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Pożegnaliśmy ks. Kardynała
Prymasa Polski Józefa Glempa
Prymas Polski Józef Glemp zmarł 23 stycznia 2013 r. wieczorem w warszawskim Wilanowie przeżywszy 83
lat. Drugiego lutego obchodziłby 30 rocznicę kardynalatu. W swojej duszpasterskiej posłudze przez 28 lat był
prymasem Polski, a przez ćwierć wieku arcybiskupem metropolitą warszawskim. Śp. Jozef Glemp to także
biskup rzymskokatolicki oraz diecezjalny warmiński, a także arcybiskup metropolita gnieźnieński.
Kazimierz Andrzej Zych
Był prawnikiem, doktoryzował
się z obojga praw – świeckiego
i kanonicznego. Kawaler Orderu
Orła Białego przyznanego w 2009
roku przez śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Kilkakrotnie na
zaproszenie śp. ks. prałata Jana Sikory gościł w Wołominie w Parafii
p.w. MB Częstochowskiej, a także
poświęcił Kościół p.w. Św. Józefa
Robotnika.
Księdza Prymasa mieliśmy zaszczyt gościć w Ossowie, ostatnio
w 90. rocznicę Bitwy Warszawskiej
i rocznicę śmierci narodowego bohatera ks. mjr Ignacego Skorupki

Powstania Styczniowego z jego
dyktatorem Sługą Bożym Romualdem Trauguttem. Było to bardzo
wymowne i pouczające przemówienie gdyż właśnie 14 sierpnia 2010
r. w 90. rocznicę pokonania Armii
Czerwonej władze samorządowe
Wołomina w porozumieniu z Kancelarią Prezydenta Komorowskiego
usiłowały odsłonić pomnik najeźdźców bolszewickich w Ossowie.
Wcześniej w dniu 15 marca
1999 r. tuż przed wyjazdem do
Watykanu, delegacja samorządowa miasta i powiatu wołomińskiego gościła u Jego Eminencji
z zaproszeniem i prośbą o przyjęcie patronatu honorowego nad 80
rocznicą Bitwy Warszawskiej i uro-

Kobylka – nadanie tytułu Bazyliki Mniejszej kośćiołowi pw. Św. Trójcy.

Kobylka – nadanie tytułu Bazyliki Mniejszej kośćiołowi pw. Św. Trójcy.
oraz podczas uroczystego nadania
Tytułu Bazyliki Mniejszej kościołowi Św. Trójcy w Kobyłce. To 14
sierpnia w dniu nadania pośmiertnie
Orderu Orła Białego Księdzu Skorupce, przemawiając do wiernych
Ks. Prymas przypomniał zasługi
tego bohaterskiego kapłana, który poległ pod Ossowem podczas
zwycięskiego boju z bolszewikami.
Upomniał się również o godne upamiętnienie pomnikiem miejsca Bitwy pod Olszynką Grochowską oraz

www.gazetapatria.pl

czystościami odsłonięcia pierwszego
w Polsce pomnika ks. Ignacego Skorupki. Samorządowcy otrzymali od
Ks. Prymasa list polecający do Ojca
Świętego Jana Pawła II z prośbą
o audiencję, na której Papieżowi
Polakowi zostało wręczone zaproszenie na uroczystości rocznicowe Cudu nad Wisłą w Ossowie 15
sierpnia 1999 roku. Jak wszyscy
pamiętamy Ojciec Święty lecąc
helikopterem do Radzymina nisko
nadleciał nad miejsce śmierci Księ-

