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A źródło prawdy wciąż bije i bije...
Przypominam czytelnikom dziś słowa pieśni „Źródło” nieżyjącego już wielkiego barda „Solidarności” - Jacka
Kaczmarskiego, który niezłomnie w tekstach swoich utworów, przywoływał znaczenie słów: prawda, wolność
i niepodległość . To dzięki niemu stawaliśmy się odważniejsi i gotowi kruszyć mury.

Kazimierz Andrzej Zych
Wiedzieliśmy jaką cenną wartością jest demokratyczna i niepodległa ojczyzna. Wolna od wrogów
zewnętrznych i wrogów wewnętrznych wysługujących się obcym
agenturom. O tym, że niepodległości należy strzec przypominał nam
papież Polak Jan Paweł II. On wiedział, że jest nam ona nie dana lecz
zadana i musimy codziennie zabiegać, by jej ponownie nie utracić.
Czasy lat osiemdziesiątych, czasy
zmiany systemu, obalenia reżimu
komunistycznego w Polsce, czasy
cenzury, ograniczania swobód obywatelskich, kontroli mediów, kłamstwa, obłudy i całej serii niewyjaśnionych śmierci – dziś ponownie
dają nam o sobie znać.
Tragiczne wydarzenia pod Smoleńskiem z 2010 r. i ostatnie teksty w wielu przekazach medialnych
opartych na wynikach pracy Komisji Antoniego Macierewicza, a także niezależnych ekspertów dają wyraźne podstawy do stwierdzenia,
że dokonano zamachu, na najwyższe osobistości Rzeczypospolitej
Polskiej, w wyniku którego śmierć
poniosło dwóch prezydentów Polski
Lech Kaczyński i Ryszard Kaczorowski oraz całe dowództwo polskich sił zbrojnych.
Po 23 latach od transformacji
ustrojowej, upiory i metody działania tamtych ubeckich czasów jakby
na nowo odżywają. W sprawie katastrofy smoleńskiej rząd kłamał, kłamie wraz ze swoją całą dobrze skonstruowaną medialną machiną. Oddanie śledztwa w ręce Rosjan, zagarnięcie przez rosyjskie państwo
i ich służby specjalne wraku samolotu, czarnych skrzynek, generalskich telefonów NATO i innych
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ważnych dla niezależnego śledztwa dowodów, stawia nasze państwo w pozycji chłopca do bicia
i skromnego petenta na arenie międzynarodowej. Rozgrywanie przez
Rosję tragedii smoleńskiej, poniżanie nas Polaków, kpienie z opinii społecznej, fałszowanie materiałów śledztwa, niszczenie dokumentów w polskim MSZ, zeznań najważniejszych świadków, zamiana
zwłok najwyższych osobistości Polski – matki NSZZ Solidarność Anny
Walentynowicz, Prezydenta RP na
uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego utożsamiającego nam Polakom dumny majestat II Rzeczypospolitej, to już nie zwykła pomyłka
czy zbieg okoliczności, ale jak piszą niektórzy eksperci zaplanowane
i wykonane z pełną premedytacją zadanie. Niedawna zagadkowa śmierć głównego świadka korespondencji radiowej wieży na Siewiernym, a polskim samolotem prezydenckim i Jakiem-40, chorążego Remigiusza Musia dopełnia tylko przeświadczenia o zamachu na
polski samolot. Wiemy w jakich
czasach likwidowani byli naoczni
świadkowie czy krytycy politycznych wydarzeń, samobójstwa i nagłe zgony to teraz jakby normalne.
Śmierć chorążego Musia być może
była ostrzeżeniem na wstrzymanie
druku artykułu Cezarego Gmyza
w gazecie „Rzeczpospolita” – „Trotyl na wraku tupolewa”. Jak dokonano zamachu na polski samolot –
właściwie już wiemy, napięcie zacznie wzrastać, kiedy zaczną ujawniać się dowody na to, kto tego dokonał…
Pamiętam czasy kiedy tuż przed
„okrągłym stołem” nastąpił cały
wysyp niewyjaśnionych morderstw
na księżach sprzyjających NSZZ
Solidarność. Wtedy opozycja mówiła „że ubecy mordują, by mieć
lepszą pozycję do rokowań przy
okrągłym stole”. Polska cofa się do
metod totalitarnych – prześladowani
i zwalniani z pracy są ludzie kultury,
dziennikarze czy ludzie nauki. Cała

lista wyrzuconych dziennikarzy
z redakcji „Rzeczpospolitej”, na
czele z autorem tekstu o odkryciu
trotylu na wraku Tupolewa, musi
dawać podstawy do buntu i rozgoryczenia przeciw tym reżimowym
metodom.
Na konferencji prasowej córek Prezydenta Kaczorowskiego
wszyscy Polacy dowiedzieli się,
że nie skorzystano z gotowości rodziny do identyfikacji ciała Prezydenta Kaczorowskiego. Posunięto
się dalej – przekazano rodzinie nie
Jego obrączkę ślubną, a obrączkę
innej osoby, co natychmiast zostało
wyraźnie oprotestowane przez rodzinę. Mimo wszystko władze zrobiły jak chciały i w trumnie przeznaczonej dla prezydenta z ceremoniałem należnym głowie państwa
pochowano inną ofiarę katastrofy
smoleńskiej. Pytanie komu na takim
upokorzeniu zależało? Odpowiedź
na nie, zapewne pozostanie w naszych domysłach, aż do czasu podjęcia niezależnego śledztwa. Komu
zależy na ciągłym upokarzaniu Polaków kolejnymi pomyłkami i ekshumacjami wybitnych dla naszej historii osób – prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego, Anny Walentynowicz, a teraz przygotowywane
są kolejne ekshumacje na wniosek
prokuratury. Gdzie była ta prokuratura, która nie nakazała ponownego otwarcia trumien zalutowanych
przez Rosjan – to prokuratura ponosi teraz pełną odpowiedzialność za
taki szokujący stan rzeczy. Odwagi zabrakło także władzom państwa
prezydentowi, premierowi i szefowi MSZ, którzy całkowicie zignorowały uczestnictwo w ponownym
pogrzebie prezydenta Kaczorowskiego. Na nic zdadzą się wszelkie
późniejsze tłumaczenia, że nie mogli czy mieli inne obowiązki – to
jest brak szacunku dla polskiej niepodległości i osoby wielkiego Polaka Ryszarda Kaczorowskiego. Czego obawiali się działając w zmowie swojej nieobecności? Jeden
z przedstawicieli obecnego rządu

tak tłumaczył w TVP3 brak uczestnictwa władz państwowych na pogrzebie „Przecież władze w komplecie uczestniczyły w pierwszym
pogrzebie”, to już nie żarty – to całkowita pogarda i kpina.
Ciągle mimo upływu ponad dwóch
lat, najważniejsze dowody zbrodniczej katastrofy są w rękach Rosjan
podobnie jak w sprawie mordu katyńskiego dokonanego ich rękoma
w 1940 roku. Pamiętamy do tego
mordu sprzed 70 lat Rosja nie potrafiła się przez ponad pół wieku przyznać, nawet do dziś ukrywa dowody tej zbrodni ludobójstwa. Jeżeli
w sprawie tych mordów na polskich
jeńcach wojennych, morderca nadal
kłamie, to dlaczego dziś mamy ufać
Rosji – a co więcej opierać się na jej
wynikach raportu katastrofy i śledztwa uznając to za niezbite dowody?
W jednym z ostatnich wywiadów
córka śp. Lecha i Marii Kaczyńskich jednoznacznie wypowiada
się w sprawie ostatnich wiadomości
w sprawie śledztwa smoleńskiego.

cji 22 października br., jak również wyniki ekspertyz zleconych
przez zespół Antoniego Macierewicza. Uważam, że należy jednak
w tej sprawie zachować spokój –
i pozwolić zespołowi parlamentarnemu oraz ekspertom na dalsze badania. To, co możemy z całą stanowczością stwierdzić, to fakt, że kurtyna kłamstw już opadła. Widzimy
jak na dłoni kompromitację rządu
i potrzebę powołania międzynarodowej komisji. Należy sobie zadać
pytanie, kto dotychczas prowadził tę
sprawę – czy to byli tylko nieudacznicy, czy też funkcjonariusze wykonujący czyjeś polecenia. Osobiście
mam wrażenie, że prawda wychodzi powoli na jaw – dzięki działaniu
odważnych ludzi, takich jak wspomniani eksperci czy zespół Macierewicza. Dzięki nim sytuacja się
zmienia. Kolejne informacje przebijają zmowę milczenia i docierają do
opinii publicznej. A ta, co widzę także wśród moich znajomych dotychczas niezainteresowanych polityką,

Kurtyna kłamstw opadła

wyciąga własne wnioski i zaczyna
zdawać sobie sprawę z kompromitacji polskich władz. Tyle w ostatnich przełomowych dniach śledztwa smoleńskiego mówi córka Marii i Lecha Kaczyńskich.

Informacja o możliwej obecności
materiałów wybuchowych we wraku Tu-154M potwierdza wcześniejsze ustalenia wygłoszone przez niezależnych ekspertów na konferen-

Kończąc przytoczę czytelnikom
słowa pieśni Jacka Kaczmarskiego
„Źródło”.
Płynie rzeka wąwozem jak dnem
koleiny, która sama siebie żłobiła,
Rosną ściany wąwozu, z obu stron
coraz wyżej, tam na górze są ponoć
równiny;
I im więcej tej wody, tym się głębiej potoczy
Sama biorąc na siebie cień zboczy...
Piach spod nurtu ucieka, nurt po
piachu się wije, własną w czeluść
ciągnie go siła.
Ale jest ciągle rzeka na dnie tej
rozpadliny, jest i będzie, będzie jak
była,
Bo źródło
Bo źródło
Wciąż bije.
patria.gazeta@op.pl
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Niepokorni dają Polsce wolność. 11 listopada

Rada Regencyjna do Narodu Polskiego: Wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, dla ujednostajnienia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w kraju, Rada Regencyjna przekazuje władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk
polskich, jej podległych, Brygadjerowi Józefowi Piłsudskiemu. Po utworzeniu Rządu Narodowego, w którego ręce Rada Regencyjna, zgodnie ze swemi poprzedniemi oświadczeniami, zwierzchnią władzę państwową złoży, Brygadjer Józef Piłsudski władzę wojskową, będącą
częśią zwierzchniej władzy państwowej, temuż Rządowi Narodowemu zobowiązuje się złożyć, co stwierdza podpisaniem tej odezwy.
11 listopada 1918 r. Niemcy podpisały na froncie zachodnim rozejm,
zakończyła się I wojna światowa.
Zmieniła ona obraz świata, Starym
Kontynentem wstrząsnęły ruchy rewolucyjne, demokracje pokonały monarchie, a niektóre narody –
w imię idei samostanowienia – odzyskały wolność.
Bohdan Cywiński napisał swego
czasu o pokoleniu, które urodziło
się w epoce pozytywizmu warszawskiego, a następnie budowało Polskę odrodzoną: pokolenie niepokornych. To określenie stanowi klucz
do zrozumienia wydarzeń, które
poprzedziły odzyskanie przez Polskę niepodległości. Pokolenie niepokornych wypracowało bowiem
podstawy programowe najważniejszych – do dziś – obozów ideowopolitycznych, od socjalistycznego
przez chrześcijansko-demokratyczny po narodowy i inne. Mimo braku
własnej państwowości polskie elity intelektualne końca XIX w. włączyły się tym samym w budowanie nowoczesnego narodu, zdolnego do samorządzenia. Warstwy ludowe – w tym przede wszystkim
chłopi, a także robotnicy oraz drobnomieszczaństwo polskie – zaczęły
z wolna wchodzic w krwiobieg polskiej tradycji, której głównym wyróżnikiem stała się wspólnota oparta
na katolicyźmie oraz pamięci o niepodległej Polsce. Program partii socjalistycznej z 1892 r. niepodległość
kraju stawiał ponad partykularnymi
celami klasowymi, z kolei program
Ligi Narodowej z 1893 r. był oparty
na wszechstanowości i wszechpolskości, nawoływał zatem do wypracowania wspólnotowych celów ponaddzielnicowych i ponadwarstwowych, bliskich całemu narodowi.
Inteligencja polska kontynuująca
najbardziej świadomie dziedzictwo
I Rzeczypospolitej i powstań niezależnie od swoich poglądów w jednym się zgadzała: stanowić miała
odpowiedzialną grupę przywódczą
przed pokoleniami przeszłymi, jak
i przyszłymi. W przededniu wybuchu wojny Polacy byli świadomym
narodem, a nie tylko elitarną grupą
oderwaną od społecznego zaplecza.

