeże. Byli tylko Polacy, którzy służyli w marynarkach
państw zaborczych i teraz zgłaszali
się do służby. Polską marynarkę budowali oficerowie z zaboru rosyjskiego (72%), austriackiego (22%)
i z zaboru pruskiego (6%). Wśród
tych ostatnich był dowódca flotylly
okrętów podwodnych Kriegsmarine
Józef Unrug i... przyszły kontradmirał PMW, bohaterski obrońca Helu
w 1939 r.

W 1939 r. Polska dysponowała na
Bałtyku nowoczesną i silną flotą.
Kierownictwu Marynarki Wojennej
była też podporządkowana Flotylla Pińska, jednostka operująca na
rzekach i rozlewiskach Polesia. Marynarka Wojenna miała w składzie
cztery niszczyciele, duży i sześć
małych stawiaczy min, pięć okrętów
podwodnych oraz sporą liczbę jednostek pomocniczych. Zbudowano
największy na Bałtyku port w Gdyni,
a wraz z nim Port Wojenny na Oksywiu. Na Helu zainstalowano baterię
dział nadbrzeżnych i sformowano
lotnictwo morskie. Powstała stocznia z dużym dokiem pływającym (5
tys. ton). W stoczni położono stępkę
pod budowę pierwszego polskiego
niszczyciela. Ten efekt osiągnięto
dzięki skutecznemu wykorzystywaniu środków finansowych – na zakup
nowych okrętów (wydatki majątkowe) szło 40%, a często ponad 50%
budżetu MW. W planie rozwoju floty do 1942 r. zamierzano zbudować
kolejne 4 niszczyciele, 3 okręty podwodne i znaczną liczbę ścigaczy torpedowych. Miało być rozbudowane
lotnictwo morskie (77 samolotów),
a baterie nadbrzeżne uzbrojone być
miały w działa dalekonośne 320 mm.
Struktura floty i plany jej rozbudowy są do dziś krytykowane. Być
może to klęska sił zbrojnych RP

w kampanii polskiej 1939 w tym
przegrana naszej floty sprawiły,
że pojawiły się te krytyczne opinie.
Tymczasem zapomina się, że mieliśmy dwu wrogów i Marynarka Wojenna przygotowywała się nie tylko
do wojny z Niemcami. Do 1934 r.,
gdy Hitler zdobył władzę i zaczął
odbudowywać niemiecką potęgę
wojskową największe zagrożenie dla
bezpieczeństwa Polski występowało
przecież od sowieckiej strony.
W czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. okazało się, że problemem jest zagwarantowanie dostaw
zaopatrzenia z Zachodu. Przypomnijmy, że Niemcy i Czechosłowacja
nie zgodziły się na przepuszczenie
transportów kolejowych z bronią
dla walczącej Polski. Transportów
morskich docierających do Gdańska
nie chcieli rozładowywać niemieccy
dokerzy. Dzięki zbudowaniu Gdyni
tego zagrożenia nie było, ale teraz
była sowiecka Flota Bałtycka.. Składała się z okrętu liniowego, krążownika, 5 niszczycieli, 5 torpedowców
i 8 okrętów podwodnych. Te siły mogły przerwać polskie połączenia morskie z Zachodem. Żeby jednak tego
dokonać okręty sowieckie musiałby
pokonać ponad 500 mil morskich
z baz znajdujących się głębi Zatoki
Fińskiej. Dowództwo PMW miało
więc zamiar postawić zagrody minowe na kierunkach rejsów sowieckiej
floty. W tym celu w PMW rozbudowano maksymalnie zdolność minowania. Poza dywizjonem minowców
(ORP „Gryf” i sześć małych minowców) także trzy okręty podwodne
(OORP „Ryś”,„Wilk”, „Żbik”) były
podwodnymi stawiaczami min. Miny
mogły stawiać też niszczyciele i kanonierki. Jednorazowo okręty polskie
mogły postawić do 900 min.
W planie wojny z Sowietami podwodne stawiacze min miały zaminować wyjście na Bałtyk z Zatoki
Fińskiej, następne zagrody minowe
stawiałby „Gryf”, a na podejściach
do Zatoki Gdańskiej małe minowce.
Okręty podwodne miały torpedami
atakować sowiecki okręt liniowy.
Mogły to skutecznie zrobić tylko
okręty duże i takimi były OORP
„Orzeł” i „Sęp”. Pozostałe jednostki
sowieckie miały zwalczać polskie
niszczyciele szybkie i bardzo silnie
uzbrojone – OORP „Grom” i „Błyskawica” były klasyfikowane przez
zagranicznych ekspertów jako krążowniki lekkie.

z sowieckich niszczycieli i wygrać
pojedynek ogniowy z sowieckim krążownikiem, bowiem dysponowały
silniejszą artylerią pokładową

Działa ORP „Wicher”

Inaczej wyglądała sytuacja PMW
w razie wybuchu wojny z Niemcami. Transporty z zaopatrzeniem nie
mogły docierać przez Bałtyk. Jedyna droga biegła przez terytorium
sojuszniczej Rumunii, czyli konwój
musiał przebyć drogę przez Morze
Śródziemne i Czarne do portów rumuńskich. Do osłony tych konwojów
miały być użyte niszczyciele. Jak
wspomina szef Kierownictwa MW
wiceadmirał Jerzy Świrski, zdawano sobie sprawę, że utrzymanie baz
morskich w wojnie z Niemcami będzie trudne. Trzeba byłoby do ich
obrony skierować około 10% wojsk
lądowych, co było niewykonalne. W
związku z tym założono, że po utracie baz okręty podwodne będą działały do wyczerpania możliwości operacyjnych, a następnie podejmą próbę
przebicia się na Zachód, lub schronią
się w portach państw neutralnych.
Natomiast jednostki nawodne udadzą się na Hel, a ich działa po zdemontowaniu wzmocnią obronę tego
odcinka..
Mimo tak niekorzystnego położenia
jest zadziwiające, że PMW nie poniosła wielkich strat. W zespole niszczycieli został zatopiony bombami
lotniczymi „Wicher”. Druga jednostka, ORP „Grom” został zatopiony
w maju 1940 r. przez samoloty niemieckie w rejonie Narwiku. („Grom”
został uznany przez niemieckich żołnierzy za najbardziej znienawidzony
ze wszystkich okrętów alianckich.
W ich wspomnieniach z tych walk
przewijają się określenia: „wielki polski niszczyciel”, „przeklęty
Polak”, „łowca ludzi” czy „polski
diabeł”.) Pozostałe okręty „Burza”
i
„Błyskawica”
walczyły w wojnie
i wróciły do kraju. Okręt-muzeum
„Błyskawicę” możemy dziś oglądać
w Gdyni. Z dywizjonu okrętów podwodnych „Orzeł”
i „Wilk” przedostały się na Zachód.
Pozostałe przeszły
OORP „Błyskawica” i „Grom” były najsilniejszymi niszczycielami na Bałtyku
do Szwecji, po
Te niszczyciele, a także OORP „Buwojnie wróciły do kraju. Wrócił też
rza” i „Wicher”, mogły zatopić każdy
„Wilk”. „Orzeł” zaginął wraz z całą

Romuald Szeremietiew
prof. KUL, były Minister
Obrony Narodowej
załogą podczas patrolu na przełomie
maja i czerwca 1940 r. W dywizjonie
minowców zatonął trafiony bombami
lotniczymi „Gryf” oraz dwa minowce, natomiast cztery Niemcy włączyli
w skład swojej marynarki. Po wojnie okręty wróciły do Polski i dalej
pełniły służbę. Kanonierki – jedna
została zniszczona podczas nalotu,
druga jako okręt niemiecki została
zatopiona przez samoloty alianckie
w porcie francuskim. Generalnie
straty nie były więc wielkie, a PMW
była w stanie prowadzić działania
wojenne poza Bałtykiem.
Wyjaśnia się też powód zakupów
przez Polskę dużych okrętów. Poza
zadaniem zwalczania okrętów sowieckich duże jednostki miały zdolność długiego operowania w morzu,
okręty podwodne ponad 20 dni. To zaś
miało znaczenie w przypadku utraty
baz w kraju. Wybór okrętów był więc
przemyślany i uzasadniony potrzebami obronnymi. Czasem dowodzi się,
że byłoby lepiej, gdyby Polska miała
małe okręty, ścigacze, które mogłyby
lepiej posłużyć do obrony. Problem
w tym, że w warunkach 1939 r. okręty takie nie miałyby z kim walczyć.
Nie stawiłyby one przecież czoła
niemieckim niszczycielom, a mniejszych jednostek Niemcy w rejon Zatoki Gdańskiej nie kierowali. Okręty
Kriegsmarine unikały zresztą walki
z polskimi okrętami. Niszczyciele
po starciu ogniowym z „Wichrem”
i „Gryfem” uciekły. Niemcy w obawie przed polskim okrętami podwodnymi zawiesili rejsy statków z Niemiec do Prus Wschodnich
Wróćmy jednak do kwestii, że skoro Bałtyk jest małym i płytkim morzem, które łatwo zamknąć blokując
cieśniny duńskie, to Polska może
zrezygnować z posiadania floty. Zastanawiające, że tak nie myślą Niemcy i Rosjanie. Także inne państwa
nadbałtyckie mają nowoczesne i silne floty. Finlandia: 8 okrętów rakietowych (2 w rezerwie), 6 stawiaczy
min, 13 trałowców, dużo okrętów pomocniczych różnego typu. Szwecja
dysponuje flotą złożoną z 11 korwet,
w tym klasy „Visby”, zbudowanych
w technologii stealth.
Szwedzi mają ponadto na uzbrojeniu 5 okrętów podwodnych. Jeden
z nich uczestniczył w ćwiczeniach
z flotą amerykańską i zdołał zmylić
poszukujące go zespoły lotniczomorskie, a następnie z bardzo małej odległości mógł odpalić torpedy
i zatopić atomowy lotniskowiec klasy Nimitz. Dowódca szwedzkiego
okrętu zamiast salwy torped wykonał
przez peryskop zdjęcia atakowanego
okrętu. Silną flotą dysponuje Dania:
6 fregat w tym dwie duże, 4 korwety
oraz 15 dużych okrętów patrolowych.
Może ktoś powiedzieć, że wymienione kraje są zamożne więc stać je na
silne floty. Warto więc sprawdzić jak
patria.gazeta@op.pl