dza Skorupki, kilkakrotnie okrążając licznie zebranych wiernych, pozdrawiając ich z okna papieskiego
śmigłowca.
Podczas wspomnianego spotkania z Ks. Prymasem, delegacja
z Wołomina została zaproszona do
wspólnego zdjęcia pod olbrzymim
obrazem-arrasem autorstwa Jana
Henryka Rosena z 1936r. przedstawiającego Polskę – jako tarczę i przedmurze chrześcijaństwa.
W delegacji uczestniczyli: ówczesny burmistrz Wołomina Paweł
Solis, starosta Konrad Rytel, przewodniczący Rady Miasta Krzysztof
Wytrykus, Kazimierz Andrzej Zych,
Mieczysław Romejko, śp. Tadeusz
Rosochacki, Waldemar Majewski,
Ryszard Walczak oraz ks. sekretarz
Grzegorz Kalwarczyk. Następnego
dnia tj. 16 marca 1999 roku Jego
Eminencja Ks. Prymas Józef Glemp
przyjął Honorowy Patronat nad
uroczystościami Komitetu „Ossów
2000”
Księdza Prymasa , Kardynała Józefa Glempa, wierni z całego kraju
zegnali 28 stycznia w Archikatedrze
Św. Jana w Warszawie. Przyjechali do Warszawy by towarzyszyć
Prymasowi w Jego ostatniej drodze. Pomimo siarczystego mrozu
i sypiącego śniegu na zapełnionym
po brzegi Placu Zamkowym stało
tysiące ludzi przybyłych z różnych
zakątków Polski. Mszę żałobną
koncelebrował kardynał Stanisław
Dziwisz przypominając wiernym
drogę życiową zmarłego, oraz Jego
zasługi i roztropność w kierowaniu
Kościołem w Polsce. W wypełnionym po brzegi kościele w ławach
oprócz kilkudziesięciu kardynałów
i biskupów można było dostrzec
wielu polityków oraz przedstawicieli władzy. Prymas Józef Glemp
zgodnie ze swoją wolą spoczął
w Krypcie Arcybiskupów Warszawskich w podziemiach archikatedry
na warszawskiej Starówce. Kardynał Kazimierz Nycz żegnając
Prymasa Glempa odczytał część
testamentu zmarłego, które teraz po
śmierci zmarłego mają wyjątkową
wymowę. TEKST TESTAMENTU
Z testamentu ks. kard. Józefa
Glempa, Prymasa Polski
Najpierw dziękuję Bogu za łaskę
wiary i skutki z niej płynące, które
mnie niegodnego doprowadziły do
przyjęcia sukcesji prymasowskiej,
po Słudze Bożym Prymasie Tysiąclecia kard. Stefanie Wyszyńskim,
arcybiskupie gnieźnieńskim i warszawskim. (…) Zachowałem zawsze żywą więź z Bogiem, cześć do
Matki Najświętszej i świadomość
przynależności do Kościoła katolickiego. Przechodząc ze stanu świeckiego do kapłaństwa, zawierzyłem

Ossów 14 sierpnia 2010 r. Dwaj prymasi Józef Glemp i Józef Kowalczyk, senator Andrzejewski, ks. pr. Jan Andrzejewski i prof. Józef Szaniawski.
moją służbę św. Wojciechowi. Był
to akt młodzieńczy, prywatny, ale
głęboki. Święty Wojciech patronował mi przy podejmowaniu dalszych decyzji. (…)
Na moją formację, ośmielam się to
mówić, mieli wpływ Sługa Boży ks.
prymas Stefan Wyszyński oraz kardynał Karol Wojtyła, dziś błogosławiony Jan Paweł II. Żywię do nich
ludzką i nadprzyrodzoną cześć. (…)
W mojej posłudze prymasowskiej
osobną stronicę zajmuje Jasna Góra
i wszystkie formy czci dla Bogurodzicy tam podejmowane. Włą-

czałem się z podziwem w posługę, jaką wypełniają w narodowym
Sanktuarium Ojcowie Paulini. Idąc
za wzorem moich poprzedników
w prymasostwie, zwłaszcza prymasa Wyszyńskiego, uważałem,
że zadania przewodniczącego Episkopatu zamykają się w ramach
statutu, zaś głoszenie słowa Bożego na Jasnej Górze należy do religijnej tradycji prymasów w posłudze ludowi Bożemu w Polsce. (…)
Z testamentu ks. kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski.

Obraz o wymiarach 2,5x7,5 metra znajdujący się w Pałacu Prymasów Polski. Stojący po prawej stronie dobosz uderzeniem w bęben wzywa bohaterów
obrony Polski i Europy z 1683 i 1920 roku. Pośrodku król Jan III Sobieski
– zwycięski wódz połączonych armii chrześcijańskich w bitwie pod Wiedniem, oraz marszałek Jozef Piłsudski – zwycięski wódz Wojska Polskiego
w Bitwie Warszawskiej. Po lewej stronie obrazu dwaj najbardziej bohaterscy
obrońcy Ojczyzny – polegli w sierpniu 1920 roku na przedpolach Warszawy
– ksiądz Ignacy Skorupka oraz porucznik Stefan Pogonowski bohater szarży
pod Wólką Radzymińską. U ich stóp na ziemi zdobyty czerwony sztandar
sowiecki, pod którym komuniści chcieli panować w Polsce i Europie. Krzyż
i ryngraf rycerski z Matką Boską, jako alegoria zwycięstwa górują nad całą
panoramą Polski. Czy tak wymowny historycznie i politycznie obraz triumfu
nad niewierzącymi idącymi ze Wschodu i Azji przypominający nam chrześcijanom o nowych zagrożeniach, mając na uwadze wciskającą się do Polski
tzw. poprawność unijną, dalej będzie wisiał w Pałacu Prymasów Polski?
Czas pokaże.
patria.gazeta@op.pl
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Czy potrzebna nam jest „szkoła z duszą”?