Drogi do niepodległosci

Pokolenie niepokornych, szczególnie po doświadczeniach rewolucji 1905-1907, skonstruowało najważniejsze projekty polityczne na
czas spodziewanej już wojny europejskiej. Z jednej strony obóz Piłsudskiego i większość polityków galicyjskich uznało, iż głównym celem
Polaków winno być pokonanie Rosji;
inni widzieli w Galicji „polski Piemont”, wokół którego miałaby powstać zjednoczona Polska, a jeszcze
inni – jak Piłsudski – sądzili raczej,
iż sami Polacy muszą wziać sprawy
w swoje ręce, by uniezależnić się od
sytuacyjnych protektorów. Stąd już
w 1908 r. Piłsudski założył Związek
patria.gazeta@op.pl

Walki Czynnej, wokół którego powstawać zaczęły organizacje strzeleckie, legalne w swej formie organizacyjnej, de facto zakonspirowane
w swych celach.
Dzięki tej elastyczności Piłsudski
zdołał wraz ze swoimi ludźmi przejść
przez zmienne fale I wojny światowej, by w końcu – w odpowiedniej
chwili – dać się zamknąć w Magdeburgu. Z kolei obóz narodowy Romana Dmowskiego piórem swego lidera już w 1908 r. stwierdził, ze jedynie wygrana Rosji spowodować
może zachłyśnięcie się przez „kolosa na glinianych nogach” zjednoczoną polską ziemią. Stąd należało wspierać ją w pierwszym okresie wojny tak długo, jak długo Rosja
mogła marzyć o zwycięstwie. Gdy
w 1915 r. ostatecznie Niemcy zajęli
wiekszość ziem przyszłego państwa
polskiego, elastyczność Dmowskiego pozwoliła mu odnaleźć się na Zachodzie. Tam w ciągu kolejnych lat
wojny zakończył budowę Błekitnej
Armii (ostatecznie gotowej do walki
w lipcu 1918 r. i liczacej 50 tys. żołnierzy, co w warunkach krajowych
zmagań o granice mogło przeważyc szalę zwycięstwa), a także włączył sprawę polską do kanonu celów
wojny, tak że nawet niechętna naszej
niepodległości dyplomacja brytyjska
musiała zaakceptować 13. punkt Wilsonowskiego projektu pokoju. W rzeczywistości pokolenie niepokornych,
których przedstawicielami byli m.in.
Józef Piłsudski, Roman Dmowski,
nieco starszy od nich Ignacy Jan Paderewski, a także młodsi: Wojciech
Korfanty czy Wincenty Witos, zdobyło niepodległość własnymi siłami, przełamując marazm dyplomatyczny w kwestii polskiej. Nie mieliśmy tak znacznych sił militarnych,
by mogło nas zginąć tylu, ilu Francuzów czy Amerykanów, niemniej polski czyn zbrojny w I wojnie światowej dał nam siłę niezbędną w przyszłej walce o granice.

na Śląsku, w Wielkopolsce, na Kresach i pod Warszawą w 1920 r.
dr hab. Jan Żaryn

Józef Piłsudski (1867 – 1935)
W młodości zesłany przez władze
rosyjskie na Syberię, później jeden
z przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej w zaborze rosyjskim. Był
inicjatorem przygotowania do walki
zbrojnej o niepodległość Polski przeciw Rosji i współtwórcą ruchu strzeleckiego, z którego powstały Legiony
Polskie. W czasie I wojny światowej
komendant I Brygady Legionów. Po
odmowie złożenia przysięgi na wierność sojuszowi z Niemcami i Austro-Węgrami, które po upadku Rosji
carskiej uznał za głównych przeciwników niepodległości Polski, został
uwięziony w Magdeburgu. Wrócił
do kraju 10 listopada 1918 r. i zwoli większości społeczeństwa polskiego objął władzę jako Naczelnik Państwa. Był twórcą i Naczelnym Wodzem Wojska Polskiego, które wywalczyło i obroniło granice Rzeczypospolitej, pierwszym marszałkiem
Polski, zwyciezcą wojny z zagrażającą młodemu państwu bolszewicką Rosją, której wojska rozbił w bitwach nad Wisłą i nad Niemnem.

Dzień Niepodległości

10 i 11 listopada 1918 r. w stolicy
odradzającej się Polski niewiele się
działo; radość z zakończenia wojny mieszała się ze scenami rozbrajania Niemców. 10 listopada wrócił do
Warszawy Józef Piłsudski, którego
witała garstka osób ze Zdzisławem
Lubomirskim na czele. Następnego
dnia Rada Regencyjna wprawdzie
przekazała Piłsudskiemu władzę, ale
nie było jeszcze cywilnej administracji, nie było granic państwowych ani
realnej władzy nad większością przyszłego państwa polskiego. Istniał
z kolei nadmiar ośrodków władzy,
które powstawały na ziemiach trzech
zaborców. W Paryżu z kolei działał
Komitet Narodowy Polski z Dmowskim na czele. 11 listopada 1918 r.
bój o Polskę się nie kończył, a dopiero zaczynał. Miliony niepokornych musiały jeszcze nie raz dowodzić swego przywiązania do Polski:

Roman Dmowski (1864 – 1939)
Przywódca ruchu narodowo-demokratycznego, pisarz polityczny.
W czasie pierwszej wojny światowej
prowadził akcję dyplomatyczną na
zachodzie Europy na rzecz niepodległości Polski. Dzięki jego zabiegom
politycznym władze francuskie zgodziły się na utworzenie w czerwcu
1917 r. Armii Polskiej zwanej Błękitną. W sierpniu tego roku z inicjatywy
Dmowskiego powstał Komitet Narodowy Polski uznany przez państwa
zachodnie Ententy za oficjalną reprezentację narodu polskiego. Od początku 1919 r. był głównym delegatem Polski na konferencji pokojowej
w Paryżu, podczas której zmagając się z wrogością Wielkiej Brytanii, walczył o odzyskanie ziem zaboru pruskiego oraz Śląska, Warmii

i Mazur. Wspólnie z Ignacym Paderewskim podpisał traktat wersalski, na mocy którego Polska uzyskała znaczną część swoich ziem na zachodzie, przede wszystkim Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie.

Ignacy Paderewski (1860 – 1941)
Światowej sławy pianista. Wykorzystując swoją popularność, stał
się przed I wojną światową i w jej
trakcie orędownikiem sprawy polskiej na Zachodzie. W czasie pobytu
w USA osobiście starał się skłonić
prezydenta Woodrowa Wilsona do
wystąpienia na rzecz praw Polaków
do niepodległego państwa. Niewątpliwie wpłynął na deklarację Wilsona
z 1917 i 1918 r., w których uznawał
on konieczność przywrócenia Polsce
niepodległości. Przybycie Paderewskiego do Poznania w końcu grudnia 1918 r. stało się impulsem do wybuchu powstania wielkopolskiego.
W styczniu 1919 r. objął stanowisko
premiera rzadu RP i ministra spraw
zagranicznych, wspólnie z Romanem
Dmowskim reprezentował Polskę na
konferencji paryskiej i podpisał traktat wersalski.

Wincenty Witos (1874 – 1945)
Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”, poseł do parlamentu austriackiego. Uznawany za najwybitniejszego działacza w dziejach ruchu ludowego. W niepodległej Polsce trzykrotnie zajmował stanowisko premiera, m.in. w czasie najazdu bolszewickiego. Położył wielkie zasługi dla uświadomienia politycznego chłopów polskich
w Galicji, był zwolennikiem współpracy stronnictw galicyjskich w działaniach na rzecz niepodległości Polski.
Po utworzeniu komisji porozumiewawczej skupiającej stronnictwa niepodległościowe zgodził się na uczestnictwo
w niej „Piasta”. W końcu października
1918 r. stanął na czele Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie, nieuznającej zwierzchnictwa Austro-Węgier.
W ciągu kilku następnych dni przejęła
ona władzę na ziemiach zaboru austriackiego.

Wojciech Korfanty (1873 – 1939)
Przywódca polskiej chrześcijańskiej demokracji na Śląsku, poseł do
parlamentu niemieckiego (Reichstagu), w niepodległej Polsce poseł i senator RP. 25 października 1918 r. wystapił w Reichstagu z żądaniem przyłączenia do powstającego państwa
polskiego wszystkich ziem zaboru
pruskiego. W styczniu 1920 r. został
mianowany przez rząd RP komisarzem plebiscytowym na Górnym Slasku. Kierował wszystkimi przygotowaniami politycznymi do plebiscytu,
który miał zdecydować o przynależności Śląska do Polski lub Niemiec.
Po niekorzystnym dla Polski podziale terytorium plebiscytowego, nieuwzgledniającym wyników głosowania, wydał rozkaz rozpoczęcia powstania, na czele którego stanął jako
dyktator. Czyn zbrojny Górnoślązaków wpłynął na korzystniejszą dla
Polski decyzję państw zachodnich
w sprawie podziału terytorium Śląska.

Ignacy Daszynski (1866 – 1936)
Przywódca Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej, poseł do parlamentu austriackiego, w niepodległej
Polsce wicepremier w czasie najazdu bolszewickiego, marszałek Sejmu RP. Opowiadał się za niepodległościowym charakterem działalności socjalistów. Po wybuchu pierwszej wojny poparł utworzenie Legionów Polskich. 2 października 1918 r.
z inicjatywy Daszyńskiego posłowie
polscy zgłosili w czasie obrad parlamentu w Wiedniu wniosek, w którym domagali się przywrócenia niezawisłego państwa polskiego złożonego z ziem trzech zaborów, Pomorza i Śląska. W końcu października
wszedł w skład Polskiej Komisji Likwidacyjnej, a 7 listopada 1918 r. stanął na czele rządu w wyzwolonym od
okupacji austriackiej Lublinie, który
podporzadkował się następnie Józefowi Piłsudskiemu.
Marek Gałęzowski, IPN Warszawa
Źródło: www.solidarni.waw.pl
www.gazetapatria.pl
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Ludzie przyzwyczaili się mówić o „święcie zmarłych”, kiedy mają na myśli pierwsze dwa dni listopada. Przyznam, że ten skrót językowy nie razi mnie tak bardzo, choć oczywiście warto przypominać, iż w liturgii Kościoła nie ma żadnego kultu śmierci – pisze ks. Dariusz
Kowalczyk SJ.
Obchodzimy 1 listopada uroczystość Wszystkich Świętych, a 2 listopada wspominamy wszystkich
wiernych zmarłych, którzy jednak
– jak wierzymy – żyją w innej rzeczywistości. Formowanie się tych
dni w liturgii Kościoła to długa historia. Zauważmy jedynie, że początki Dnia Wszystkich Świętych
na Zachodzie sięgają m.in. papieża Bonifacego IV, który w 609 (lub
610) roku poświęcił dawny Panteon
w Rzymie jako kościół ku czci Dziewicy Maryi i wszystkich Męczenników. Odtąd, w każdą rocznicę tego
aktu, czyli 13 maja, do Wiecznego
Miasta przybywali pielgrzymi, by
oddać cześć męczennikom. Papież
Grzegorz III w 731 roku przeniósł
tę uroczystość na 1 listopada, najprawdopodobniej z tego względu,
że w maju brakowało w Rzymie
żywności, a jesienią spichlerze były
pełne. W roku 837 papież Grzegorz
IV rozszerzył formułę uroczystości 1 listopada z męczenników na
wszystkich świętych, a ponadto nakłonił cesarza Ludwi- ka Pobożnego, aby święto obchodzono w całym
cesarstwie.
Jeśli zaś chodzi o wspomnienie

pomniejszania tradycji innych Kościołów lokalnych – można powiedzieć, że w Polsce ma ono szczególny charakter.