Korweta klasy Visby

wyglądają wydatki na obronę Polski
i tych państw (dane z 2009 r.). Otóż
Finlandia wydała na wojsko 3.8 mld
USD (1,3% PKB), Dania – 4.5 mld
USD (1,4% PKB), Szwecja – 6. 1
mld USD (1,3% PKB). Wydatki
obronne Polski to ponad 10 mld USD
(2,0% PKB).
Na Bałtyku jest jeszcze jedna flota, o której powinniśmy pamiętać –
Балтийский флот.
Według rosyjskiego ministra obrony Siergieja Iwanowa jest ona wysuniętą pięścią Rosji w Europie Środkowej. Ta „pięść” znajduje się pod
bokiem Polski, w Kaliningradzie.

od Rosji okręty – niszczyciel i dwa
okręty podwodne – nie przedstawiają sobą wielkiej wartości bojowej
w stosunku do ponoszonych, znacznych kosztów operacyjnych.” W planowanych zakupach uzbrojenia dla
uzyskania natowskiego wskaźnika
nowoczesności (30%-40% uzbrojenia) postulowano m.in. wprowadzenie na uzbrojenie floty 33 „okrętów
wielozadaniowych”.
Kiedy jako sekretarz stanu w MON
(1997-2001) odpowiadałem za techniczną modernizację sił zbrojnych
powstał program budowy korwet
wielozadaniowych projekt 621.

W grudniu 2010 r. w stoczni Jantar w Kaliningradzie położono stępkę pod fregatę proj. 11356.
Budowa ma potrwać 2 lata i 10 miesięcy

Kiedy w 1994 r. pracowałem nad
doktoratem w Akademii Obrony
Narodowej zapoznałem się z opracowaniem „Ogólna koncepcja systemu obronnego RP” (Rembertów
1994). Na str. 41 czytamy: „Sprzęt
morski nie wyróżnia się na tle naszej
techniki wojskowej. Jest podobnie
zdekapitalizowany i nosi to samo
piętno technologiczne wynikające
z przynależności do Układu Warszawskiego. Dotyczy to głównie okrętów bojowych, systemów uzbrojenia,
kierowania ogniem i dowodzenia
oraz nawigacji. Znaczna część okrętów przekroczyła docelowe resursy
eksploatacyjne, występują trudności
z zakupem części zamiennych do silników i innych agregatów. Dotyczy
to kutrów rakietowych, trałowców
bazowych i okrętów zwalczania okrętów podwodnych. Także dzierżawione
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Korwety miały być zbudowane wg
modułowej koncepcji MEKO. Dzięki niej koszty budowy i utrzymania
takich jednostek są dużo mniejsze
od kosztów okrętów budowanych
metodą standartową. W projekcie
uwzględniona została technologia
„stealth”. Zamierzano instalować
zawansowane systemy elektroniczne i silne uzbrojenie do zwalczania
okrętów podwodnych oraz celów
w powietrzu i na morzu.
W latach 2000-2002 dwie amerykańskie fregaty zastąpiły wycofany
po sowiecki niszczyciel rakietowy
ORP „Warszawa”. Okręty z USA
miały czasowo wypełnić lukę w dużych jednostkach nawodnych do czasu pojawienia się wielozadaniowych
korwet projektu 621. Jak pamiętam
plan zakładał zbudowanie siedmiu
jednostek typu Gawron. Najpierw

miały to być dwie korwety, a następnie kolejne 5. Wykonawcą miała
zostać Stocznia Marynarki Wojennej
w Gdyni. W lipcu 2001 r. zostałem
usunięty z MON. Nie miałem już
wpływu na realizację programu.
W listopadzie 2001 r. PMW podpisała umowę na budowę siedmiu
korwet typu Gawron ze Stocznią
Marynarki Wojennej. W tym samym
miesiącu odbyła się uroczystość położenia stępki pod pierwszy okręt
ORP „Ślązak”. Pierwszy nit mocujący tabliczkę pamiątkową do sekcji
stępkowej kadłuba wbił ówczesny
szef rządu Leszek Miller. Pierwszy
okręt miał być ukończony w 2005 r.
Stocznia zainwestowała dużo pieniędzy w infrastrukturę potrzebną do
realizacji zamówienia, zarezerwowała dużą część mocy produkcyjnych
pod budowę okrętów. Szybko okazało się jednak, że rząd Millera zrezygnował z budowy pięciu korwet,
a w grudniu 2002 r. minister obrony
Jerzy Szmajdziński zdecydował,
że będzie budowany tylko jeden
okręt. Decyzja ta wpędziła Stocznię
Marynarki Wojennej w kłopoty. Bezczynnie stały puste doki, które nie
pracowały na utrzymanie zakładu,
leżały zakupione urządzenia, rosły
niezawinione przez Stocznię koszty.
W kwietniu 2003 r. pojawiło się widmo masowych zwolnień. Dla Stoczni
projekt budowy korwet przyniósłby
zyski, gdyby wybudowano co najmniej trzy jednostki. Budowanie
jednej straszliwie podnosiło koszty
i czyniło zamiar nieopłacalnym.
Tymczasem minister Szmajdziński
podjął kolejną decyzję o przeznaczaniu na budowę korwety od 50 do
70 milionów złotych rocznie! Taką
„kroplówkę” stosowali też kolejni
ministrowie obrony. To wystarczało

na prowadzenie skąpych prac stoczniowych, bez szans na zakończenie
budowy okrętu. Wydawało się przez
pewien czas, że kolejną datą oddania
do służby okrętu będzie rok 2010 –
budowa trwałaby 9 lat. Rzeczywistość brutalnie zweryfikowała plany.
Termin oddania pierwszej korwety
(„Program rozwoju Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej na lata
2009-2018”) min. Klich przewidział
na 2015 r. (14 lat budowy).
W dniu 16 września 2009 r. został zwodowany kadłub korwety
i minister Klich ogłosił natychmiast
decyzję o zawieszeniu programu.
W grudniu 2009 r. sąd w Gdańsku
wydał postanowienie o ogłoszeniu
upadłości Stoczni Marynarki Wojen-

rynarki Wojennej.
Lider SLD Leszek Miller krytykuje rząd za podjętą decyzję. W wywiadzie dla „Wprost” przypomina,
że decyzje o programie korwety
zapadły zanim on został premierem w 2001 r. Ja pamiętam jednka,
że współdecydowałem, ale o budowie siedmiu, ale nie jednej korwety.
Miller mówi słusznie: „Jeśli minister
obrony i premier twierdzą, że nie
mają pieniędzy na dokończenie tego
projektu, to mogą powiedzieć, że nie
mają pieniędzy na siły lądowe, lotnictwo, to można zlikwidować armię,
a wtedy też zlikwidować stanowisko
ministra obrony narodowej, co wiązałoby się z konkretnymi oszczędnościami.” Jednak dziwnie zapomina,

nej. Ze względu na pogarszającą się
sytuację i brak perspektyw zawarcia
układu z wierzycielami w kwietniu
2011 r. sąd wydał kolejne postanowienie nakazujące likwidację majątku upadłej stoczni.
Zlikwidowano Stocznie Marynarki
Wojennej, min. Siemoniak zlikwidował program budowy korwety i teraz
należy oczekiwać na likwidację Ma-

że to w czasie, gdy on był szefem
rządu ścięto program do jednej korwety, co nie tylko bardzo podrożyło
koszt budowy, ale wpędziło stocznię
MW w śmiertelne dla niej kłopoty.
Zabójcami nieszczęsnego Gawrona
i w następstwie tego Stoczni MW są
nie tylko politycy PO, ale także ich
krytyk Leszek Miller.
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„Ruch Rozwoju Gospodarczego Polaków”
Stowarzyszenie „Ruch Rozwoju Gospodarczego Polaków” już działa pod kierownictwem Ryszarda
Walczaka działacza niepodległościowo – patriotycznego.