Problem polskiego szkolnictwa oraz efektów wychowania i kształcenia wciąż wydaje się jednym z najistotniejszych w naszym życiu społecznym, tak w wymiarze lokalnym jak i ogólnopolskim. Nie ustają dyskusje nad kształtem polskiej szkoły, licznymi porażkami wychowawczymi i ich nieraz strasznymi konsekwencjami, a także brakiem przystawania procesu nauczania do rzeczywistych potrzeb dzieci
i młodzieży.
Dlatego chcemy zaproponować utworzenie w naszym wołomińskim środowisku nowej niepublicznej szkoły podstawowej z klasami „O” oraz gimnazjum,
które zmierzą się z tym problemem
i spróbują przedstawić ofertę odpowiadającą rzeczywistym potrzebom społecznym oraz znaleźć rozwiązania nękających
nas problemów. Myślą przewodnią naszego projektu jest sentencja rzymskiego
mędrca Seneki: ,,Animus est, qui divites
facit” – „To dusza czyni ludzi bogatymi”,
z której też zaczerpnęliśmy nazwę naszej placówki „Animus”, wskazującą na
kształtowanie w młodym pokoleniu wartości wewnętrznych.
Priorytetem szkoły jest wychowanie
w duchu wartości chrześcijańskich. Stąd
w kl. ,,0” i klasach I – V realizowany będzie Program Nauczania Wartości ,,Szkoła z Charakterem” na podstawie programu edukacyjnego Fundacji ABC XXI
– „Cała Polska czyta dzieciom”. Jesteśmy
przekonani, że czytanie dzieciom wartościowych książek, rozmowa o ich treści,
kształtowanie potrzeby i nawyku czytania mogą w sposób znaczący przyczynić
się do budowania wrażliwości moralnej
i mądrości życiowej dziecka. W klasie VI
i w gimnazjum będzie realizowany program ,,Młodzież na Rozdrożu”. Jest on
elementem międzynarodowej strategii,
skoncentrowanej na kształtowaniu pozytywnych wartości u młodzieży, takich
jak: szacunek, odpowiedzialność, miłość, uczciwość i odwaga oraz rozwijanie

praktycznych umiejętności życiowych.
Program prezentuje personalną koncepcję wychowania i podkreśla, jak ważne
dla własnego zdrowia psychicznego oraz
relacji międzyludzkich jest kształtowanie
charakteru młodego człowieka. Kładzie
nacisk na zdobywanie umiejętności, które
m. in. pozwolą oprzeć się presji rówieśniczej, pomogą w odważnym mówieniu
,,nie” i kształtowaniu praktycznych sposobów dokonywania właściwych wyborów. Dyskusje na tematy: jak radzić so-

bie z porażkami, jak znajdować odwagę
w dążeniu do sukcesu, czy i jak planować
przyszłość - wspomogą młodych ludzi
w realistycznym i dalekosiężnym spojrzeniu na życie.
Program ten został przetłumaczony na
szesnaście języków i jest realizowany
w ponad czterdziestu krajach na świecie,
trafia w przekonania rodziców i okazuje
się prawdziwie użyteczny dla zdrowego
społeczeństwa.
Jednocześnie oferta szkoły jest skie-