DROGA, ALE DOKĄD?

Cmentarz wołomiński. Grób ś.p. ks. Prałata Jana Sikory.

wiernych zmarłych, to można powiedzieć, że jest ono wynikiem długiego procesu nadawania chrześcijańskiego sensu różnym pogańskim
świętom i tradycjom związanym ze
zmarłymi. Przyjmuje się, że właści-

wy początek dnia zadusznego przypada na rok 998, kiedy to Opat Odilon z opactwa Cluny zarządził, aby
wszystkie podległe mu klasztory
obchodziły 2 listopada wspomnienie zmarłych. Potem zwyczaj ten

rozpowszechnił się na całą Europę,
ale do Rzymu dotarł dopiero w wieku XIII. Dziś uroczystość Wszystkich Świętych i wspomnienie wiernych zmarłych obchodzimy w Kościele na całym świecie, ale – bez

Atmosfera początku listopada
skłania do snucia refleksji o celu życia człowieka. Jedną z metafor próbujących ująć istotę ludzkiego losu
jest obraz drogi. Człowiek jest wędrowcem, pielgrzymem, znajduje się na jakiejś drodze. Skąd? Dokąd? Z jakiej przyczyny? W jakim
celu? – te pytania towarzyszą istocie myślącej, jaką jest człowiek. Zadając je, z jednej strony doświadczamy zagrożenia nicością i bezsensem, a z drugiej odnajdujemy w sobie dynamizm zmierzający ku życiu
i miłości, ku spełnieniu. Czy ostatnia brama, jaką przechodzimy, to
brama cmentarna, czy też śmierć
jest bramą do życia wiecznego? Odpowiedzi na pytanie o początek i koniec drogi, którą idziemy, zależą od
kształtu naszej nadziei. Oddawanie
czci świętym i wspominanie zmarłych kształtują naszą nadzieję, a zarazem są jej świadectwem.
Źródło: www.idziemy.pl

W 28. rocznicę męczeńskiej śmierci
Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki
W dniu 19 października uczestniczyliśmy z przedstawicielami Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci Ks. Jerzego
Popiełuszki w uroczystościach 28 rocznicy męczeńskiej śmierci Ks. Jerzego Popiełuszki w Sanktuarium Żoliborskim w Parafii Świętego Stanisława Kostki. Przed nabożeństwem Premier Jarosław Kaczyński w asyście
Mariusza Błaszczaka i moim udziale złożył kwiaty na grobie Męczennika Naszych czasów i modliliśmy się przy
grobie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Ryszard Walczak
Prezes Ogólnopolskiego
Komitetu Pamięci
Ks. Jerzego Popiełuszki
Przewodniczący Komisji
Dziedzictwa Narodowego,
Edukacji, Kultury i Sportu
w Radzie Powiatu Wołomin
Następnie podczas nabożeństwa
w darze ofiarnym w imieniu Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci Ks.
Jerzego Popiełuszki prezes Ryszard
Walczak i wiceprezes Jan Marczak
złożyli Album pt: „Do Niepodległości” po nabożeństwie z Mamą Ks.
Jerzego Panią Marianną Popiełuszko przeszliśmy do grobu jej syna
a naszego Patrona i Orędownika by
uczestniczyć przy złożeniu kwiatów
i odmówieniu modlitwy.
www.gazetapatria.pl

W Parafii Św. Trójcy w miejscu pierwszej posługi duszpasterskiej Ks. Jerzego Popiełuszki została odprawiona 21 października
o godz. 10 uroczysta Msza Święta
w 28 rocznicę męczeńskiej śmierci
Ks. Jerzego i zbliżającą się 15 rocznicę pobudowania pomnika Ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach. Uroczystej Msz Świętej przewodniczył
Ksiądz Kanonik Edward Kowara
Proboszcz wspomnianej Parafii. Po
Nabożeństwie wszyscy zgromadzeni przeszli pod pomnik Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszko
gdzie odmówiono Litanie i przedstawiciele komitetu: Prezes Ryszard
Walczak, Marek Banaszek, Ryszard Załuski i Jan Waś z Komitetu
Katyńskiego złożyli Kwiaty. Hołd
przed pomnikiem swojego Patrona
złożyła również Młodzież z Panią
Dyrektor Małgorzatą Zyśk z Gimnazjum nr 2 im. Ks. Jerzego Popie-

łuszki w Ząbkach.
Pomnik ten został odsłonięty
27 października 1997 roku przez
Mamę Ks. Jerzego Panią Mariannę Popiełuszko i organizatora budowy monumentu Ryszarda Walczaka, a poświęcenia dokonał ówczesny Prymas Polski Kardynał Józef
Glemp w asyście wielu Kapłanów,
i wybitnych osobistości: Premiera
Jana Olszewskiego, Ministra Antoniego Macierewicza, śp. płk Wojciecha Ziębińskiego, śp. Stefana Melaka, Seweryna Jaworskiego i wielu
zgromadzonych gości .
Pierwszy wówczas na Mazowszu Pomnik Ks. Jerzego Popiełuszki mogłem zrealizować dzięki życzliwości i pomocy ówczesnych proboszczów Ks. Zdzisława Gniazdowskiego i Misjonarza Ks. Adama Szkópa oraz wielkiej pomocy
wiceprezesa Komitetu Wiktora Bonifaciuka i wsparciu Grzegorza Mi-

Premier Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak
i Ryszard Walczak przed grobem Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

chalika, Jana Sawickiego, Danuty
Filipiak, Danuty Kopatys, Edwarda Idzikowskiego, Stefanii i Adama Kowalczyków, Roberta Walczaka a także ofiarodawcy płyt Granitowych Sławomira Dolińskiego i wielu innych mieszkańców Ząbek.
Ten Pomnik stał się inspiracją
do stworzenia innych wspania-

łych dzieł i dalszego szerzenia Kultu Księdza Jerzego Popiełuszki dziś
już Błogosławionego a w niedalekiej przyszłości Świętego Jerzego.
Za wszelką dobroć i pomoc w szerzeniu Kultu i pamięci w przeciągu tych 28 lat moich działań z serca wszystkim osobom zaangażowanym i fundatorom dziękuję.
patria.gazeta@op.pl
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Naczelna Prokuratura Burdenki

Odbyła się konferencja prasowa ubranych po cywilnemu prokuratorów wojskowych pułkowników Rzepy
i Szeląga. Pochwalę ich za cywilne ubiory – mataczenia nie wolno przykrywać mundurem Wojska Polskiego.
Konferencja okazała się dziwna
nie tylko z tego powodu. Po pierwsze prokuratorzy byli wyraźnie zdenerwowani i dziwnie się spieszyli.
Dziennikarze nie byli w stanie dociekać prawdy bowiem po pierwszej
serii pytań dwójka ze sternikiem
wzięła nogi za pas. Wniosek: albo
„sternikowi” nie zależało by – jak
powiedział cywilo-pułkownik Szeląg – „uspokoić opinię publiczną”,
albo zarządził im odwrót w obawie,
że przyciśnięci dociekliwymi pytaniami sypną się.
Także to co powiedział ów cywilo-pułkownik jest dziwne. Stanowczo bowiem zaprzeczył doniesieniom jakoby eksperci znaleźli ślady
materiałów wybuchowych na wraku
nieszczęsnego tupolewa spoczywającego, zdaje się po wieczne czasy,
w Smoleńsku,. Następnie mamrotał o jakichś kremach i rurach PCV,
które mogły pomylić urządzenie badające występowanie materiałów
wybuchowych. Okazało się, że to
jakieś strasznie zawodne ustrojstwo
wszędzie widzące podejrzane materiały „wysokoenergetyczne”, które
następnie trzeba miesiącami badać,
aby ustalić co to jest. Zastanawiam
się w jaki sposób przechodzi na lotnisku przez wykrywacze mat. wybuchowych elegantka z kosmetykami wysokoenergetycznymi?

Oglądałem konferencję z dużo
starszym ode mnie znajomym,
znawcą stosunków rosyjskich także z racji jego własnych niemiłych
doświadczeń z Rosjanami. Znajomy słuchał prokuratorów i w pewnym momencie powiedział – wiesz,
czuję się tak jakbym słyszał ustalenia komisji Burdenki w sprawie Katynia.
Ten Burdenko to był nie byle kto Николай Нилович Бурденко, twórca rosyjskiej szkoły neurchirurgicznej. naczelny chirurg sowieckiej armii, członek Akademii Nauk ZSRR,
nawet pierwszy prezes sowieckiej
Akademii Nauk Medycznych, do
tego Bohater Pracy Socjalistycznej
i laureat Nagrody Stalinowskiej.
Jednym słowem gieroj i ekspert co
się zowie!

„Zasłużony” Burdenko na sowieckim znaczku pocztowym za 4 kopiejki
Cywilo-pułkownicy Szeląg i Rzepa

Takiego eksperta powołał tow.
Stalin do przekopania „na głębokość metra” ziemi pod Smoleńskiem i ustalenia, kto też popełnił
ohydną zbrodnie na polskich oficerach w Katyniu.

Romuald Szeremietiew
prof. KUL, były Minister
Obrony Narodowej

I podobnie jak w sprawie braku materiału wybuchowego w samolocie Tu-154 też od początku
była pewność, że mordercami Polaków nie byli Sowieci. Nazwa komisji brzmiała: „Specjalna komisja ds. ustalenia i przeprowadzenia
śledztwa okoliczności rozstrzelania
w lesie katyńskim polskich jeńców
wojennych przez niemiecko-faszystowskich najeźdźców”. Zanim zbadali już wiedzieli kto! Myślę że raport w sprawie katastrofy smoleńskiej powinni by nazwać: „Postępowanie ds. ustalenia okoliczności
wymuszonego lądowania po pijanemu polskich pilotów na lotnisku
w Smoleńsku”.
Buedenko nie miał tak łatwo jak
MAK bo w ziemi leżało kilka tysięcy ciał, chociaż polskich generałów było w niej mniej, niż na pokładzie tupolewaw kwietniu 2010 r.
W każdym razie „ekspert” wziął się
do pracy w kompetentnym bardzo
zespole. Byli w nim tacy „eksperci” jak szef głównego zarządu wojskowo-sanitarnego sowieckiej armii gen. Jefim Smirnow i gen. Alek-

I ci sami prokuratorzy w mundurach
Takie właśnie urządzenie nasi zawieźli do Smoleńska i okazało się
ono tak durne, że nawet namiot
w którym pracowali eksperci też
wydał się mu – mówił prokurator
– wybuchowo podejrzany. Stad ten
wniosek, że trudno stwierdzić, co to
urządzenie w ogóle wykryło, To będzie wiadome po skomplikowanych
kilkumiesięcznych badaniach laboratoryjnych. Ale chociaż prokurator
Szeląg nie wie co wykryto, to już
teraz na pewno wie, że nie wykryto materiałów wybuchowych. Jeżeli zebrane próbki bada laboratorium
rosyjskie, to ustali jaki krem podpuścił polskie urządzenie ścigające trotyl. Później nabrana przecież
„Rzeczpospolita” wystąpi do producenta podstępnego kremu o odszkodowanie.
patria.gazeta@op.pl

W styczniu 1944 r. Rosjanie przekopywali ziemie pod Smoleńskiem, a Ewa Kopacz myślała, że robili to w kwietniu 2010 r.