Ryszard Walczak

Przewodniczący Ruchu Rozwoju
Gospodarczego Polaków
Radny Powiatu Wołomin
Od 19 kwietnia 2012 r. Stowarzyszenie „Ruch Rozwoju Gospodarczego Polaków” z siedziba w Zielonce
rozpoczęło swoją działalność na obszarze województwa mazowieckiego
i zamierza poważnie zająć się obrona
rozwoju rodzimej przedsiębiorczości

i wspieraniem rozwoju polskiej Rodziny.
Celem stowarzyszenia jest wspieranie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości Polaków poprzez dążenie do zmian regulacji podatkowych
i pomocy prawnej oraz konsultacyjnej, a także wprowadzenia ograniczeń
budowy supermarketów w infrastrukturze miejskiej.
Zamierzamy upominać się o likwidację ulg podatkowych dla korporacji zagranicznych i sieci handlowych
oraz dążyć by środki odzyskane
z tego niesprawiedliwego procederu
zostały przeznaczone na rzecz tworzenia warunków dla powstawania
przedsiębiorstw produkcyjnych, tworzących realne miejsca pracy.
Stowarzyszenie powstało na bazie
środowisk patriotycznych tworzących
w 2008 roku „Ruch Obrony Stoczni
i Gospodarki Polskiej im. Genera-

ła Józefa Hallera”, który pod moim
kierownictwem udowadniał wadliwość prawną Specustawy i nieprawidłowości w dążeniu urzędników
państwowych z PO i PSL do rzeczywistej likwidacji Stoczni Szczecin
i Gdynia, co całkowicie nastąpiło
w ramach istniejącego bezprawia.
Wraz ze środowiskami kupców
i rodzimych przedsiębiorców z powiatu wołomińskiego oraz województwa
mazowieckiego, którzy włączyli się
w działalność nowego ruchu, zamierzamy przekonywać polityków i domagać się uzyskania należnych wpłat
do budżetu państwa od korporacji
międzynarodowych, przejmujących
od prawie 20 lat nasz rodzimy rynek
i niszczący konkurencyjne polskie
przedsiębiorstwa, nie dając nic w zamian, poza skutecznym unikaniem
płacenia podatków za przyzwoleniem
struktur naszego Państwa i lobbystów

parlamentarnych.
Czas na sprawiedliwą politykę podatkową Państwa Polskiego tak jak
to uczyniono ostatnio na Węgrzech.
Jeśli emeryt musi zapłacić prawie
20% podatku, to czemu korporacje nie
mogą wpłacać chociaż 3% podatku
obrotowego z przeznaczeniem na leczenie Polaków i pomoc socjalną na
poziomie rozwijających się Krajów
Europejskich?
Pamiętajmy że tylko państwo silne
gospodarczo ma znaczenie w Europie i świecie i może zachować swoją
niezależność oraz niepodległość całkowitą.
Z w/w problematyką i propozycjami
zastosowania konkretnych rozwiązań zamierzamy docierać do świadomości polityków, samorządowców
i społeczności lokalnych, poprzez
sympozja i konferencję z udziałem
ekspertów i specjalistów ekonomii

przedsiębiorczości oraz prawa podatkowego. W swojej szeroko zakrojonej
działalności zamierzamy podejmować
interwencję i wspierać ochrony środowiska naturalnego, w szczególności
dbanie o zrównoważony rozwój terenów zielonych oraz racjonalną gospodarkę wodną i zapobieganie jego
degradacji.
W naszym zainteresowaniu jest również rozwój systemu komunikacyjnego, połączeń drogowych i kolejowych
oraz dbałość o bezpieczeństwo na ich
obszarze oraz przeciw działanie utrudnieniom komunikacyjnym.
Zamierzamy zgłaszać za pośrednictwem Parlamentarzystów wypracowane projekty ustawodawcze niezbędne
do zabezpieczenia prawidłowego
rozwoju rodzimej przedsiębiorczości
i Polaków.
Zapraszamy do wspólnego upominania się o zasobną i sprawiedliwą
Polskę.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla Ryszarda Walczaka
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski przyznany jeszcze przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego otrzymał działacz
społeczno Patriotyczny Ryszard Walczak.

W Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie 30 maja br. za działalność
społeczną i kultywowanie pamięci
o błogosławionym Księdzu Jerzym
Popiełuszko Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał
Ryszard Walczak przewodniczący
Komisji Dziedzictwa Narodowego
Edukacji Kultury i Sportu przez ponad
9 lat Radny Powiatu Wołomin działacz niepodległościowy i społeczno –
patriotyczny.
Ten zaszczytny order Ryszard Walczak przyjął z rąk wicewojewody
Mazowieckiego w obecności osób
wyróżnionych i zaproszonych gości
Ks. Kanonika Edwarda Kowarę proboszcza Parafii Św. Trójcy w Ząbkach,
Starosty Powiatu Wołomin Piotra
Uścińskiego, Wiceburmistrza Wołomina Grzegorza Mickiewicza, prezesa
Komitetu Katyńskiego Andrzeja Melaka wiceprezesa Jana Wasia i Pani
Anny Preś poczym powiedział: Jest
to dla mnie wielkie wyróżnienie ponieważ zostało nadane 1 grudnia 2009
roku przez śp. Prezydenta RP. Lecha
Kaczyńskiego i odbieram je nie tylko
za docenienie mojej kilku dziesięcioletniej działalności społeczno patriotycznej, ale też za docenienie działalności całego środowiska Społecznego
Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci
Ks. Jerzego Popiełuszki i Służby
czuwającej przy grobie męczennika
naszych czasów od dnia pogrzebu aż
do dziś. Pragnę wspomnieć że wiele inicjatyw podejmowaliśmy razem
z moim przyjacielem śp. Stefanem
Melakiem prezesem Komitetu Katyńskiego który zginął wraz z Panem
Prezydentem Lechem Kaczyńskim
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10 kwietnia 2010 r. pod Katyniem,
wszystkim wspomnianym wyrażam
swoją wdzięczność za dobroć i współpracę”.
Dziękuję Bogu za Błogosławionego
Księdza Jerzego Popiełuszko i te 28 lat
szerzenia kultu pamięci męczennika
naszych czasów stwierdził do swoich
przyjaciół Ryszard Walczak Kustosz
pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki tak
określany jest przez wiele środowisk
i wspomina o niektórych wydarzeniach swojej długoletniej działalności.
Księdza Jerzego poznałem w mojej
rodzinnej Parafii Św. Trójcy w Ząbkach gdzie rozpoczął swoją prace
duszpasterską w 1972 roku, miałem
wówczas 14 lat, kilkakrotnie spowiadałem się u Ks. Jerzego, od tamtych
chwil utkwiła mi w pamięci pokora
i wyrozumiałość kapłana wobec młodego człowieka szukającego swojej
drogi, próbującego odróżnić dobro od
zła i przyjaciół od wrogów w tamtych
trudnych czasach.
Z tych naszych kontaktów coś jednak we mnie pozostało, gdyż w roku
zrywu pierwszej „Solidarności” i czasach posługi kapłańskiej Ks. Jerzego
Popiełuszko w Parafii Św. Stanisława
Kostki na Warszawskim Żoliborzu
czułem duchową potrzebę przebywania w tym niezwykłym miejscu gdzie
poznałem wielu wspaniałych ludzi,
działaczy „Solidarności” i niepodległościowych, którzy z pokorą i poświęceniem do dziś służą Bogu i Ojczyźnie. Z wieloma z nich po śmierci
i pogrzebie bestialsko zamordowanego Ks. Jerzego Popiełuszko
uczestniczyłem w pierwszej służbie
czuwającej przy grobie męczennika,

powołanej przez środowiska „Solidarności”, służby medycznej, studentów
i działaczy niepodległościowych. Pilnowaliśmy na zmianę grobu męczennika przed możliwością wykradzenia
ciała umiłowanego Ks. Jerzego Popiełuszki przez PRL-owskie Służby
Bezpieczeństwa. Po kilku miesiącach
grupa nasza została włączona w Kościelną Służbę Porządkową TOTUS
STUUS, w ramach której uczestniczyłem nadal w nocnych czuwaniach
przy grobie Ks. Jerzego z Nr Legitymacji 554 nadanej mi i podpisanej
31.12.1985 r. przez ówczesnego proboszcza Ks. Prałata Teofila Boguckiego.
W tamtym czasie z wieloma młodymi osobami podejmowaliśmy także
różnorakie działania upamiętniające uznanego przez nas za kapelana
i patrona „Solidarności” Ks. Jerzego
Popiełuszko. Stanowiliśmy wówczas
nieformalny i nielegalny komitet, który rozpowszechniał tworzone pieśni
oraz wiersze i modlitwy poświęcone męczennikowi naszych czasów.
W okresie przemian tworzyliśmy
symbole pamięci, tablice, obeliski,
pomniki i medale – nie tylko upamiętniające Ks. Jerzego Popiełuszkę,
ale też w naszym przekonaniu w Jego
imieniu wychodziliśmy z inicjatywami upamiętnienia Prymasa Tysiąclecia
Kardynała Stefana Wyszyńskiego Ks.
Ignacego Skorupkę i męczenników,
bohaterów i mężów stanu z poświęceniem służących Bogu i Ojczyźnie,
a w ostatnich latach umiłowanego
Ojca Świętego Jana Pawła II. W 2006
r. osobiście ufundował pomnik Księdza Ignacego Skorupki w Radzyminie
który 15 sierpnia 2006 r. odsłaniał z
Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim tego samego roku po 2 latach
przewodniczenia Komitetowi Budowy Pomnika Romana Dmowskiego
doprowadził do jego odsłonięcia na
Placu na Rozdrożu w Warszawie.
Działania Komitetu Pamięci Ks.
Jerzego Popiełuszki obejmujące
obszar ogólnopolski w październiku 1994 roku zyskały aprobatę
śp. Biskupa Władysława Niziołka,
a po odsłonięciu pomnika Ks. Jerzego 27 października 1997 r. w Parafii
Św. Trójcy w Ząbkach w pierwszej
parafii kapłana męczennika uzyskaliśmy błogosławieństwo Ks. Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski
na dalszą działalność. Wyrażając
wdzięczność Księdzu Prymasowi za