rowana do rodziców przez propozycję
Warsztatów Umiejętności Wychowawczych i wykładów prowadzonych przez
specjalistów. To cykl spotkań dla tych,
którzy pragną pełniej uczestniczyć
w procesie wychowania własnego dziecka przez efektywne radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, ze skomplikowanym
światem uczuć dziecka dzięki umiejętności stawiania jasnych i konsekwentnie
przestrzeganych granic. Program wychowawczy został tak opracowany, aby
rodzic miał pełną świadomość wpływu
i odpowiedzialności za własne dziecko,
jego dziś i jutro.
Kolejnym problemem, z którym pragniemy się zmierzyć, jest kwestia nauczania matematyki. Edukacja matematyczna
jest dziś tematem budzącym wiele kontrowersji. Uważa się, że do opanowania
szkolnej matematyki potrzebne są specjalne uzdolnienia. Te z kolei, zdaniem
wielu rodziców i nauczycieli, są rzadko
spotykane, a dowodem na to są trudności w zakresie tego przedmiotu, jakich
doświadcza ogrom uczniów na każdym poziomie kształcenia. Korepetycje
z matematyki są ciągle główną formą
pomocy uczniom, którzy nie potrafią
sprostać wymaganiom stawianym im na
lekcjach tego przedmiotu. Bywa, że korepetycje organizuje się już uczniom klasy
trzeciej szkoły podstawowej. Dlatego zamierzamy wprowadzić program „Dziecięca matematyka” opracowany przez prof.
E. Gruszczyk – Kolczyńską. Zawiera on

koncepcję wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną, realizowaną tak, aby zapewnić im
sukces w nauce szkolnej. Istotą wspomagania rozwoju jest dobrze zorganizowany
proces uczenia się, w którym bardzo ważną rolę odgrywają osobiste doświadczenia
dziecka. Doświadczenia odpowiednio dobrane i korzystnie dopasowane do potrzeb
dziecka w głównej mierze przyczyniają
się do rozwijania dziecięcego myślenia
z jednej strony i hartowania odpowiedzialności emocjonalnej z drugiej strony
przez rozumne zachowania w sytuacjach
trudnych i uczenie się znoszenia porażek.
Wychowanie człowieka wrażliwego
i odpowiedzialnego, znającego siebie,
który potrafi znaleźć się w społeczeństwie
i działać na korzyść innych, odkrywanie
i rozwijanie młodych talentów poprzez
rozszerzony program nauczania i starannie dobraną, rekomendowaną kadrę oraz
zaradzenie podstawowym trudnościom
spotykanym w dzisiejszej szkole to główne założenia nowej placówki „Animus”,
którą zamierzamy stworzyć w Kobyłce,
a tętnić życiem będzie od 1 września 2013
roku.
O naszym przedsięwzięciu będzie można czytać w prasie, gdzie sukcesywnie
ukazywać się będą artykuły. Najważniejsze i najświeższe informacje będą widniały również na naszej stronie internetowej

www.szkola-animus.pl

„Opis miejsca katastrofy dokonany
przez Rosjan nie uwzględnia drzewa,
które spowodowałoby tragedię”
Na łamach wPolityce.pl z Antonim Macierewiczem rozmawiał Stanisław Żaryn.
Miesięcznik „Nowe Państwo”
publikuje nieznany dotąd dokument – opis miejsca katastrofy
smoleńskiej, który został sporządzony kilka godzin po tragedii.
Rosjanie w szczegółowej relacji
nie opisali drzewa, które pasowałoby do słynnej brzozy, która miała spowodować tragedię. Jaka jest
waga tego dokumentu? Czy on zamyka ostatecznie teorię pancernej
brzozy?
– W mojej ocenie ten dokument
rozstrzyga kwestię brzozy. Nie ma
wątpliwości, że opis miejsca zdarzenia dokonany przez rosyjskich
śledczych nie uwzględnia, nie widzi w ogóle takiego drzewa, które
spowodowałoby katastrofę. Nie ma
takiej możliwości. Dokument opisuje różne drzewa, ale żadne z nich
nie może być tą brzozą, której pan
Miller i pani Anodina przypisują
katastrofę. A mamy do czynienia
z najwcześniejszym dokumentem
urzędowym, który powstał po katastrofie i opisuje zdarzenie. Autorzy
tego dokumentu bardzo dokładnie
relacjonują opis miejsca tragedii.
W tym dokumencie ważne są rówpatria.gazeta@op.pl