sander Gundorow, były komendant
Wojskowej Akademii Inżynieryjnej
występujący w komisji jako przewodniczący Komitetu Wszechsłowiańskiego (?). Sowiecki Czerwony
Krzyż reprezentował jego szef Siergiej Kolesnikow. Znalazł się także
wybitny znawca Polski Władimir
Potiomkin,znany z tego, że jako zastępca Mołotowa w dniu 17 września 1939 r. wręczał ambasadorowi RP notę ogłaszającą, że państwo
polskie „przestało istnieć”. Burdence Stalin zapewnił wsparcie duchowe kierując do komisji prawosławnego biskupa Mikołaja i szefa smoleńskiej jaczejki WKPb niejakiego Mielnikowa. Na okrasę dodano
jeszcze hrabiego Aleksieja Tołstoja,
który wsławił się tym, że w swych
powieściach przedstawiał Stalina
jako następcę cara Piotra I-go.
Był to skład jakiego nie powstydziłaby się nawet generlica Anodina, a min. Miller Jerzy mógłby tylko o takim zestawie pomarzyć. Komisja oczywiście nie zawiodła, nie
znalazła materiału wybuchowego,
tj. potwierdziła, że sprawcami mordu w Katyniu byli Niemcy. I stosownie do tego „uspokoiła opinię
publiczną” nakazując wystawienie
tablicy o tym informującej.
Polacy Burdence mimo to nie
uwierzyli bowiem wcześniej w Katyniu pracowała komisja międzynarodowa, która stwierdziła, że sprawcami zbrodni byli Sowieci. Współcześni następcy Burdenki jak dotąd mają lepiej bowiem żadna międzynarodowa komisja nie zbadała
katastrofy polskiego samolotu pod
Smoleńskiem. Coraz więcej jednak
wskazuje, że będzie badać. Przed
laty udało się zagranicznym ekspertom ustalić prawdę więc obecnie nie
powinno być inaczej. Przyszłość pogrobowców Burdenki nie wygląda
więc różowo.
I jeszcze margines, czyli jak to się
stało, że ukazał się artykuł w którym opisano odkrycie pirotechników. Mogło być tak, że ktoś z dostępem do wyników badań, zdając sobie sprawę, że mogą one być ukryte

poinformował gazetę. Jednak sprawa druku jest bardziej skomplikowana. Dziennik to własność Grzegorza Hajdarowicza, którego „partnerem” biznesowym jest płk Kazimierz Mochol, były wiceszef WSI.

Właścicel Rzepki
& jego WSI-owy Partner
Skoro wiadomość o materiałach
wybuchowych ukazała się w ich
gazecie może oznaczać, że niezależnie od świadomości piszących
dziennikarzy było to uderzenie
w Tuska nie koniecznie po to, aby
wyjaśnić zagadkę katastrofy, ale
żeby osłabić jego pozycję w PO.
Istnieje pogłoska, że Tusk nie życzy drugiej kadencji Komorowskiemu, a skoro zuchy z WSI popierają władcę żyrandola, to osłabienie pozycji Donalda byłoby
Broniowi na rękę. A że przy okazji można podrażnić prezesa PiS
tym lepiej.
Cóż, w przeszłości bywało,
że w wyniku walk między partyjnymi frakcjami społeczeństwo
uzyskiwało coś wartościowego.
Tak może być i w tym ostatnim
zdarzeniu.
Może być też inna wersja – dozór właściciela i „partnera” nad
dziennikarzami zaspał i artykuł dlatego ukazał się. Teraz, po
oświadczeniu „prokuratury Burdenki” Redakcja zacznie wycofywać się z tego co napisano
i będą opowiadać, że się pomylili –
o widzę, że już się wycofują.
Źródło:
http://szeremietiew.blox.pl
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Targowica, czyli zdrada Polski
W dziejach Polski bywały wydarzenia wzniosłe i podłe, bohaterskie i nikczemne. Bywali Polacy, którzy dla Ojczyzny oddawali życie, ale byli i tacy, którzy zdradzali i sprzedawali Polskę.

prof. Józef Szaniawski
Tak właśnie się stało 27 kwietnia
1792 r., kiedy to w stolicy Rosji grupa czołowych polskich polityków
potajemnie podpisała dokument,
który od 220 lat znany jest jako akt
najbardziej haniebnej zdrady narodowej w całej historii Polski. Pod
fałszywą datą 14 maja 1792 r. ogłoszono ten akt w miasteczku Targowica, już na terytorium Rzeczypospolitej.

Rosyjska agentura
w Polsce

Słowo i pojęcie „zdrada” istnieją
w każdym języku świata, ale tylko
w języku polskim jest idiom - słowo
nieprzetłumaczalne na żaden inny
język. Tym słowem jest określenie
TARGOWICA. Oznacza ona zdradę narodu i zdradę państwa, ale w
sposób szczególny. „Targowica” to
zdrada Polski na rzecz Rosji, w imię
imperialnych interesów rosyjskich
pod pretekstem rzekomej polskiej
racji stanu. Od 220 lat słowo „targowica” stanowi polityczny skrót
myślowy - symbol rzekomo niepodległej Polski, w rzeczywistości pozbawionej całkowicie suwerenności i rządzonej przez wysługujących
się Moskwie zdrajców polskich. Rosjanie już w połowie XVIII wieku
stworzyli w Rzeczypospolitej agenturę. Rosyjskimi agentami byli najważniejsi, najbardziej wpływowi
politycy polscy, posłowie, senatorowie, ministrowie, niestety, także biskupi, a nawet sam król. Pełni py-

chy, buty i siły wobec własnych rodaków - w Moskwie byli zaledwie
marionetkami kolejnych władców
Kremla. Rosjanie posługiwali się
tymi Polakami renegatami, ale zarazem pogardzali nimi. Przykładów
jest aż nadto: Stanisław August Poniatowski, gen. Stanisław Zajączek,
margrabia Aleksander Wielopolski,
Bierut, Gomułka, Kania, Jaruzelski
rządzili w Warszawie w wyniku rosyjskiej protekcji.
Targowiczanie 1792 r. - Ksawery
Branicki, Stanisław Szczęsny Potocki, Seweryn Rzewuski zwrócili się do carycy Katarzyny II, aby
obaliła polski Sejm, nazywany później Sejmem Wielkim lub Czteroletnim, a zwłaszcza jego najważniejszą uchwałę, jaką była Konstytucja
3 maja 1791 r. Rosyjska interwencja militarna miała też obalić rządy
stronnictwa patriotycznego w Polsce. Zdrajcy targowiczanie, w zamian za wyniesienie ich do władzy

nad własnym narodem przy pomocy rosyjskich bagnetów, gwarantowali carycy absolutną uległość polityczną oraz podporządkowanie Polski imperialnej rosyjskiej racji stanu. Dla Rosji, oczywiście, niezwykle korzystne politycznie było, aby
zachować pozory i aby rządy nad
Polską sprawowali Polacy i polscy
renegaci oddani całkowicie Rosji
i wykonujący rozkazy, które przekazywał im w imieniu dworu car-

skiego rosyjski ambasador w Warszawie.
Targowica 1792 r. nie była jedynym, wyjątkowym epizodem w historii Polski, lecz przez ok. 300 lat
stanowiła określony system polityczny rządów rosyjskich nad Polską. Tak np. formalnie nie byli targowiczanami posłowie na Sejmie
Rozbiorowym 1773 r. z Adamem
Ponińskim jako marszałkiem. Ale
właśnie za targowiczan uznała ich
historia, a jedynym sprawiedliwym
wśród zdrajców był wtedy poseł Tadeusz Rejtan.
Jeszcze wcześniej - w 1717 r. car
Piotr I potrafił wyszukać polskich
posłów renegatów, którzy przegłosowali utratę suwerenności Rzeczypospolitej na Sejmie Niemym. Mechanizm zdrady narodowej, istniejący w Polsce od tylu lat, jest ponadczasowy i niezmienny. Czołowi politycy polscy uzasadniają zdradę Ojczyzny fałszywie pojmowanymi dobrymi stosunkami z Rosją, niegdyś
carską, następnie sowiecką, a obecnie „demokratyczną” prezydenta
Putina. Ci renegaci pragną też wciągnąć do „targowicy” jak największą liczbę Polaków, aby mieć dla samych siebie polityczne alibi. Znakomicie scharakteryzował to zjawisko
na przykładzie króla - targowiczanina i zdrajcy Paweł Jasienica: „Stanisław August sam siebie poddał działaniu piekielnego prawa równi pochyłej. Kto raz na nią wstąpił, co
głos ogółu zwie zazwyczaj , ten już
później sunie w dół ruchem jednostajnie przyspieszonym. Psychiczna samoobrona nakaże mu rychło
ciągnąć za sobą innych, ułatwiać
podłości, w głębi serca pragnąć powszechnego spodlenia”.

Przestrogi
Józefa Piłsudskiego

Marszałek Józef Piłsudski, definiując sytuację II Rzeczypospolitej wkrótce po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., przestrzegał jed-

Nie walnęło i nie urwało
tylko wybuchło i rozerwało
Co zrobią z tymi naukowcami? Też orzekną, że oszołomy?
Do tej pory klub wyznawców pancernej brzozy miał do bicia Macierewicza, że oszołom oraz profesorów Biniendę, Nowaczyka i Szuladzińskiego, że hochsztaplerzy. Co to
za eksperci, z Australii, z Ameryki,
z jakiegoś tam NASA...
Ale teraz dołączyli do nich niezależni polscy profesorowie, profesor
Obrębski i inne poważne nazwiska
z Politechniki Warszawskiej, z AGH
w Krakowie, z Akademii Technologicznej w Bydgoszczy, którzy mówią wprost – tam był jakiś wybuch!
www.gazetapatria.pl

I suchej nitki nie zostawiają na dotychczasowym sposobie badania katastrofy. Co zrobią z tymi naukowcami? Też orzekną, że oszołomy?
Coraz mizerniej naprzeciw coraz
dłuższej listy naukowców wygląda
klub wyznawców pancernej brzozy,
ze swoimi świętymi księgami Millera i Anodiny. którego naukowa podbudowa sprowadza się do krótkiej
ekspertyzy pułkownika Klicha – jak
walnęło, to się urwało... Coraz więcej wskazuje, że nie walnęło i nie
urwało tylko wybuchło i rozerwało.

Janusz Wojciechowski

noznacznie: „Niegdyś spotkaliśmy w Polsce ludzi twierdzących,
że służba dla Rosji jest równoznaczna ze służbą Ojczyźnie. (.) Polskę
być może czekają i ciężkie przeżycia. Podczas kryzysów strzeżcie się
agentów. Idźcie swoją drogą, służąc
jedynie Polsce, miłując tylko Polskę
i nienawidząc tych, co służą obcym.
(.) Zwycięstwa nad agenturami nie
odnieśliśmy wcale. Cały szereg ludzi zajmujący w państwie naszym
wysokie stanowiska przeszedł przez
służbę szpiegowską u obcych, nasze
partie polityczne szpiegowały płatnie na rzecz obcych, a nawiązane
wówczas kontakty pozostają do dziś
dnia nie zerwane - wypłacone wówczas rachunki znajdują się do dziś
dnia w dossier obcych gabinetów”.