poświęcenie pomnika w Pałacu Prymasowskim wręczyłem w asyście
Senatora RP Piotra Andrzejewskiego
i Pani Posłanki Ewy Tomaszewskiej
i członków komitetu pierwszy medal
„ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ”
z wizerunkiem Ks. Jerzego Popiełuszki. Wydarzenie to za początkowało
wyróżnianie tym medalem osobistości
szerzących pamięć o Słudze Borzym
Ks. Jerzym Popiełuszko i męczennikach, bohaterach i mężach stanu
z poświęceniem służących Bogu i Ojczyźnie. Medal ten otrzymała mama
Ks. Jerzego – Marianna Popiełuszko
i Zakon Ojców Paulinów na Jasnej
Górze podczas pielgrzymki świata
pracy w dwudziestą rocznicę powstania NSZZ Solidarność, a także ponad
800 członków służby czuwającej przy
grobie męczennika wraz z aktorami
scen polskich. W Muzeum Jana Pawła
II w Warszawie medal „Zło Dobrem
Zwyciężaj” odebrał Szanowny Pan
Ryszard Kaczorowski Prezydent RP
na uchodźctwie, a wręczenia w imieniu komitetu i osób wyróżnionych
dokonali: Prezes Ryszard Walczak,
Wiceprezes Jan Marczak zarazem
Prezes Służby czuwającej przy grobie męczennika na Warszawskim
Żoliborzu.
Podczas tej uroczystości medalem tym zostali również wyróżnieni
twórcy filmu „Popiełuszko” – Julita
i Rafał Wieczyńscy, oraz Ks. Dziekan Jan Andrzejewski kustosz kaplicy Ossowskiej Proboszcz Parafii
Św. Trójcy w Kobyłce, Ks. Kanonik
Edward Kowara Proboszcz Parafii Św. Trójcy w Ząbkach, w której
Ks. Jerzy Popiełuszko rozpoczynał
w 1972 r. pracę duszpasterską.
Podczas diecezjalnego nabożeństwa odprawionego w hołdzie
Księdzu Jerzemu Popiełuszce 25
kwietnia br. w Parafii Św. Trójcy
w Ząbkach medal „Zło Dobrem
Zwyciężaj” przyjął Arcybiskup
Henryk Hoser Ordynariusz Diecezji
Warszawsko Praskiej.
W parafii Św. Trójcy w Ząbkach
24 stycznia 2010 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Diecezjalnej wystawy
fotograficznej pt. „Ksiądz Jerzy Popiełuszko w Naszej Pamięci” autorstwa Ryszarda Walczaka zorganizowana przez Ogólnopolski Komitet
pamięci ks. J Popiełuszki z udziałem
Miasta Ząbki. Swoim patronatem honorowy wystawę tą obieli:
– Ordynariusz Diecezji Warszaw-

sko-Praskiej Arcybiskup Henryk Hoser
– Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński i Prezydent RP
na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Obaj zginęli w katastrofie w Smoleńsku pod Katyniem.
Wystawa ta dotychczas prezentowana był przez autora Ryszarda Walczaka w parafii Św. Izydora w Markach,
w Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i Gimnazjum im. Ks. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Zielonce,
w Parafii Św. Trójcy i Szkołach w Kobyłce, w Parafii Przemienienia Pańskiego w Radzyminie. Oraz w parafiach Warszawa Ursynów, Służewiec,
Wesoła, Gminie Sobolew, w Katerze
Św. Floriana na Warszawskiej Pradze.
A w tle tej wystawy w dniu 11 czerwca 2010 r. w Katedrze Polowej Wojska
Polskiego w Warszawie została odprawiona Msza Święta dziękczynna
za Błogosławionego Księdza Jerzego
Popiełuszkę i modlitwa za śp. Pana
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
i Jego Małżonkę śp. Marię Kaczyńską
oraz ofiary katastrofy smoleńskiej,
podczas tej uroczystości Kapituła Medalu „Zło Dobrem Zwyciężaj” przekazała na ręce Rodziny przyznany medal
z wizerunkiem Kapłana Męczennika
dla śp. Lecha Kaczyńskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Jego
małżonki Pani Prezydentowej śp. Marii Kaczyńskiej.
Kapituła Medalu „Zło Dobrem
Zwyciężaj” powołana przez Ogólnopolski Komitet pamięci Ks. Jerzego
Popiełuszki z osobistości wyróżnionych pod przewodnictwem Ryszarda
Walczaka po Tragedii Narodowej Pod
Smoleńskiem pierwsza nie uwierzyła
w odpowiedzialność za tą tragedię
Generała Andrzeja Błasika i nadała
pośmiertnie w/w medal w listopadzie
2010 r. w/w przekazując go uroczyście na ręce małżonki. Należy podkreślić że medalem tym wyróżniono
także Ks. płk. Sławomira Żarskiego,
Ks. Bogdana Bartłolda proboszcza
Katedry Św. Jana, Sędziego Bogusława Nizieńskiego, Andrzeja Melaka
prezesa Kręgu Pamięci Narodowej,
Andrzeja Zycha z Wołomina, a ostatnio b. Premiera RP Jarosława Kaczyńskiego który osobiście podpisał
się pod dyplomem nadania Medalu
„Zło Dobrem Zwyciężaj” dla Premiera Jana Olszewskiego który odbierze
osobiście wyróżnienie po powrocie ze
szpitala.
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„PATRIA”

Narodowcy po 1956 roku
– pierwsza próba powołania organizacji konspiracyjnej.

„MOST PRZYJAŹNI”

Kierownictwo emigracyjnego Stronnictwa Narodowego, na czele z Tadeuszem Bieleckim, oceniało że październik 1956 roku niewiele zmienił
w sytuacji wewnętrznej w kraju. Prezes SN nie
wykluczał jednak, że może być to pierwszy etap
w walce o niepodległość. W tej sytuacji zalecał
narodowcom aby utrzymywali ze sobą kontakty
towarzyskie, wzajemnie się wspomagali materialnie itp.
Dr Krzysztof Kawęcki
Wiceprezes
Prawicy Rzeczypospolitej

Mieli nie rezygnować z walki
o wolność i trwać w oczekiwaniu na
odpowiednią sytuację do podjęcia akcji politycznej. Bielecki przestrzegał
przed podejmowaniem nielegalnych
działalności. Generalnie oceniano, że
Polska może odzyskać niepodległość
w przypadku spełnienia się jednego
z trzech scenariuszy:
1. wojny światowej i klęski Związku Sowieckiego,
2. konfliktu lokalnego,
3. kryzysu w ruchu komunistycznym.
Wśród krajowych endeków o oceny wyboru kierunku działań były
bardziej zróżnicowane. I tak Jerzy
Redke był zwolennikiem podjęcia
starań legalizacyjnych w formie klubu dyskusyjnego, który kształtowałby myśl narodowo-demokratyczną.
Kazimierz Kobylański był natomiast
wręcz przekonany, że liberalizacja
sytuacji wewnętrznej pozwoli na to,
że wkrótce Stronnictwo Narodowe
będzie mogło prowadzić działalność
polityczną. Trzecią opcję propagował
Franciszek Szwajdler, który mocno
podkreślał konieczność zachowania
niezależności organizacyjnej narodowców od struktur państwowych.
W 1956 roku kierownictwo Służby
Bezpieczeństwa uznało, że w nowej, popaździernikowej rzeczywistości, należy przyjąć inne metody
zwalczania niezależnych ośrodków
politycznych. Zwracano uwagę,
że wiele osób z sieci agenturalnej
środowisk narodowych odmówiło
dalszej współpracy a nowe werbunki
tajnych współpracowników są niewystarczające. Kontrole jednostek
terenowych przeprowadzane w tym
zakresie przez centralę SB, uzyskały pozytywną ocenę w Bydgoszczy,
Rzeszowie, Kielcach i Lublinie.
Kierownictwo
MSW
uznało,
że podstawową słabością w pracy
operacyjnej jest słaba jakościowo
sieć agenturalna występująca w środowisku endeckim. Wynikała ona
z faktu, że możliwości agentury ograniczają się jedynie do zewnętrznej
obserwacji działaczy endeckich. Metody te w obecnej sytuacji uznano za
bezproduktywne.
Na naradzie funkcjonariuszy MSW
w Legionowie w czerwcu 1957 roku,
zwracano uwagę na nadanie właściwej hierarchii działaniom operacyjnym. Wytyczne nakazywały aby
w pierwszej kolejności najwięcej
uwagi operacyjnej było poświęcone
członkom Stronnictwa Narodowego
i Obozu Narodowo-RadykalnegoOrganizacja Polska, którzy wykazali aktywność w październiku 1956
roku. Następnie osobom potencjalnie
zdolnym do politycznego działania
patria.gazeta@op.pl