Komunistyczna
targowica XX wieku

„Tak wyglądała targowica współczesnej Polski” - pisze o latach
1944-45 prof. Norman Davies, wymieniając z nazwiska Bieruta, Gomułkę, Rolę-Żymierskiego i Osóbkę-Morawskiego. Angielski historyk, dalej pisząc o stanie wojennym,
tak charakteryzuje generała dyktatora: „Jaruzelski był oficerem w służbie imperium sowieckiego od młodości aż do emerytury. (...) Element
prorosyjski był zawsze znacznie silniejszy, niż Polacy chcą się przyznać. (...) Jaruzelski już jako szef
Głównego Zarządu Politycznego
Wojska Polskiego był człowiekiem
KGB. (.) Gdy się weźmie panujący
w Polsce układ polityczny, pytanie
o to, czy wprowadzając stan wojenny, Jaruzelski działał z inicjatywy
własnej, czy też z inicjatywy Moskwy, staje się pytaniem retorycznym. Gdyby Jaruzelski sam opracował plan działania, to i tak jako
lojalny komunista musiałby prosić sowieckich towarzyszy o zielone światło. Gdyby zaś plan narodził
się w Moskwie, generał musiałby go
posłusznie wykonać”.
Tak właśnie wyglądał polityczny mechanizm zdrady narodowej
w rządzonej przez komunistów Polsce Ludowej. Był prawie identyczny jak ten w XVIII wieku, tyle tylko
że carski dwór w Petersburgu zastąpiło sowieckie Politbiuro na Kremlu. Targowicę XX wieku w Polsce
najdokładniej sprecyzował nie byle
kto, bo Wiaczesław Mołotow - prawa ręka Stalina, premier rządu sowieckiego i razem z von Ribbentropem współsygnatariusz IV rozbioru
Polski z 23 sierpnia 1939 r. Dożywszy sędziwego wieku, Mołotow zanotował dosłownie w swym pamiętniku: „Jaruzelski (.) nigdy wcześniej
nie słyszałem tego nazwiska, zanim
nie ujrzałem go w roli pierwszego
sekretarza (...). Bolszewików było
wśród Polaków niewielu. Jaruzelski
nas wyręczył”. I to właśnie jest istota prawdy o stanie wojennym w Pol-

sce. Jaruzelski wyręczył Rosjan!
Współczesną targowicę w PRL
scharakteryzował
znakomicie
w swych cynicznie szczerych wspomnieniach gen. Witalij Pawłow przez kilkanaście lat szef rezydentury KGB w Warszawie, a następnie rektor akademii KGB w Moskwie. Pisze on, że zbrodnicze KGB
miało agentów we wszystkich krajach Europy, w USA, Kanadzie, dosłownie na całym świecie. Tylko
w Polsce nie było sowieckiej agentury! Pawłow pisze dosłownie: „KGB
w Polsce nie miało agentów, a jedynie zaufanych ludzi wśród przyjaciół”. Dalej następują znakomite charakterystyki takich przyjaciół
KGB, jak m.in. Gierek, Kania, Jaruzelski, Moczar, Kiszczak, Szlachcic, Jaroszewicz, zdrajcy i renegaci
własnej Ojczyzny.
Pod fałszywie pojmowanymi hasłami dobrych stosunków współpracy oraz pojednania z Rosją w ciągu ostatnich 220 lat mieliśmy realnie do czynienia z kolejnymi aktami zdrady Polski, dokonywanymi w imię imperialnych celów
Rosji carskiej, potem sowieckiej,
a obecnie Rosji Putina. Dobre stosunki i współpraca z sąsiadami powinny być celem polityki zagranicznej każdego państwa. Także pojednanie jest rzeczą szlachetną i potrzebną. Ale to nie może być „ulica jednokierunkowa”. To nie może
być tak, że z Rosją mamy ciągle
nierozliczone rachunki krzywd. Po
10 kwietnia 2010 r. dochodzą nowe.
Moskwa domaga się od Polaków
dobrej woli, a sama nie tylko nie
wykazuje dobrej woli, ale wykazuje wolę najgorszą!
patria.gazeta@op.pl
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Anioł Stróż
Ziemi Wołomińskiej
XI Edycja – 2012

Laureaci i nominowani za rok 2009.
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Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej XI edycja – 2012
Miło mi poinformować o przygotowaniach do kolejnej XI edycji wręczania wyróżnień „Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej” wybitnym osobom
zasłużonym dla naszego Regionu oraz dla całej Ojczyzny. Dziękuję wszystkim za dotychczasową życzliwość.

Kapituła „Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej”, laureaci i nominowani za rok 2011.
Wyróżnienie z rąk Krzysztofa Wytrykusa
i Jana Tokarskiego otrzymuje Ireneusz Kielczyk

Wyróżnienie z rąk Kazimierza A. Zycha i Zbigniewa Łukjańczuka
i otrzymuje ks. Prałat Jan Andrzejewski

Laureaci wyróżnienia ks. Paweł Placek i starosta Konrad Rytel.

Anioła otrzymuje ś.p. ks. Prałat Jan Sikora od prezesa Jana Tokarskiego.

Zapraszam do szczególnego zainteresowania się tematem i zgłaszania kandydatów do wyróżnienia, do dnia 10 grudnia 2012 roku na adres:
ul. Kościelna 61a, 05-200 Wołomin
e-mail: patria.gazeta@op.pl
prezes Jan Tokarski – 604 578 845
Członkowie Kapituły: ks. prałat Jan Andrzejewski, Elżbieta Kuczko, Janina Kiliańska, Janina Samsel, Krzysztof Wytrykus, Kazimierz Zych, Zbigniew Łukijańczuk.
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Płać podatki w Wołominie
i wygraj samochód!
5 listopada rusza kampania informacyjna „Płać podatki w Wołominie”, która ma
zachęcić mieszkańców do odprowadzania podatków w tym mieście. Płacąc podatek dochodowy w Wołominie, mieszkańcy mają realny wpływ na rozwój swojej miejscowości. Większe wpływy z podatków to więcej środków na nowe inwestycje czy bieżące naprawy. To także możliwość wygrania atrakcyjnych nagród.

Serdecznie zapraszam do kupna książki
o ś.p. Ks. Prałacie Janie Sikorze
Książka do nabycia w sklepie
przy ul. Kościelna 61a i 61b.
Cena 25 zł.
Środki ze sprzedaży przeznaczone będą
na budowę epitafium ks. Prałata.
Kazimierz A. Zych
REKLAMA

Wszystkie osoby mieszkające
na terenie Wołomina, które do tej
pory płaciły podatek w innej gminie, mogą teraz nadrobić zaległości. Składając formularz ZAP-3
w Urzędzie Skarbowym i tym samym
deklarując chęć płacenia podatku
w Wołominie do końca 2012 r., mają
szansę wygrać samochód osobowy
i tablety. Aby to zrobić, należy:
1. Pobrać formularz ZAP-3 (dostępny w Urzędzie Skarbowym,
Urzędzie Miejskim oraz na stronie
Ministerstwa Finansów) i wypełnić
go, wpisując swój wołomiński adres
zamieszkania.
2. Złożyć wypełniony formularz
w Urzędzie Skarbowym w Wołominie. Koniecznie poprosić o pisemne potwierdzenie złożenia tego dokumentu.
3. Wypełnić kupon konkursowy,
który znajduje się na odwrocie ulotki (można również znaleźć go na
stronie wolomin.org lub w Urzędzie Miejskim w Wołominie) i wymyślić hasło, które powinno promować Wołomin.
Zwycięzców, których wyłoni specjalnie powołana Komisja Konkur-

sowa, poznamy w styczniu 2013 r.
Podatek dochodowy zasila nie tylko finanse całego kraju, ale również budżet gminy, w której mieszka konkretny podatnik. Do gminnych finansów wpływa bowiem ponad jedna trzecia z całkowitych dochodów państwa z tego podatku.
Łącznie daje to niebagatelną kwotę.
W 2011 r. nasza gmina dzięki udziałom w PIT zyskała ponad 38 mln
zł. Kwota ta może być jednak jeszcze większa. Dlatego ważne jest, by
Urząd Skarbowy znał nasz prawdziwy adres zamieszkania, a nie tylko
oficjalnego meldunku, bowiem tylko w takiej sytuacji będzie w stanie
przydzielić środki naszej gminie.
Dzięki temu zyskamy równe drogi
i chodniki, nowe szkoły, przedszkola, boiska. Większy wpływy do budżetu oznacza jeszcze więcej inwestycji.
W naszej gminie zameldowanych
jest obecnie ponad 50 tys. osób,
z czego ukończony 18. rok życia ma
niemal 40 tys. osób. Według przeprowadzonych szacunków liczba
osób mieszkających na terenie Wołomina, lecz nieodprowadzających

tu podatków można dochodzić nawet do kilku tysięcy.
Biorąc pod uwagę, że średni
wpływ do gminnego budżetu od
mieszkańca gminy Wołomin to ok.
1000 zł, to 1000 nowych zarejestrowanych podatników oznacza dodatkowy milion dla miejskiej kasy, czyli dla nas wszystkich. To naprawdę
znacząca kwota, która pozwala na
wyremontowanie niemal półtora kilometra drogi poprzez położenie na
niej tzw. nakładki asfaltowej.
– Dodatkowe wpływy z podatku
od osób mieszkających w Wołominie oznaczają rozwój ich najbliższej
okolicy, który będzie służył nie tylko im, ale także ich dzieciom i przyszłym pokoleniom. Zachęcam więc
wszystkie mieszkające u nas osoby do aktualizacji swoich danych
w urzędzie skarbowym – mówi Burmistrz Wołomina Ryszard Madziar.
Więcej szczegółów dotyczących
konkursu dostępnych będzie już
wkrótce na ulotkach, stronie internetowej www.wolomin.org oraz na
oficjalnym profilu Wołomina na Facebooku facebook.com/wolomin.

REKLAMA

PROFILAKTYKA

ZATRZYMAĆ OSTEOPOROZĘ
Bezpłatne badania w Wołominie
Osteoporoza osłabia kości i zwiększa ryzyko złamań
kręgosłupa i kości udowej ze wszystkimi ich
powikłaniami, ze śmiertelnymi włącznie. Jakość życia po
złamaniu w przebiegu osteoporozy znacznie się
pogarsza. W Europie co 30 sekund ktoś doznaje
złamania w wyniku osteoporozy. Osteoporoza jest
zwana cichym „złodziejem kości”, gdyż działa wolno i
bezboleśnie. Dotyka głównie osoby, które ukończyły 50
rok życia, ale może też występować u ludzi młodych.
Wczesne wykrywanie i rozpoczęcie leczenia jest
skuteczne w walce z tą chorobą.
Badanie ultrasonometryczne (wykonane ultrasonometrem Achilles
Express 2) pozwala rozpoznać i określić wytrzymałość Twoich kości.

Terminy bezpłatnych badań dla osób, które
ukończyły 50 rok życia:
1. Urząd Miasta 14.11.2012 roku w godz. 9.00 – 16.00
2. Miejski Dom Kultury 15.11.2012 roku w godz. 9.30 – 16.00
3. Szkoła Podstawowa w Zagościńcu - 18.11.2012 roku w godz. 9.00 – 16.00
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Ocalić od zapomnienia To wstrząsająca
– XII Międzynarodowy Rajd Katyński

wiadomość

– Mamy wrażenie, jakby zacieśniała się pętla nad
wszystkimi osobami mogącymi zrelacjonować, co się
naprawdę wydarzyło w Smoleńsku – mówi portalowi
Niezależna.pl poseł Antoni Macierewicz, przewodniczący parlamentarnego zespołu badającego przyczyny katastrofy smoleńskiej.

Pod patronatem burmistrza Wołomina Ryszarda Madziara, w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z cyklu „Ocalić od
zapomnienia” z prezentacją wystawy zdjęć z ostatniego rajdu, a także
pokazu multimedialnego. Współor-

ganizatorem spotkania, jak i uczestnikiem rajdu jest Edward Olszowy.
W spotkaniu udział wzięli: Komandor Rajdu Wiktor Węgrzyn oraz
uczestnicy XII Międzynarodowego
Rajdu Katyńskiego..
opr. red.

Żydzi w armii Hitlera?

Ponad 130 tysięcy osób pochodzenia żydowskiego walczyło w szeregach wojsk
III Rzeszy.

Ich losy opisał amerykański historyk
Bryan Mark Rigg w książce „Losy
żydowskich żołnierzy Hitlera”, która
właśnie trafiła do księgarń.
Historyk oparł swoją pracę na rozmowach z byłymi żołnierzami Wehrmachtu, którzy mieli żydowskich
przodków i wedle ustaw nazistowskich byli Żydami. Żołnierze o takim
pochodzeniu brali udział w niemal
każdej kampanii podczas II wojny
światowej. Zebrane przez amerykańskiego naukowca historie pokazują
ich skomplikowane położenie - walczyli za państwo, które wysyłało ich
rodziny do obozów koncentracyjnych.

Certyfikat „aryjskości”

Hitler w rozmaity sposób traktował różne osoby o żydowskich korzeniach. Ci, którzy w szczególny sposób
zasłużyli się III Rzeszy, mogli uzyskać specjalne zaświadczenie, uznające ich tzw. aryjskość. Żołnierze mieli na uzyskanie takiego dokumentu największe szanse, ponieważ służba w wojsku była dla nazistów dowodem najwyższego stopnia asymilacji. Aby uzyskać taki certyfikat składało się trzy osobne podania - prośbę
o pozwolenie na kontynuację służby,
patria.gazeta@op.pl

prośbę o pozwolenie na kontynuację
służby z możliwością awansu, oraz
o właściwy certyfikat „aryjskości”,
którego posiadacz mógł siebie określać jako Niemca pełnej krwi. Dokumenty pierwszego i drugiego rodzaju
zawierały zastrzeżenie, że Hitler zdecyduje po wojnie o ostatecznym losie
danej osoby.

Czuli się Niemcami

Wiele certyfikatów „aryjskości”
przyznał sam Hitler, szczególnie dotyczyło to rannych i wyróżnionych żołnierzy, oraz takich, którzy byli fizycznie najbliżsi „aryjskiemu ideałowi”.
Hitler osobiście przejrzał kilka tysięcy podań o uznanie „aryjskości” i zaaprobował pewną część z nich. Rigg
udokumentował 306 takich przypadków, w większości oficerów. Większość tzw. „mieszańców” (Mischling)
związanych z narodowym socjalizmem odrzucało identyfikację z żydostwem - osoby te uważały się za
Niemców, często zdarzało się, że deklarowały antysemityzm, choć najczęściej w odniesieniu do tzw. „Wschodnich Żydów” (Ostjuden). Rigg przytacza wypowiedź Hansa Herdera, który
wpadł w głęboką depresję, gdy dowie-

dział się, że ma żydowskiego dziadka.
„Mówię ci uczciwie, że nie lubię Żydów” - powiedział Riggowi w 1996
roku. Żołnierz Wehrmachtu, z jednym
żydowskim rodzicem, stwierdził: „generalnie rzecz biorąc Mischlinge są
bardzo antysemiccy”. Inny wojskowy o żydowskich korzeniach dodał:
„w większości Mischlinge czuli się
bardziej Niemcami niż Żydami. Niektórzy z nich chętnie wstąpiliby do
SS, gdyby nie byli skalani żydowską
krwią”.
W wielu wypadkach rodziny uciekały się do rozmaitych forteli, aby przez
protekcję uzyskać certyfikat „aryjskości”. Udało się to feldmarszałkowi Erhardtowi Milchowi, który pełnił funkcję Sekretarza Stanu ds. Lotnictwa.
W 1933 roku jego matka poszła na policję i zeznała, że jej sześcioro dzieci pochodzi z kazirodczego stosunku z jej aryjskim wujkiem, a nie z jej
żydowskim mężem. Milch do końca wojny sprawował jedną z najwyższych funkcji w hierarchii III Rzeszy. W rodzinie Loewen wydano certyfikat „aryjskości” dzieciom żydowskiego ojca i „aryjki” po tym, jak rodzina złożyła na gestapo oświadczenie, że matka pracowała jako prostytutka. Bardzo często jednak mieszańcy wcielani byli do służby w karnych
kompaniach, gdzie śmiertelność była
bardzo wysoka.
Rigg twierdzi, że większość zbadanych przez niego żołnierzy chciało
się wykazać, udowodnić, że są godni
miana Niemca, walcząc z niezwykłą
zażartością, narażając się często dużo
bardziej niż „aryjczycy”. Rigg zbadał dokładnie 1671 przypadków żołnierzy-Żydów i Mischlinge (w tym 26
członków NSDAP): 163 z nich zginęło, 279 odznaczono za odwagę, z czego aż 15 Krzyżem Rycerskim. Często
służąc w wojsku, chcieli pomóc swoim żydowskim rodzinom, jednocze-

Rzecznik stołecznej policji potwierdził, że chorąży Remigiusz
Muś nie żyje.
Śmierć chorążego Remigiusza
Musia to naprawdę wstrząsająca informacja. Chciałbym złożyć
rodzinie chorążego Musia głębokie kondolencje. Wszyscy, co znali go już wcześniej, a także poznali niedawno, muszą być wstrząśnięci. Zwłaszcza, gdy ginie w niewyjaśnionych okolicznościach istotny,
a nawet kluczowy, jak w tym przypadku, świadek tamtych wydarzeń.
Trzeba pamiętać, że chorąży Muś
był jednym z dwóch świadków, który osobiście słyszał komendę z wieży w Smoleńsku o zejściu do 50 m.
To zupełnie kluczowe zeznanie dla
wyjaśnienia okoliczności zbrodni
smoleńskiej. Dzisiaj tylko porucznik Artur Wosztyl może to jeszcze
potwierdzić.
Policja nie chce na razie ujawnić
okoliczności śmierci, ale jej rzecznik mówi: nic nie wskazuje na
udział osób trzecich.
Prokurator generalny musi objąć osobisty nadzór nad tym śledztwem. Jeżeli już teraz, po wstępnych oględzinach, sugeruje się ostateczne ustalenia, to jest to działanie pod tezę. Zresztą mamy wrażenie, jakby zacieśniała się pętla nad
wszystkimi osobami mogącymi zrelacjonować, co się naprawdę wydarzyło w Smoleńsku
Podobne zeznania jak chorąży
śnie, jak twierdzi autor pracy, wielu takich żołnierzy „czuło, że zdradza tych właśnie ludzi, których chcieli ochronić”.

Co wiedzieli
o Holokauście?

Rigg poświęca wiele miejsca rozstrzygnięciu kwestii, co Niemcy żydowskiego pochodzenia wiedzieli
o Holokauście. Według niego, „większość Mischlinge nie zrobiła nic, aby
pomóc polskim Żydom źle traktowanym przez ich kolegów - żołnierzy. Większość żołnierzy mieszańców cieszyła się z niemieckich zwycięstw ze swymi współtowarzyszami mając nadzieję, że ich służba
wpłynie na zniesienie dyskryminacji
w domu. Niewiele się martwili prześladowaniem polsko - żydowskich
cywili przez swych rodaków”. Rigg
uważa jednak, że większość z nich nie
wiedziała o Holokauście ani o rzeczywistości obozów koncentracyjnych
czy obozów śmierci. Każdy ze zbadanych przez tego historyka żydowskich żołnierzy Wehrmachtu stracił

Antoni Macierewicz
poseł Prawa i Sprawiedliwości
Muś złożył porucznik Wosztyl. Czy
powinien zostać objęty ochroną?
Nieraz ochrona może być równie
ryzykowna, ale bez wątpienia powinien zostać objęty programem, jakim otacza się kluczowych świadków. Najważniejsze jest jednak podjęcie działań o umiędzynarodowienie śledztwa, bo nie będzie można
wtedy ukrywać dowodów i mataczyć. Dzisiaj musimy mieć bowiem
świadomość, że chodzi o zbrodnię.
Mamy pełne prawo i obowiązek
podejrzewać, że doszło do zbrodni
smoleńskiej. I świadkowie, którzy
mogą pomóc w jej wyjaśnieniu, muszą być szczególnie chronieni.
źródło: niezależna pl
w Zagładzie przeciętnie około ośmiu
krewnych.
Ale zdarzały się również inne przypadki. Rigg pisze: „Wbrew oczekiwaniom, moje badania wykazały, że niektóre osoby pochodzenia żydowskiego brały bezpośredni udział w Holokauście jako sprawcy, głównie ze
względu na swoją rangę i obowiązki
z nią związane”. Najbardziej winny był feldmarszałek Milch, którego nie tylko informowano o mordach
oraz pracy niewolniczej, ale nawet
o medycznych eksperymentach na
więźniach. Milch uznał je za „interesujące”. Podobnie rzecz się ma z „półŻydem” dr. Hansem Eppignerem, odpowiedzialnym za pseudonaukowe
eksperymenty medyczne w Dachau.
Jednym z najbardziej szokujących
jest przypadek „pełnego Żyda” Elke
Sirewiz, który załatwił sobie fałszywe papiery na nazwisko Fritz Scherwitz i został członkiem NSDAP. Służył w SS jako Obersturmfuehrer, był
komendantem obozu koncentracyjnego w Lenta pod Rygą na Łotwie.
źródło: PAP
www.gazetapatria.pl

8

Numer 6 (19), listopad 2012

„PATRIA”

Świętowaliśmy urodziny PiS
W piątkowy wieczór, 26 października, warszawskiPIS.pl skończył rok. Jubileusz
obchodziliśmy w Hybrydach, naszymi gośćmi byli m. in. Mariusz Kamiński (chociaż on po prawdzie występował też trochę w roli gospodarza, jako nasz wydawca), Mariusz Błaszczak, parlamentarzyści, radni, dziennikarze, naukowcy, artyści, członkowie i sympatycy PIS oraz współpracujących z nami, zaprzyjaźnionych
organizacji. Niestety, w ostatniej chwili dotarła do nas informacja, że nasz gość
honorowy, premier Jarosław Kaczyński nie mógł przyjechać ze względów rodzinnych.
Po krótkiej prezentacji naszego
portalu wręczyliśmy pierwsze nagrody warszawskiegoPIS.pl. Laureatami zostali: Robert Perkowski,
burmistrz Ząbek, Jarosław Krajewski, radny Warszawy oraz Paweł Lisiecki, radny Pragi Północ. Nagrodzonym samorządowcom jeszcze
raz gratulujemy. Przygotowaliśmy
także prezent specjalny dla Jarosława Kaczyńskiego, który przekazaliśmy na ręce Mariusza Kamińskiego.
Przyszło kilkaset osób, nastro-

je raczej dopisywały. Tym bardziej,
że gościom wyraźnie spodobały
się występy naszych artystów, Paweł Piekarczyk zagrał kilka pieśni
ś.p. Przemysława Gintrowskiego,
parę swoich utworów z naszym ulubionym songiem o Platformie na
końcu. Po nim na scenę wyszedł
Jan Pietrzak i był to naprawdę fantastyczny recital. Pan Jan ponad półtoragodzinny występ zakończył premierową piosenką, w której znalazł
się już dach Basenu Narodowego

i wodospady na jego schodach ewakuacyjnych. Artysta wzruszył chyba wszystkich obecnych śpiewając
„Żeby Polska” i deklarując, że bardzo liczy na nas w kontekście odbudowy państwa polskiego po latach
degrengolady.
Na koniec poświęciliśmy się długim nocnym rozmowom Polaków.
Z naszych pisowskich vipów towarzyszył nam do samego końca poseł
Adam Kwiatkowski – było bardzo
miło, a efekty naszych rozmów za-