lub z racji wykonywanego zawodu,
mającymi możliwość oddziaływania na otoczenie w duchu endeckim
(nauczyciele, adwokaci, działacze
różnych klubów i stowarzyszeń).
W dalszej grupie zainteresowań SB
znalazły się osoby i sprawy, które
wymagały kontynuacji i prowadzenia
obserwacji. Wreszcie najmniej istotną kategorię stanowiły sprawy zdezaktualizowane, np. kontakty byłych
członków Brygady Świętokrzyskiej
Narodowych Sił Zbrojnych.
Szczególne zadanie wyznaczano
sieci agenturalnej skierowanej przeciwko emigracyjnym środowiskom
narodowym. Przede wszystkim mieli
oni nie dopuścić do podjęcia jednolitych działań emigracji wobec kraju,
m. in. poprzez wygrywanie tarć personalnych, pogłębianie nieufności,
wywoływanie nowych rozdźwięków,
podziałów, itp.
Bezpieka uznawała, że najaktywniejszymi działaczami narodowymi,
jeżdżącymi po kraju i utrzymującymi
kontakty z innymi działaczami endeckimi są Leon Mirecki, Jan Bogdanowicz i Konstanty Skrzyński. Za
najbardziej dynamiczną uznawano
grupę skupioną wokół ostatniego
przedwojennego prezesa SN w Łodzi
– Franciszka Szwajdlera. Szwajdler,
od chwili przyjazdu z emigracji do
Polski, cieszył się szczególną „opieką” SB. Wszystkie jego kontakty
z narodowcami były podjęte obserwacji.
Franciszek Szwajdler był autorem
utworzenia pierwszej po okresie stalinowskim, konspiracyjnej organizacji
narodowej. Projekt konspiracyjnego,
centralnego ośrodka SN, zwanego też
sztabem lub ośrodkiem myśli narodowej, przedstawił on w styczniu 1958
roku Szymonowi Poradowskiemu,
w jego mieszkaniu we Wrocławiu.
Inicjatywę tę, wcześniej uzgodnił
z Leonem Mireckim. Szwajdler był
zwolennikiem podjęcia ograniczonej
działalności konspiracyjnej, która zastąpić miała bezproduktywne, luźne
i niewiążące dyskusje narodowców.
Pierwszym etapem działalności
niepodległościowej i antykomunistycznej miało być powołanie konspiracyjnego ośrodka kierowniczego,
następnie opracowanie programu
i sposobu jego praktycznej realizacji. Sztab miało tworzyć pięć- sześć
osób. W jego skład mieli wchodzić
inicjatorzy – Mirecki i Szwajdler
oraz wyznaczane przez nich osoby.
Ocenie poddano kilkanaście osób.
Mirecki w tym kontekście zdecydowanie negatywnie ocenił Władysława Jaworskiego, Zygmunta Lacherta,
Tadeusza Macińskiego i księdza Jana
Stępnia. Zgodnie, bardzo krytycznie
odnieśli się do osoby Napoleona Siemaszko. Wśród ewentualnych kandydatów do ośrodka kierowniczego
wymieniano Kazimierza Kobylańskiego, Alojzego Targa i Władysława
Kosturkę. Ostatecznie Mirecki zapro-

ponował kandydatury Ludwika Chaberskiego i Szymona Poradowskiego.
Po utworzeniu sztabu, następnym
krokiem miało być utworzenie kadrowej organizacji. Struktura miała być
zbudowana na grupie trzydziestuczterdziestu pełnomocników terenowych. Członek sztabu centralnego
pracować miał z pięcioma-sześcioma pełnomocnikami a każdy z nich,
z kolejną grupą czterech-pięciu osób.
Szwajdler przestrzegał aby ze względów bezpieczeństwa nie utrzymywać
żadnych kontaktów z emigracyjnym
SN. Nie bez znaczenia była w tym
przypadku jego niechęć i niska ocena
prezesa Tadeusza Bieleckiego.
Dzięki metodom operacyjnym (podsłuchy w mieszkaniu i telefoniczne)
SB od początku miała ogólne informacje o zamierzonych działaniach.
W celu przerwania kontaktów narodowców SB wykorzystała przybycie
do Polski emigracyjnego działacza
SN, zarazem obywatela amerykańskiego, Jana Optata Sokołowskiego.
11 listopada 1958 roku zatrzymano
na 48 godzin kilku działaczy narodowych. Wszyscy po zatrzymaniu złożyli oświadczenia na temat rozmów
z Sokołowskim. Niektórzy (zwłaszcza Szwajdler) napisali obszerne
wyjaśnienia, poszerzające wiedzę
bezpieki na temat środowiska narodowego, w tym szczególnie o planach konspiracyjnych działań.
Szwajdler bardzo szczegółowo
opisał to co działo się od czasu jego
przyjazdu w maju 1956 roku. Poinformował o wszystkich swoich
kontaktach telefonicznych, spotkaniach i koncepcji ośrodka myśli narodowej. Także Władysław Jaworski
opowiedział i opisał „bez specjalnych oporów” swoją działalność od
chwili wyjścia z więzienia w maju
1955 roku. Według oceny SB, była
to najpełniejsza relacja z dotychczas
uzyskanych na temat podejmowanych przez narodowców prób działania. Dzięki bardzo szczegółowym
relacjom Jaworskiego, Szwajdlera
a także Szymona Poradowskiego SB
uzyskała cenne informacje o około
czterdziestu osobach, które miały
być potencjalnymi uczestnikami tej
działalności.
Bezpieka uznała, że podjęta akcja
zakończyła się pełnym sukcesem: zatrzymano grupę narodowców, uniemożliwiono ich dalszą działalność,
wytworzono przekonanie, że wobec
zdemaskowania działalność przez organa MSW, dalsze jej kontynuowanie
jest bezcelowe.
Na koniec SB podjęła akcję dezinformacyjną, która miała wywołać
wśród zatrzymanych przekonanie,
że ujawnienie całej sprawy nastąpiło
na podstawie oświadczeń złożonych
przez Jana Sokołowskiego, Franciszka Szwajdlera i Leona Mireckiego.
Metoda dezinformacji okazała się
dość skuteczna.
Służbie Bezpieczeństwa zależało

BUDOWANY PRZEZ DZIECI
Z RÓŻNYCH KRAJÓW

TO POCZĄTEK

„DROGI POKOJU”
WŚRÓD DOROSŁYCH
FUNDACJA
APOSTOLSTWA EUCHARYSTYCZNEGO
DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
DZIECI – DZIECIOM
ZAPRASZA
DO NADLIWIA
W LIPCU I SIERPNIU 2012
NA OBÓZ „WSCHODZĄCEGO SŁOŃCA”

DZIECI
Z POLSKI, UKRAINY, PALESTYNY, ARMENII
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁUDZIAŁU
W BUDOWANIU „MOSTU PRZYJAŹNI”
DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ
ZA POMOC RZECZOWĄ I FINANSOWĄ
KONTO FUNDACJI:

61 9233 0001 0009 7912 2000 0010
FUNDACJA DZIECI – DZIECIOM
NADLIWIE, 05 – 281 URLE
TEL. (25) 624 – 0407; fundacjadziecidzieciom@gmail.com

na nagłośnieniu tzw. akcji profilaktycznej wśród środowisk endeckich
w kraju. Miało to zniechęcić ich do
podejmowania ewentualnych nowych inicjatyw, wywołać wzajemną
nieufność oraz obawy przed nawiązaniem kontaktów z działaczami
emigracyjnymi
przyjeżdżającymi
do Polski. Informację dotyczącą
przebiegu tzw. akcji profilaktycznej
wobec działaczy SN, minister spraw
wewnętrznych Władysław Mucha,
przekazał wice prezesowi Rady Ministrów Piotrowi Jaroszewiczowi.
Akcja miała być zakończona rozmowami ostrzegawczymi z niektórymi
narodowcami. Nadal nakazywano
obserwację Franciszka Szwajdlera,
Władysława Jaworskiego, Leona
Mireckiego, Władysława Kosturka
i Jerzego Redke.
Epilogiem akcji SB było spowo-

dowanie wysyłania listów do byłych
działaczy SN na emigracji przez osoby, z którymi przeprowadzono rozmowy. W listach endecy krytykowali
przyjazd do Polski i postępowanie
Sokołowskiego na terenie kraju oraz
reperkusje, które one spowodowały.
W odpowiedzi emigracyjni działacze
SN, „w trosce o bezpieczeństwo kolegów z kraju”, odcinali się od inicjatywy Sokołowskiego.
Służba Bezpieczeństwa zrealizowała swój cel. Próba powołania pierwszej po 1956 roku organizacji konspiracyjnej została sparaliżowana.

www.gazetapatria.pl
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Mieszkańcy doceniają urzędników
W badaniu przeprowadzonym w ostatnim miesiącu wśród interesantów
Urzędu Miejskiego w Wołominie dominują oceny bardzo dobre i dobre.
Mieszkańcy mogli wypełniać ankietę od 19 marca do 20 kwietnia
2012 r. Jej celem było określenie
zadowolenia interesantów z usług
świadczonych przez Urząd Miejski
w Wołominie. Ankieta składała się
z 4 pytań i metryczki. W pierwszym
pytaniu należało wskazać komórkę
lub wydział, w którym ankietowani
załatwiali sprawę oraz rodzaj sprawy, w drugim ankietowani mieli
ocenić następujące kryteria świadczenia usług: fachowość obsługi,
uprzejmość, terminowość załatwienia sprawy, dostępność urzędnika,
jakość uzyskanych informacji, czas
oczekiwania na obsługę, a także
wystrój i układ logistyczny urzędu.
Do wyboru były następujące oceny:
bardzo dobra, dobra, zadowalająca,
niezadowalająca. W trzecim pytaniu
należało wskazać, czy sprawa została
załatwiona zgodnie z oczekiwaniami

ankietowanego, natomiast ostatnie
pytanie było otwarte i umożliwiało
opisanie zmian niezbędnych w urzędzie.
Badanie, które przeprowadzono
po raz pierwszy, spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród
mieszkańców, czego najlepszym dowodem jest to, że wypełniono niemal 300 ankiet. Cieszą też wyniki.
Uśredniając – oddano ponad 77,7
proc. ocen bardzo dobrych i 7,6 proc.
ocen dobrych, a także 5,4 proc. ocen
zadowalających i 9,3 proc. ocen niezadowalających. Ważne jest też to, że
ponad 80 proc. ocen bardzo dobrych
przypadło w kategoriach „fachowość
obsługi”, „uprzejmość” oraz „jakość
uzyskanych informacji”. Na pytanie „Czy sprawa została załatwiona
pozytywnie – zgodnie z Państwa
oczekiwaniami?” odpowiedziało 291
ankietowanych, z czego 256 osób

zaznaczyło odpowiedź TAK, natomiast NIE odpowiedziało 35 osób.
Odpowiedzi pozytywnej udzieliło
więc 88% ankietowanych, a negatywnej zaledwie 12%. – Wytężona
praca, poświęcenie sprawie i terminowość pracy urzędników wołomińskiego magistratu zostały docenione
przez mieszkańców naszego miasta.
Oczywiście mieszkańcy mieli też
drobne uwagi i propozycje dotyczące usprawnienia pracy urzędu, co
pozwoli nam na wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Dzięki kolejnym
badaniom, które będą prowadzone
systematycznie, będzie można ocenić postępy urzędu w dążeniu do poprawy świadczenia usług dla swoich
klientów – powiedział Robert Szumski, naczelnik Wydziału Planowania
i Analiz.

Zestawienie ocen zaznaczonych przez wszystkich ankietowanych biorących udział w badaniu:

„PATRIA”

Rozmowa
z Polską
I

Głosisz Polsko bohaterów cześć
Pomnikami piszesz swoją chwałę,
A my żywi – ile musim znieść?
Kto nam pomnik chwały postawi?
Polsko
Narodu pytam głosem,
Kto rządzi Twoim losem?
Komu jesteś poddana?
Czyich słuchasz rozkazów?
Czy ręka obca i nam nieznana,
Morderczych dopuszcza się razów?
Czy jesteś wolna i suwerenna,
Rzeczpospolita niezmienna?
Każdy rząd – szarpie Cię w swoją stronę
Polityczną poprawnością
I partyjną zachłannością
Nasze oczy są już zmęczone
Od wypatrywania pomocy
Od wschodu do zachodu,
Od południa do północy.
Jedyną tarczą, która nas osłoni,
To Ta, „Która w Ostrej świeci Bramie
I Jasnej Częstochowy broni”.
II
Polsko!
Dźwigasz tysiąc lat istnienia,
Krwią historia Twa pisana –
Od Cedyni do Katynia.
Polsko!
Tyś ze zwycięstw Twoich znana,
A przegrane bitwy i powstania
Nie zgasiły Twej odwagi,
Tyś jest Polską Zmartwychwstania!
Twoje krzywdy i zniewagi
Hańbę wrogów ogłaszają –
Czuwaj Polsko!
oni trwają. –

REKLAMA

III
Polsko,
w obcych wodzów wpatrzona,
Przez długich dwieście lat
Hymnem sławisz Napoleona –
Dosyć!
Zmień przykładów Twoich wzorce.
Niech się dowie cały świat
Przed kim Polsko chylisz czoła,
Komu hymny śpiewać trzeba –
Czyje wznoszą się proporce.

Ks. Krzysztof Małachowski
O. S.
I Witolda i Ryszarda –
Wolnej Polski to ramiona,
W tych objęciach
Polski honor
Nigdy już nie skona.
IV
Papugą narodów nazwał Cię Poeta –
Po Moskwie chwyciłaś się Brukseli
I jak cudzołożna kobieta
W obcej sypiasz pościeli.
Sprzedajesz i kupujesz
W euro wpatrzona,
Przestajesz być Polską Polaków,
Jesteś Polską Napoleona.
Francuzów wzorem,
masońskich chwytasz się znaków,
Do niemieckich pukasz salonów,
Polsko, Ty znowu jesteś szalona!
Do Ojców Twoich wracaj korzeni,
Z Piastowskiej i Jagiellońskiej, wyrosłaś gleby,
Ani Francuz, ani Niemiec tej prawdy
nie zmieni,
Ani w Moskwie swojej nie
znajdziesz potrzeby.
V
Moskiewskie jarzmo tylko znaki
zmieniało,
Z carskich orłów – młotem i sierpem
się stało.

Od Bałtyku aż do Tatr
Niechaj każde dziecko woła
I modlitwę śle do nieba:
„Ojczyznę wolną
Racz nam wrócić Panie”.

Dziś, jadowitym wężem po dnie Bałtyku,

Bohaterów naszych sława
I odwagi ich przesłanie –
(Ta odwaga jak stal twarda)
Każda szkolna ława
I sejmowych sług wołanie,
Niechaj niesie ich imiona:

Orły się splotły w ekonomicznym
ordynku.

Razem z Niemcami w starym staje
szyku –

Polsko,
czy nigdy nie zaznasz spoczynku?
OGŁOSZENIE
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„PATRIA”

Profesor Andrzej
Zybertowicz
w Wołominie

27 maja 2012 na zaproszenie Klubu „Gazety Polskiej” w Wołominie , w Miejskim Domu Kultury
odbył się wykład prof. Andrzeja Zybertowicza pt.
„Elity Polski, a elity dla Polski: diagnoza i plan”.

Swoje wystąpienie prof. Zybertowicz poświęcił diagnozie przyczyn ciągłego
(z małymi przerwami) przegrywania wyborów przez obóz niepodległościowy oraz planowi wyjścia z tej sytuacji. Przyczyną wg profesora jest głównie
brak wystarczająco licznych elit niepodległościowych. Co zatem należy robić?
W ostatnich latach powstały setki organizacji, stowarzyszeń, klubów skupiających osoby chcące przysłużyć się Polsce, które prof. Zybertowicz nazwał
„Archipelagami Polskości”. Grupy te powinny się scalać, by zwiększać siłę
swojego oddziaływania. To scalanie musi odbywać się pod warunkiem zaakceptowania programu minimum:
1. W świecie jaki jest i jaki się wyłania, Polska jest nam nadal potrzebna.
2. Potrzebne jest nam własne – suwerenne na ile to w cywilizacji globalnej
możliwe – sprawne państwo, którego zadaniem jest troska o interes narodowy.
3. Uznajemy suwerenne Państwo Polskie za najlepszy, choć nigdy nie dodkonały, gwarant bytu i swobód Polaków – nie zaś „przeżytek”.
4. Państwo Polskie trzeba wspierać, unowocześniać i wzmacniać – a nie rozmontowywać pod rozmaitymi pretekstami.
5. Można być dobrym Polakiem nie będąc katolikiem, można być dobrym Polakiem nie będąc osobą wierzącą, można być dobrym Polakiem mając poglądy lewicowe, prawicowe albo nie posiadając jasności w tej materii. Ale nie
można być dobrym Polakiem nie doceniając kulturowej i organizacyjnej roli
Kościoła Rzymsko-Katolickiego w dziejach Polski.
6. Można być krytycznym wobec tradycji naszego narodu ale nie można się od
tej tradycji odwracać.
Wykład był ważnym wydarzeniem w życiu naszego miasta. Wzięło w nim
udział stu sześćdziesięciu mieszkańców Wołomina i okolicznych miejscowości. Po wykładzie odbył się uroczysty obiad w czasie którego można było nieco
swobodniej porozmawiać z panem profesorem. Uczestnikiem tego obiadu był
również wydawca „Patrii” P. Andrzej Zych wraz z małżonką.
Mariusz Stępniak, Klub Gazety Polskiej w Wołominie
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Spotkanie poświęcone
Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu
Osiemnastego maja Klub Gazety Polskiej w Kobyłce zaprosił wyjątkowych
gości: Panią Zofię Pilecką-Optułowicz córkę Rotmistrza,oraz prof. dr hab.
Pana Wiesława J. Wysockiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Celem spotkania było przestawienie
postaci niezwykłej, bohatera Rzeczypospolitej, ochotnika do obozu Auschwitz.
Na spotkanie w Sali MOK w Kobyłce przybyło ponad 200 osób.Wśród widowi była sporo grupa młodzieży m.in.
z gimnazjum w Kobyłce,Wołomina,był
Związek Strzelecki „Strzelec” z Wołomina.Trwające 2 godziny spotkanie
rozpoczęto od recytacji wiersza Lidii
Tomkiewcz „Kolumbowie”.
Był to wzruszający wieczór,pełen historii,zadumy, były łzy wzruszenia nie
tylko na twarzy młodzieży, ale każdego
uczestnika.
Podczas spotkania prof. Wiesław
Wysocki opowiadał o życiu Rotmistrza, a Pani Zofia Pilecka wspominała
ojca. Wspominała o Jego miłości do
Ojczyzny, poświęceniu.
Rotmistrz Witold Pilecki był jednym
z najdzielniejszych, najwierniejszych
i najbardziej niezłomnych żołnierzy
Rzeczypospolitej. Służba, wierność,
miłość Ojczyzny, patriotyzm,ofiara te
wartości narodowe znakomicie znajdują personifikację w osobie Rotmistrza
Witolda Pileckiego. Stał się ideałem
żołnierza i oficera II Rzeczypospolitej.
Urodził się 13 maja 1901 r. W odradzającą się Polskę wzrastał jako harcerz.
Był ochotnikiem w wojnie polskobolszewickiej w 1920 r., uczestnikiem
kampanii wrześniowej 1939 r. Był
jednym z założycieli Tajnej Armii Polskiej TAP.