Trotyl i spektrometry
– czyli jak kręcił Szeląg
Ze słów płk. Szeląga ktoś może wysnuć wniosek, że spektrometr reaguje tak
samo na bardzo wiele cząsteczek i że używając go, można łatwo pomylić z trotylem byle kosmetyk czy związek chemiczny z gleby. To nie jest prawda. Gdyby tak
było, spektrometrów ruchliwości jonów nie używano by powszechnie jako detektorów materiałów wybuchowych na lotniskach czy w innych sytuacjach, narkotyków lub skażeń gazami trującymi.
„W toku oględzin wykorzystywano spektrometry ruchliwości jonów.
Urządzenie rejestruje cząsteczki
o takiej masie jak trotyl. Może tak
samo reagować na trotyl, jak i na
kosmetyki czy związki chemiczne z gleby. (…) Pozytywny sygnał
wskazywał, które elementy badać.
Dopiero po badaniu laboratoryjnym
ich wyniki mogą podkreślić lub wykluczyć związek chemiczny. Zabezpieczono kilkaset próbek. Dopiero przeprowadzone badania laboratoryjne mogą wykluczyć bądź potwierdzić wskazania” – stwierdził
Wojskowy Prokurator Okręgowy
płk Ireneusz Szeląg, komentując doniesienie „Rzeczpospolitej” o znalezieniu śladów trotylu we wraku tupolewa w Smoleńsku.
Otóż jeśli rzeczywiście wykorzystywano spektrometry ruchliwości jonów, to z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że to
jednak były ślady trotylu, a nie innego związku chemicznego, choć
oczywiście pewna możliwość pomyłki istnieje. Ze słów płk. Szeląga ktoś może wysnuć wniosek, że
spektrometr reaguje tak samo na
bardzo wiele cząsteczek i że używając go, można łatwo pomylić z trotylem byle kosmetyk czy związek
chemiczny z gleby. To nie jest prawwww.gazetapatria.pl

da. Gdyby tak było, spektrometrów
ruchliwości jonów nie używano by
powszechnie jako detektorów materiałów wybuchowych na lotniskach
czy w innych sytuacjach, narkotyków lub skażeń gazami trującymi.
Zdarzają się wprawdzie „fałszywe alarmy”, ale nie wzbudza ich
aż tak wiele substancji. Eksperyment dokonany przez chemików
z Washington State University pokazał, że z siedemnastu substancji
wybranych z uwagi na podobieństwo struktury chemicznej do trotylu (składników kosmetyków, pestycydów, produktów ubocznych spalania tytoniu oraz zanieczyszczeń
powietrza) i spodziewane z tego powodu prawdopodobieństwo „fałszywych alarmów” tylko siedem (pięć
zanieczyszczeń, jeden składnik kosmetyków i jeden pestycyd) wywołało w ogóle reakcję spektrometru.
Przy czym tylko jeden związek chemiczny z tych siedmiu – 4,6-dinitroo-krezol – dawał podobny wygląd
widma (z „pikiem” w tym samym
miejscu) co trotyl. Jednak i w tym
przypadku jeden z parametrów nadal się różnił, tak że ostatecznie badacze doszli do wniosku, że „możliwość fałszywego alarmu spowodowanego przez obecność tych 17
związków jest nieprawdopodobna”.

W wymienionym eksperymencie
użyto wprawdzie spektrometru specjalnie skonstruowanego na uniwersytecie, podkreślając, że ograniczenia urządzeń komercyjnych bywają w rzeczywistości przyczyną fałszywych alarmów. Jednak nie jest
z tymi urządzeniami aż tak źle. Test
przeprowadzony przez amerykański
National Institute of Justice z udziałem spektrometru Itemiser wykazał
zero fałszywych alarmów przy wykrywaniu trotylu (używano do jego
„zmylenia” pestycydu 3-metylo-4nitrofenolu). Producent spektrometru Sabre 5000 chwali się wskaźnikiem fałszywych alarmów poniżej 1 proc. Niemiecki Institut für
Umwelttechnologien podaje, że ich
przenośny spektrometr ma liczbę
fałszywych alarmów poniżej 4 proc.
Tak więc prawdopodobieństwo, że
we wraku samolotu w Smoleńsku
rzeczywiście znaleziono ślady trotylu, jest naprawdę duże. Tym bardziej, że kuzyn jednej z ofiar katastrofy zlecił na własną rękę badania
pozostałych po niej rzeczy metodą analizy chemicznej laboratorium
w USA. W jednej z próbek znaleziono ślady trotylu.
Źródło: niezależna.pl

fot. warszawskiPiS.pl

Goście uroczystości. Od lewej: Grzegorz Mickiewicz,
Piotr Uściński, Robert Perkowski i poseł Jacek Sasin.

pewne niedługo pojawią się na portalu.
Za rok mamy nadzieję spotkać
się w jeszcze szerszym gronie. I na

pewno przygotujemy drugą edycję
nagród, co ma się stać naszym corocznym zwyczajem.
Źródło: http://warszawskipis.pl

Córka Kaczorowskiego:
nie mogę tego pojąć
Byliśmy gotowi lecieć do Rosji, ale nie proszono nas
o pomoc w identyfikacji ojca; zapewniono, że został
rozpoznany – powiedziała w środę Alicja Jankowska,
córka ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.
Jak powiedziała Jankowska, po
katastrofie pod Smoleńskiem rodzina Kaczorowskiego otrzymała zapewnienie, że są osoby, które rozpoznają ciało prezydenta. „Nie wiadomo było, czy lecieć do Smoleńska,
do Moskwy, czy do Warszawy. Byliśmy gotowi lecieć tam, gdzie potrzeba. W niedzielę (11 kwietnia
2010 r.) doszła do nas wiadomość,
że tatusia ciało zostało zidentyfikowane, i to bardzo łatwo” – podkreśliła.
„Przylecieliśmy do Warszawy;
mówiono nam, że tatuś był mało
uszkodzony, że go od razu rozpoznano i że nie było żadnej wątpliwości, że to on. Dowiadujemy się
teraz, że ta osoba, która podobno
poznała tatusia (ówczesny wiceszef MSZ Jacek Najder), nie znała go osobiście. Ten pan tylko widział go na uroczystościach, w gazetach i w telewizji” – powiedziała
Jankowska. „Nie mogę zrozumieć,
dlaczego pozwolono na to, aby ciężar identyfikacji i odpowiedzialność
za tę czynność spadł na tę jedną osobę” – dodała.
Córka Kaczorowskiego podkreśliła, że rodzina i bliscy byli gotowi
polecieć do Rosji i pomóc w identyfikacji. Nie proszono nas o żadne informacje, nie pytano, w co był ubrany, czy miał znaki szczególne, nie
proszono o próbki DNA – mówiła.
„Trudno przyjąć nam, że w chwili,
gdy taka tragedia się wydarzyła, nie
było procedur, które by nie pozwo-

liły, by takie horrendalne błędy zostały popełnione” – dodała Jankowska. Podkreśliła, że nie przyjmuje,
że zła identyfikacja to wina jednej
osoby. „Ważne, by zrozumieć, jak to
się stało i dołożyć starań, by podobne błędy się już nie zdarzyły” – powiedziała.
Córka prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Jagoda Kaczorowska
powiedziała, że rodzina otrzymuje listy z propozycją, aby ostatniego prezydenta na uchodźstwie pochować na Wawelu. Jednoznacznie
stwierdziła jednak, że rodzina podtrzymuje swoją decyzję o pochówku
w Świątyni Opatrzności Bożej.
– Rodzina jednak nie odchodzi
od decyzji podjętej dwa i pół roku
temu, aby nasz mąż, tatuś i dziadziuś spoczął w Świątyni Opatrzności Bożej. Tam w najbliższą sobotę
zakończy się wreszcie tułaczka Polaka-patrioty – oświadczyła Jagoda
Kaczorowska w środę na konferencji prasowej w siedzibie stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
Źródło: niezależna.pl
patria.gazeta@op.pl
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Towarzystwo Patriotyczne Okiem PATRII
– Fundacji Jana Pietrzaka
przyznało pierwsze wyróżnienia

Towarzystwo Patriotyczne – organizacja powstała z inicjatywy uczestników
sprzysiężenia Piotra Wysockiego (m.in. Maurycego Mochnackiego, Ludwika Nabielaka, Ksawerego Bronikowskiego). Towarzystwo domagało się aktywizacji
działań wojskowych i przekształcenia Rady Administracyjnej w Rząd Narodowy.
Powstało 1 grudnia 1830 pod nazwą Klub Patriotyczny, 4 grudnia
zostało rozwiązane przez konserwatywne, związane z kołami arystokracji władze powstańcze.
19 stycznia 1831 wznowiło działalność pod przewodnictwem Joachima Lelewela.
25 stycznia pod naciskiem manifestacji zorganizowanych przez Towarzystwo sejm uchwalił detronizację
Mikołaja I. Towarzystwo domagało się wzmożenia działań zbrojnych,
za podstawowy cel uważało wywalczenie niepodległości Polski w granicach z 1772. Nie miało sprecyzowanego programu polityczno-społecznego, chociaż wskazywało na
potrzebę zmiany stosunków społecznych na wsi. Wśród jego członków nie było jednak zgody co do rodzaju reform i terminu ich przeprowadzenia.
W okresie kryzysu militarnego powstania listopadowego opowiadało się za kontynuacją walki z Rosją, organizując masowe demonstracje w Warszawie. W czasie jednej z
nich, 15 sierpnia 1831, doszło do samosądu na szpiegach i dawnych generałach wielkiego księcia Konstantego. Niepokoje te dały podstawę do

Jan Pietrzak z żoną Katarzyną.

likwidacji Towarzystwa 17 sierpnia
przez dyktatora powstania, generała
Jana Krukowieckiego.
Podczas Koncertu Niepodległo-

ściowego, który odbył się 5- listopada w Sali Palladium w Warszawie, przy pełnej sali wybitnych gości oraz mieszkańców Warszawy,
wręczone zostały doroczne nagrody
Towarzystwa Patriotycznego „ Żeby
Polska była Polską”. W koncercie
udział wzięli znani artyści miedzy
innymi Andrzej Nowak, Lech Makowiecki, Ryszard Makowski, Jan
Pietrzak, Paweł Piekarczyk i Andrzej Rosiewicz. Wśród gości było
wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości, aktorów, dziennikarzy, mlodzieży a nawet wykładowców akademickich. Podczas prawie trzygodzinnego koncertu Kapituła Wyróżnienia pod przewodnictwem sędziego Wiesława Johanna, Jana Żaryna i redaktora Józefa Orła odczytało listę laureatów 2012 roku. Główne wyróżnienie przyznano reżyserowi „Czarnego Czwartku” Antoniemu Krauzemu zaś dwa równorzędne wyróżnienie otrzymali: szefowa „Solidarnych 2010” dziennikarka Ewa Stankiewicz oraz poeta,
piosenkarz i bard patriotyczny Lech
Makowiecki.

Dyrektor Anna Zalewska – Święto Ziemniaka w szkole w Ossowie.

Umowa partnerska
We wtorek 9 października w sali konferencyjnej
Miejskiej Biblioteki Publicznej Burmistrz Wołomina
Ryszard Madziar oraz Burmistrz XXI dzielnicy Budapesztu Csepel Németh Szilárd podpisali umowę partnerską o współpracy. W ramach realizacji wspólnych
działań umowa przewiduje współpracę w zakresie
kultury, edukacji, ochrony środowiska, historii oraz
doświadczeń samorządowych obu miast.

opr. red.
Węgierski gość podpisuje umowę współpracy z burmistrzem Ryszardem Madziarem.

Reżyser Antoni Krauze otrzymuje wyróżnienie
z rąk prezesa fundacji Katarzyny Pietrzak.

Nagrodzony największymi oklaskami zgromadzonej widowni – Andrzej Rosiewicz.
patria.gazeta@op.pl

Uchwałę w tej sprawie podjęli radni Rady Miejskiej (Uchwała nr XIX87/2012 z dn. 19 września 2012 r.), którzy wyrazili swoje poparcie dla nawiązania bliższych stosunków między samorządami obu miast, upoważniając Burmistrza Wołomina do podpisania porozumienia.
Nawiązanie współpracy partnerskiej ma na celu stworzenie warunków do
wymiany doświadczeń obu samorządów w dziedzinach należących do zadań
własnych gminy, nawiązywania wzajemnych kontaktów pomiędzy mieszkańcami obu miast i gmin ? w tym pomiędzy uczniami szkół, organizacjami
i stowarzyszeniami, podejmowania wspólnych działań w dziedzinie sportu,
turystyki, rekreacji, a także prezentowania tradycji i dorobku kulturalnego
społeczeństw obu miast i gmin.
Podpisana umowa to efekt współpracy, która powstała pomiędzy Wołominem a Csepel w marcu br. Wtedy na zaproszenie władz Csepel delegacja
z Wołomina złożyła przyjacielską wizytę w Budapeszcie z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Podczas niej odsłonięta została tablica na gmachu urzędu dzielnicy Csepel, upamiętniająca węgierską pomoc dla Polski
w wojnie 1920 r., wmurowano też kamień węgielny pod dzwonnicę poświęconą błogosławionemu ks. Jerzemu Popiełuszce. Burmistrz Ryszard
Madziar, Starosta Piotr Uściński, prezydenci Szczecina i Kielc włożyli pamiątkowe banknoty, gazety i dokumenty do urny wbudowanej w podwaliny
dzwonnicy. We wrześniu w ratuszu Csepel został z kolei podpisany list intencyjny wyrażający wolę współpracy i podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Wołominem i Csepel. List podpisali Burmistrz Wołomina Ryszard
Madziar oraz Burmistrz Csepel Németh Szilárd. Zwieńczeniem było październikowe podpisanie umowy o współpracy. Podczas wizyty w Polsce goście z Węgier spotkali się także z rodziną ks. Jerzego Popiełuszki.
W 2012 r. mieliśmy również okazję bliżej poznać węgierską kulturę i historię. W styczniu w Miejskim Domu Kultury odbyło się spotkanie z konsulem
Imre Molnarem dotyczące historycznych relacji między Polską a Węgrami.
Natomiast w kwietniu w wołomińskiej bibliotece zorganizowany został Festiwal Węgierskich Filmów Historycznych.
opr. red.
www.gazetapatria.pl
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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.