Nawet po wrześniowej przegranej
nie złożył broni. Zdecydował się na
heroiczny krok: stał się jedynym dobrowolnym więźniem obozu koncentracyjnego. Do obozu dostał się jako
Tomasz Serafiński. Celem Pileckiego
było zbadanie możliwości uwolnienia
więźniów, utworzenie tam organizacji konspiracyjnej, podtrzymanie we
współwięźniach gotowości do podjęcia
we właściwej chwili działań zbrojnych,
zdobycie wiarygodnych materiałów
o warunkach egzystencji więźniów.
Raporty przesyłał do Warszawy.
Z brutalną rzeczywistością w Auschwitz Witold Pilecki zetknął się
natychmiast po przekroczeniu drutów
obozu.
„...Tu ostrzyżono nam włosy na głowie i ciele,pokropiono trochę prawie
zimną wodą. Tu wybito u mnie pierwsze dwa zęby za to,że numer identyfikacyjny na tabliczce napisany niosłem
w ręku,a nie w zębach,a tego w tym
dniu chciał „bade-meister”. Dostałem
w szczękę ciężkim drągiem. Wyplułem
dwa zęby. Pociekło trochę krwi”
W Auschwitz utworzył Związek
Organizacji Wojskowej. 27 kwietnia
1943 r. zdecydował się na ucieczkę
z obozu, kiedy Niemcy mogli zdekonspirować Pileckiego. 23 lutego
1944 r. awansowano Pileckiego na
Rotmistrza ze starszeństwem od listopada. Oddelegowany do organizacji
konspiracyjnej „NIE”. Uczestnik Powstania Warszawskiego,po upadku był

w Lamsdorf,Murnau.
8 maja 1947 r. został aresztowany
o oskarżony za kierowanie wywiadem
na rzecz obcego kraju, posiadanie broni, przygotowywanie zamachów zbrojnych na prominentów reżimu, posługiwanie się fałszywymi dokumentami.
15 maja 1948 r. skazano Witolda Pileckiego na karę śmierci. 25 maja 1948 r.
o godz. 21.30 w więzieniu Mokotowskim wykonano wyrok śmierci strzałem w tył głowy. Tak samo jak zabijano
Polaków m.in. w Katyniu. Ten wyrok
wykonano jednak w Polsce.
We wrześniu 1990 r. Sąd Najwyższy
uniewinnił Rotmistrza, ukazał niesprawiedliwy charakter wydawanych wyroków, uwypuklił patriotyczną postawę skazanych w tym procesie. W lipcu
2006 Prezydent RP Lech Kaczyński
w uznaniu zasług Witolda Pileckiego
i Jego oddania sprawom Ojczyzny odznaczył Go pośmiertnie Orderem Orła
Białego.
Córka Rotmistrza powiedziała:
„...Był człowiekiem posłanym do wykonania boskiej misji. Bo jeżeli prześledzimy całe Jego życie, to możemy
się zastanowić, czy zwykły człowiek
zdziałać tyle, co mój ojciec”.
Na zakończenie części oficjalnej
mieszkańcy zaproponowali aby zaśpiewać Hymn RP. Kolejne wzruszający
moment ściskający głos w gardłach.
Po spotkaniu można było nabyć
książki poświęcone Rotmistrzowi Pileckiemu m.in. prof. W. Wysockiego
i uzyskać wpisy wraz z autografami
wspaniałych gości. Takie spotkanie
zostanie na zawsze w sercach mieszkańców.
20 maja w Bazylice Św. Trójcy
w Kobyłce odbyła się Masz Św. w intencji zamordowanego Witolda Pileckiego. Uroczysta warta Związku Strzeleckiego „Strzelec” stała przy zdjęciu
Rot. Brali udział również Harcerze
z Kobyłki.
Było to pierwsze spotkanie Klubu
Gazety Polskiej w Kobyłce z zaproszonymi gośćmi. Przewodniczący wiedział, że właśnie to spotkanie musi być
poświęcone człowiekowi niezłomnemu, ochotnikowi do Auschwitz Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu.
Bogdan Grzenkowicz
Klub Gazety Polskiej w Kobyłce
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Jan Wiesław Tokarski
Każdy z nas ma w pamięci ten kwietniowy poranek, to niedowierzanie,
że to, co się stało, stało się naprawdę. A potem ta wielka rozpacz, tysiące zniczy i kwiatów na Krakowskim
Przedmieściu pod Pałacem Prezydenckim, tłumy Polaków, którzy chcieli oddać hołd parze prezydenckiej.
A z drugiej strony bardzo nerwowe
przejmowanie władzy przez PO. Już
w czasie żałoby nie brakowało ze
strony niektórych środowisk słów –
delikatnie mówiąc – krytyki wobec
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Potem okazało się, że Prezydent wybrany
w wolnych wyborach, był Prezydentem tych „gorszych” Polaków: fanatyków religijnych, chuliganów, prostaków, bo tak media nazywają tych,
którzy do dziś 10 każdego miesiąca
zbierają się na Krakowskim Przedmieściu.
Widocznie tak myśli również władza Wołomińska, bo choć PiS-owska
hołduje zgoła innym poglądom. Otóż
w całej Polsce nie tylko w miastach,
w których rządzi Pis powstają pomniki poświęcone Lechowi Kaczyńskiemu, tablice upamiętniające ofiary
katastrofy smoleńskiej, skwery, ulice
czy szkoły imienia Prezydenta, a Wołomin wciąż milczy. Ja również wraz
z braćmi uczestniczyłem w uroczystości odsłonięcia epitafium poświęconego ofiarom katastrofy smoleńskiej
u stóp naszej Królowej na Jasnej Górze.
I choć społeczność Wołomina chciała
na własny koszt taki pomnik postawić,
to inicjatorzy tego przedsięwzięcia zostali ośmieszeni w lokalnej prasie. Tak
samo było z Radnymi Powiatowymi,
którzy zaproponowali postawienie
popiersia Lecha Kaczyńskiego. Przyznam się, że nie bardzo rozumiem
o co tu chodzi. A może zgodnie ze
znanym powiedzeniem, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o ..., może
w tym przypadku nie o ..., ale o utrzymanie władzy poprawnej politycznie.
Samorządowcy Wołomina dawno zapomnieli o założeniach przedwyborczych. Nie identyfikują się z tamtymi
ideami, ale robią wszystko, by przypodobać się opozycji. Czyżby już nie
pamiętali, kto ich wybrał? Czy zgodnie z obowiązującym trendem, myślą,
że wyborcy PiSowscy niczego nie
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W ROCZNICĘ
TRAGEDII
SMOLEŃSKIEJ

10 kwietnia 2012 r. minęła druga rocznica katastrofy smoleńskiej, w której zginęła Para Prezydencka oraz 94 osoby w tym członkowie rządu, generalicja, przedstawiciele różnych wyznań
i wielu wybitnych Polaków. Ziemia katyńska po
70ciu latach znowu upomniała się o elitę polskiego narodu.

rozumieją? Bo co może rozumieć biedak, chuligan czy fanatyk religijny...
A pomyśleć, że Wołomin mógł być
pierwszym miastem w Polsce, gdzie
stanąłby taki pomnik.
W dniu 10.04.2012 władze Wołomina mogły się przekonać, że nie tylko
dorośli, ale również młodzież nie chce
zapomnieć daty 10.04.2010. Otóż
tego dnia uczestniczyłem w pięknej
uroczystości upamiętniającej katastrofę smoleńską w Zespole Szkół nr 2
w Wołominie. Uczniowie, ubrani
w galowe stroje, już w wejściu witali
zaproszonych gości, przypinali okolicznościowe wstążki i prowadzili do
sali, w której odbywała się uroczystość. Tutaj Pani Dyrektor Jolanta
Gągała przywitała przybyłych gości:
wśród nich posłów, władze samorządowe miasta i powiatu, rodziców
i młodzież.
Młodzież przedstawiała nam ten pamiętny sobotni dzień, dzień jak jeden
w wielu a jednocześnie niezwykły.
Ranek, tragedia, refleksje ludzi w domach, ogromne przeżywania. Była to
opowieść bardzo naturalna i jednocześnie piękna, wzruszająca. Trudno mi to
opisać, to po prostu trzeba było zobaczyć. Jestem pełen podziwu i uznania
zarówno dla nauczycieli jak i młodzieży za odwagę wyrażania poglądów
zgoła odmiennych od tych głoszonych
w mediach. Należy podziękować

przede wszystkim Pani Dyrektor Jolancie Gągale oraz paniom Agnieszce
Ludwin oraz Agnieszce Pytkowskiej,
które były inicjatorkami uroczystości,
ale również autorkami scenariusza.
W tym miejscu należy również podziękować pani Annie Rowickiej za
zorganizowanie wystawy tematycznej. Podziwiam te panie: za pomysł,
odwagę, za ogromne zaangażowanie.
Myślę, że mając taką młodzież i takich nauczycieli, możemy być pewni,
że pamięć o katastrofie smoleńskiej
pozostanie i nie będzie trzeba czekać
40ci lat na wyjaśnienie jej przyczyn,
tak jak czekaliśmy na prawdę o zbrodni katyńskiej.
To ta młodzież, która odważnie demonstruje swoje wartości chrześcijańskie, jest duma narodu, a jednocześnie
gwarancją, że odwieczne wartości, za
jakie walczyli nasi Dziadowie: Bóg,
Honor, Ojczyzna, nie będą pustosłowiem. A władza? Władza wcześniej
czy później będzie rozliczona, może
przy okazji najbliższych wyborów,
może później. Dajmy jej jeszcze czas
na refleksję.
„Wina ojca idzie w syna;
Niegodnych synowie niegodni;
Ród pamięta,
kto te pozakładał pęta
i że ręka, co przeklęta,
była swoją (…)”
S. Wyspiański „Wesele”

„PATRIA”

Plac 3-maja
jak dawniej
Od kilku dni trwają prace rozbiórkowe przy likwidacji kontrowersyjnej budowli jaka powstała
w zeszłym roku na Placu 3-maja w Wołominie.
Nazywana przez jednych grzybkiem, piwiarnią,
iglo a przez złośliwych nawet meczetem.

Nieakceptowany przez Wołominiaków pawilon, stojący w bezpośrednim sąsiedztwie z pomnikiem
papieża Jana Pawła II spotkał koniec
jaki przewidywali starsi mieszkańcy
naszego miasta. Można powiedzieć
że los się zemścił i klientela niezbyt
dopisywała a może sam właściciel
dysponujący stosownymi koncesjami nie chciał aż nadto w tak godnym miejscu rozkręcać działalności.
Dobrze, że opamiętanie a może inne
siły przyszły w porę. Decydenci Wołomina stawiając kilka lat temu właśnie w tym miejscu pomnik Papieża
Polaka musieli zdawać sobie sprawę

że automatycznie miejsce to będzie
wyłączone z zbytnio odważnych
i ekstrawaganckich działań komercyjnych. Jak wiedzą starsi Wołominiacy Palac 3-maja podczas okupacji
a i po niej był miejscem wielu tragedii i nie wypada by o tym zapominano. Ktoś by powiedział że życie
idzie na przód i my też winniśmy
iść z postępem- zgoda ale wszystko
z rozsądkiem. Mam nadzieję że będzie to dobrą przestrogą dla innych
którzy ponownie podejmą próbę tzw.
upiększania Placu 3-maja w Wołominie.
kaz

OGŁOSZENIE

W związku z przystąpieniem do prac napisania
biografii książkowej o wybitnym Polaku wyjątkowo
zasłużonym dla naszego miasta śp. Księdzu Prałacie Janie Sikorze w imieniu Towarzystwa Przyjaciół
Wołomina zwracam się do Szanownych Mieszkańców Ziemi Wołomińskiej o pomoc w dotarciu do
ciekawych materiałów dotyczących życie Księdza
Prałata. Bardzo jesteśmy zainteresowani zdjęciami, dokumentami oraz osobistymi wspomnieniami
o Księdzu Janie Sikorze. Materiały i wspomnienia
przekazane przez Państwa będą zamieszczone
w książce na rzecz, której wpłynęło już wiele ciekawych materiałów, za które serdecznie dziękujemy. Dokumenty prosimy przysyłać na adres Gazety PATRIA, 05-200 Wołomin, ulica Kościelna 61a, tel.
22 787 05 65 lub 602 512 040. Wszystkie materiały po skopiowaniu odeślemy
z powrotem nadawcom. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Prezes TPW Jan
Tokarski. Planowane wydanie książki – sierpień 2012, I rocznica śmierci
Księdza Prałata.

Mistrzostwa Euro 2012 – tuż, tuż
Burmistrz Ząbek rozdaje mieszkańcom wejściówki na treningi reprezentacji Polski.
Ale nie za darmo.
Miasto Ząbki dla swoich mieszkańców przeznaczyło do rozlosowania 27
wejściówek na treningi polskiej reprezentacji. Aby stać się szczęśliwym
posiadaczem jednej z nich należy wykazać się wiedzą o mistrzostwach
i naszym mieście.
Codziennie od 4 do 6 czerwca na
stronie internetowej www.zabki.pl
w godz. 9.00-12.00, publikowanych
będzie pięć pytań, na które należy
udzielić prawidłowej odpowiedzi.
Ale to nie wszystko- trzeba wykazać
się precyzją i szybkością, bowiem
www.gazetapatria.pl

podpisane imieniem i nazwiskiem
odpowiedzi należy wysłać na adres
euro2012@zabki.pl pomiędzy godz.
12.00 a 13.00. Poprawne odpowiedzi
oraz lista szczęśliwców opublikowane będą na naszej stronie od godz.
15:00. Pierwszych dziewięć osób

każdego dnia otrzyma wejściówki na
treningi, które odbędą się 13 czerwca
o godz. 17:00 na stadionie Polonii w
Warszawie przy ul. Konwiktorskiej
6. Wejściówki do odbioru w Urzędzie
Miasta pok. 28 w godzinach pracy tj.
pn.10.00-18.00, wt-pn. 8.00-16.00.
patria.gazeta@op.pl
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Powiat na Międzynarodowych Targach

GEOLOGIA „GEO-ECO-TECH”

okiem patrii

Starosta Piotr Uściński oraz specjaliści i naukowcy przedstawili zagadnienia dotyczące geobezpieczeństwa powiatu wołomińskiego na konferencji
w ramach jubileuszowych X Międzynarodowych Targów GEOLOGIA „GEOECO-TECH” w Warszawie.

Tegoroczne Międzynarodowe Targi Geologia „GEO-ECO-TECH” są
jubileuszowe – odbywają się po raz
dziesiąty. Tym razem w siedzibie
Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. W programie
targów obok części ekspozycyjnej
przewidziano bogaty program spotkań tematycznych.
I tak pierwszego dnia odbyła się
konferencja „Gaz z łupków – poszukiwanie, wydobycie i środowisko”
oraz seminarium geotechniczne.
Drugi dzień targów to konferencja
samorządowa „Geobezpieczeństwo
i gospodarka wodna w powiatach
na przykładzie powiatu wołomińskiego”, której organizatorami byli
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
w Warszawie, Państwowy Instytut
Geologiczny – Państwowy Instytut
Badawczy oraz Starostwo Powiatowe
w Wołominie.
Na konferencji starosta oraz specjaliści i naukowcy przedstawili zagadnienia dotyczące geobezpieczeństwa
rejonu powiatu wołomińskiego, problemy związane powodziami i podtopieniami oraz stanem umocnień przeciwpowodziowych, oraz geologiczno
– inżynierskie aspekty gospodarki
przestrzennej.
Gości powitał prof. dr hab. Jerzy
Nawrocki, Dyrektor Państwowego
Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIGPIB) oraz Starosta Wołomiński Piotr

Uściński.
Chwilę później starosta przedstawił
uczestnikom konferencji „Problematykę związana z aktualnymi zagrożeniami w zakresie gospodarki wodnej
na terenie powiatu wołomińskiego”.
Mówił m.in. o zagrożeniach związanych z wodami opadowymi i roztopowymi, o zróżnicowaniu warunków
gruntowo-wodnych terenu powiatu.
W północno-zachodniej części powiatu (gminy Dąbrówka, Radzymin,
Marki, Zielonka, Kobyłka) dość płytko występują słabo przepuszczalne
iły i mułki. Powoduje to okresowe
występowanie płytkich wód gruntowych, a także, zwłaszcza w ostatnich
latach, długotrwałe utrzymywanie się
rozlewisk po obfitych opadach i roztopach.
Panujące w ostatnich latach warunki atmosferyczne ujawniły zaszłe
już przed laty zaniedbania w zakresie prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej. Zaniedbane rowy
przyczyniły się do powstania szkód.
Dlatego Starostwo zakupiło specjalną koparkę, którą użycza gminom
i spółkom wodnym aby remontować
stare rowy i budować nowe.
Powiat prowadzi także szereg
innych działań we współpracy
z gminami i innymi podmiotami, samorządami. To ważne, gdyż zasięgi
oddziaływania rzek, rowów, często
wykraczają poza granice administracyjne. Poszczególne odcinki tego samego rowu często odwadniają różne

tereny (rolne, leśne, komunikacyjne,
mieszkaniowe, przemysłowe itp.).
Taka współpraca spowodowała,
że wytypowano już obszary do realizacji polderów zalewowych w dolinach rzek.
Starosta wołomiński zaznaczył,
zwracając się, m.in. do przybyłych
mieszkańców naszego powiatu,
że niezwykle ważną rzeczą jest sumienne wykonywanie obowiązków
w swoim zakresie, ale także współpraca sąsiadujących ze sobą właścicieli gruntów. Należyte utrzymanie
urządzeń wodnych jest kwestią bezpieczeństwa nas wszystkich i naszego mienia.
Kolejni prelegenci to m.in. mgr
Krzysztof Majer (PIG-PIB) z referatem „Zagadnienia hydrogeologiczne
i geologiczno-inżynierskie w aspekcie zagospodarowania terenu”; Paweł Decewicz (Centrum Gospodarki
Przestrzennej Sp. z o.o.) ciekawie
opowiedział o „Scenariuszowym
planowaniu rozwoju miast, gmin
i regionów w kontekście geozagrożeń,
z wykorzystaniem narzędzi GIS
i 3D”, a Krzysztof Dąbrowski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przedstawił „Ocenę zagrożenia
powodziowego na Mazowszu – doświadczenia z powodzi zimowej
i letniej 2010 r.”
Był czas na pytania i podsumowanie. Dyskusję moderowali dr Małgorzata Woźnicka (PIG-PIB) oraz starosta Piotr Uściński.
Konferencję
współprzygotowywały: Wydział Ochrony Środowiska
oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa
Powiatowego
w Wołominie.
I ciekawy, oryginalny akcent kulinarno-powiatowy – goście naszej
konferencji, mogli spróbować miodu
z kwiatu mlecza czy też pierogów
z kaszą przygotowanych przez Panie
z Koła Gospodyń Wiejskich w Równem.

Ile złodziej musiał sobie zadać trudu, żeby ukraść lampy z BMW?
REKLAMA
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Piotr Kaczorek,
Rzecznik Prasowy Starostwa
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