Po wyborach
na Ukrainie
Umocnienie się postkomunistów i przekroczenie progu wyborczego
przez nacjonalistów ze
„Swobody” to dwie najważniejsze informacje,
które docierają z Ukrainy po podliczeniu części
głosów oddanych w niedzielnych wyborach.

Ks. Tadeusz
Isakowicz-Zaleski
Obie są złe dla Polski. Partia komunistyczna i Partia Regionów to ugrupowania, które będą umacniać wpływy Rosji. Z kolei „Swoboda”, oparta na gloryfikacji zbrodniarzy z UPA
posiada silny akcent antypolski i antysemicki. Do tej pory miała ona

wpływy w Galicji, ale dziś zdobyła
zwolenników na nowych terenach.
Niezależnie od tego, jak ukształtuje
się nowy parlament w Kijowie, można ze smutkiem powiedzieć, że polityka wschodnia Trzeciej RP, oparta o teorię Giedroycia, poniosła porażkę. A czapkowanie „pomarańczowemu” Wiktorowi Juszczence i przemilczanie prawdy o ludobójstwie dokonanym przez UPA na Polakach
i Żydach, przyniosła smutne owoce, głównie dla naszych rodaków zza
Buga, którzy pozbawieni opieki ze
strony Macierzy są wystawienie na
ciosy rozwydrzonych nacjonalistów.

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

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.
Dziś, jadowitym wężem po dnie Bałtyku,
Razem z Niemcami w starym staje szyku –
Orły się splotły w ekonomicznym ordynku.
Polsko,
czy nigdy nie zaznasz spoczynku?
VI
Każdy reżim swoich znajdzie sługusów,
Za pieniądze niejedną brudną duszę –
kupić można.
Polsko,
nie pozwól swoim córkom i synom,
Aby, ich duch wolności – marnie ginął.
Im do Polski – pilnie wracać trzeba,
Polskiej pracy i polskiego chleba
Musi starczyć ojcom – matkom –
córkom – synom,
Kto pracuje –
ten nie zginął.

Ks. Krzysztof Małachowski
O. S.
VII
Polaku!
Gdy staniesz nad wyborczą urną,
Decyduj!
Jaki dla Polski wybierasz los?
Czy ta urna, ma się stać Narodu trumną,
Przez Twój fałszywie rzucony głos?
VIII
Dlaczego Naród musi płacić
za polityków głupotę?
Dlatego Narodzie,
że do Sejmu wybierasz TEŻ HOŁOTĘ
która „wszystko co nasze” obcym oddaje,
Banki i ziemię i firmy bogate,
„Wszystko co nasze” w obce idzie kraje.
A ustawy, zdradą Narodu pisane......
Tam gdzie drzewiej wiejskie stały chaty,
A wśród nich zamki i pałace znane
I kamienice mieszczan bogatych –
Tam Narodu dusza zdrowa,
Tam kultury skarbiec powstał żywy –
Tam jest duma narodowa.
Narodzie!
Nie pozwól, aby zdrajca chciwy
Polskę sprzedał.
Obietnicą niech Cię znów nie kusi –
„Wszystko co nasze”
w Polsce zostać musi
Nadliwie, sierpień 2008

Wiemy, dlaczego tupolew został w Rosji
Rosjanie sfałszowali opinię pirotechniczną w sprawie Tu-154M – wynika
z dokumentów, do których dotarła „Gazeta Polska Codziennie”. Znajdują się
one w aktach śledztwa prowadzonego
przez Wojskową Prokuraturę Okręgową
w Warszawie. To właśnie wątpliwości
co do prawdziwości rosyjskich ekspertyz spowodowały wyjazd polskich biegłych do Smoleńska.
Opinia pirotechniczna tupolewa została wydana 13 kwietnia 2010 r. przez Zakład Ekspertyz Kryminalistycznych De-

„PATRIA” Gazeta bezpłatna. Wydawca: „Patria”
Adres redakcji: 05-200 Wołomin, ul. Kościelna 61B
tel./fax: 22 787-14-26
22 787-05-65
e-mail: patria.gazeta@op.pl
Dział reklamy i ogłoszeń: tel./fax: 22 787-14-26
22 787-05-65
www.gazetapatria.pl

www.gazetapatria.pl

Bohaterów naszych sława
I odwagi ich przesłanie –
(Ta odwaga jak stal twarda)
Każda szkolna ława
I sejmowych sług wołanie,
Niechaj niesie ich imiona:
I Witolda i Ryszarda –
Wolnej Polski to ramiona,
W tych objęciach
Polski honor
Nigdy już nie skona.

Redaktor Naczelny: p.o. Kazimierz Zych – redaguje zespół.

partamentu Spraw Wewnętrznych Obwodu Smoleńskiego. Badania przeprowadzili P.A. Kremień, zastępca naczelnika Oddziału Ekspertyz Kryminalistycznych DSW Obwodu Smoleńskiego, oraz A.W. Misurkin, ekspert z zakresu badania materiałów wybuchowych,
kapitan rosyjskiej milicji.
W opinii czytamy, że do badania pobrano pięć próbek, które w trakcie analiz uległy całkowitemu zniszczeniu.
Tymczasem w rzeczywistości Rosjanie
pobrali dziewięć próbek, co jest zapisaRedakcja zastrzega sobie prawo do
zmiany tytułów i skrótu tekstów. Nie
zwracamy materiałów niezamówionych.
Za treść ogłoszeń, artykułów sponsorowanych i niesponsorowanych oraz listów Redakcja i Wydawca nie odpowiadają. Prz gotowane przez Wydawcę reklama pozostaje jego własnością.

ne w protokole oględzin miejsca zdarzenia z 12 kwietnia 2010 r.
– W przekazanej Polsce ekspertyzie nr
897 stwierdzającej, że w tupolewie nie
wykryto materiałów wybuchowych, nie
ma informacji, co wykazały pozostałe
cztery próbki i co się z nimi stało. Brak
tej wiedzy powoduje, że wydana opinia
jest nieprawdziwa – mówi nam osoba
związana ze śledztwem.
W przekazanych Polsce dokumentach
brakuje również szczegółowych informacji dotyczących czynności wykonanych przez rosyjskich ekspertów, m.in.
tego, jaką granicę błędu przyjęto w prowadzonych badaniach.
Z dokumentów wynika, że po przeprowadzeniu badań przez Rosjan zapadła decyzja, że tupolew zostaje w Rosji.
Wtedy także doszło do zniszczenia wraku Tu-154M.
patria.gazeta@op.pl
źródło: niezależna.pl

Walka o krzyż
na tatrzańskich Rysach
Dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego chce usunąć krzyż z Rysów. To trzecia próba zlikwidowania krzyża na najwyższym szczycie górskim w Polsce.
Dyrektor TPN Paweł Skawiński
uważa, że Tatr nie należy „upiększać”, a krzyż został ustawiony nielegalnie, bez zgody dyrekcji Parku
i właściwej dla Rysów parafii św.
Józefa Oblubieńca N.M.P. w Małem Cichem. – Takie inicjatywy są
dość efemeryczne, pojawiają się nie
wiadomo skąd, ktoś to robi, bez żadnego uzgodnienia – dodaje Szymon
Ziobrowski z Dyrekcji TPN.
Faktycznie, stalowy dwumetrowy
krzyż pojawił się na Rysach przed
miesiącem. Nie wiadomo, kto go
zainstalował. Stanął w miejscu innego krzyża, wzniesionego w 2009 r.
i poświęconego ratownikom TOPR.
Decyzją dyrektora TPN usunięto go
jesienią 2010 r.
Działo się to w apogeum walki
o Krzyż Pamięci przed Pałacem
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Prezydenckim. Krzyż z Rysów zdjęto, kiedy po katastrofie smoleńskiej

turyści zaczęli umieszczać przy
nim biało-czerwone wstążki i chorągiewki, zdjęcia śp. Lecha i Marii
Kaczyńskich oraz karteczki z modlitwami za dusze ofiar katastrofy.
Przeniesiono go do kaplicy na Rusinowej Polanie.
Pierwszy krzyż na najwyższym
polskim szczycie Tatr został ustawiony w 1938 r. Zdemontowano go
podczas okupacji. Decyzja dyrekcji TPN o usunięciu krzyża z Rysów
wzbudza wśród górali kontrowersje.
Podkreślają, że nikomu nie przeszkadza ustawiony w 1988 r. przez
opozycję polską i czechosłowacką
drewniany krzyż na szczycie Grzesia w Tatrach Zachodnich. Krzyże
stoją także na Giewoncie oraz najwyższym w Tatrach – Gerlachu.
źródło: niezależna.pl

Ks. Stanisław Małkowski
w Wołominie

Miejski Zakład Dróg
i Zieleni już otwarty
Od listopada Miejski Zakład Dróg i Zieleni (MZDiZ)
funkcjonuje w budynku przy ul. Sienkiewicza 1 w Wołominie. Nowa jednostka będzie zajmować się utrzymaniem porządku w mieście. Mieszkańcy mogą zgłaszać tam wszelkie sprawy związane m.in. z remontem chodników, naprawą nawierzchni dróg gminnych, pielęgnacją zieleni miejskiej, naprawą oświetlenia, odśnieżaniem dróg czy funkcjonowaniem
miejskich autobusów.
powstaniu MZDiZ zadecydowali radni podczas czerwcowej sesji
Rady Miejskiej. Nowa jednostka,
która oficjalnie swoje funkcjonowanie rozpoczęła 30 czerwca, przejęła olbrzymią część zadań Wydziału
Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego oraz Miejskiego Zakładu
Oczyszczania.
Przekształcenie, które zostało
przeprowadzone w czerwcu, wynikało z dwóch przyczyn. Pierwszą
z nich było zapewnienie większego
komfortu dla mieszkańców, tak by
sprawy, które do tej pory musieli oni
załatwiać w Wydziale Mienia Komunalnego oraz MZO, można było
rozwiązać w jednym punkcie zlokalizowanym w samym centrum Wołomina. Drugim powodem była konieczność przeprowadzenia zmian
w MZO wynikających z wejściem
w życie przepisów nowej „ustawy
śmieciowej”. Dzięki dokonanym
zmianom MZO będzie bowiem mogło startować w przetargach na wywóz śmieci. Siedziba MZDiZ mieści się przy ul. Sienkiewicza 1 (przy
skrzyżowaniu z ul. Legionów). Biuro Obsługi Mieszkańca zlokalizowane jest na parterze, a pomieszczenia biurowe w oddzielnej części budynku.

Więcej informacji o Miejskim Zakładzie Dróg i Zieleni można uzyskać w Biurze Obsługi Mieszkańca
przy ul. Sienkiewicza 1 (parter), pod
nr. tel. 22 787 65 20 oraz na maila:
info@mzdiz.wolomin.pl.

REKLAMA

Klub Gazety Polskiej w Wołominie i gazeta „fakty.wwl” były organizatorem spotkania z przyjacielem błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, księdzem Stanisławem Małkowski. Spotkanie odbyło się 25 października br.
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