nież inne szczegóły, np. dotyczące
ilości i częstotliwości odpadania
fragmentów samolotu, jego rozpadu. Tam jest opisany 25-metrowy
rów, który jest cały zasłany szczątkami maszyny. Opisywane są duże
kawałki blach, napisano, że drzewa są pocięte, zniszczone przez
szczątki. To wskazuje, że tupolew
się rozpadał, a jego części uderzały
z dużą siłą w drzewa, podłoże, dachy
domów. Samolot już się rozpadał,
gdy przelatywał nad tym terenem.
Nie dlatego zaczął się rozpadać,
że uderzył w jakiekolwiek drzewo,
ale dlatego, że coś się stało w samym samolocie. Ten dokument rozstrzyga kwestie pancernej brzozy.
O czym to świadczy?
– To pokazuje jak propaganda rosyjska wprowadziła nas wszystkich
w jałową dyskusję na temat pancernej brzozy. Ona została wykreowana
na główny powód i symbol tej katastrofy. Powstało szereg bardzo interesujących prac, pojawiły się prace
naukowe w tej sprawie, powstały
setki artykułów, ludzie pokłócili się
ze sobą ws. brzozy, powstały dzie-

Antoni Macierewicz

poseł Prawa i Sprawiedliwości

ła sztuki, mające ją symbolizować
i odwzorować. A wszystko jest fikcją, nieprawdą. To jest potęga sowieckiego kłamstwa.
Otwierano przed nim drzwi
i w Polsce...
– Ono nie mogłoby być skuteczne,
gdyby nie wielkie media w Polsce,
które podtrzymują tę mitologię,
oraz sfałszowany raport pana Millera. On także oparł się na kłamliwej tezie. W pierwszych miesiącach
po katastrofie pytałem Edmunda
Klicha na posiedzeniu komisji, czy
badał brzozę i skrzydło tupolewa.
On powiedział, że nie badał, ponieważ on nie jest od tego. Powtórzył
to podczas programu Jana Pospieszalskiego. Fakt, że strona polska

nie badała tej sprawy, był zupełnie
oczywisty. Zarówno raport Anodiny
jak i Millera oparł się tymczasem na
zdjęciach zrobionych przez amatora trzy dni po katastrofie. Materiał
fotograficzny nie był robiony przez
urzędy publiczne i oficjalne instytucje. Obecnie członkowie komisji
Millera – pan Lasek, pan Benedict,
pan Jedynak, pan Lipiec i inni –
z miedzianym czołem te kłamstwa
opowiadają w mundurze oficera
Wojska Polskiego. To jest historia
niebywała. To nie mogło mieć miejsca bez zgody szefa MON. Nie jest
możliwe publiczne występowanie
w “Gazecie Wyborczej” bez zgody
zwierzchnika. Mamy więc do czynienia z urzędowo zatwierdzonym
i propagowanym oszustwem. Tylko

dlatego ta pancerna brzoza istnieje.
Omawiany dokument rosyjski przecież jest znany prokuraturze i tym
ludziom. Nie ma żadnego dowodu,
że samolot uderzył w brzozę. Warto zaznaczyć również, że odczyt
czarnej skrzynki polskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych wyklucza
uderzenie w brzozę. Nie ma takiego
dźwięku. On jest jedynie w odczycie rosyjskim, który jest fałszywy.
Nie ma żadnego dowodu, że brzoza
odegrała rolę w tej katastrofie.
Czy rosyjski dokument coś zmieni?
– Nie spodziewam się, by oszuści
zamilkli. On nadal będą swoje kłamstwa powtarzali, ponieważ uważają,
że upoważnia ich do tego większość
sejmowa i sprawowanie władzy
w mediach oraz administracji. To
niebywały przykład kłamstwa smoleńskiego, które powinno być karane.
www.gazetapatria.pl
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Rosjanie będą nas uczyć
organizacji wyborów.
Liczenia głosów także?!
- Rosjanie są ciekawi naszych rozwiązań, a my oczywiście ich – stwierdził Stefan
Jaworski, szef Państwowej Komisji Wyborczej odpowiadając na pytanie dziennikarza “Gazety Polskiej Codziennie” o współpracę z moskiewskim odpowiednikiem i konferencję organizowaną w Rosji.

Podczas spotkania kierownictwo
Państwowej Komisji Wyborczej
podsumowało ubiegły rok, a także przedstawiono plany na 2013 r.

W jego trakcie Wojciech Mucha,
dziennikarz „Gazety Polskiej Codziennie”, chciał się dowiedzieć na
czym będzie polegała dalsza współpraca z Władimirem Czurowem,
szefem rosyjskiej Centrali Komisji
Wyborczej.
– Czy przewidywane są również
kolejne szkolenia z panem Czurowem – dociekał reporter „Codziennej”, a to pytanie wyraźnie
zdenerwowało – co można obejrzeć
na filmiku zamieszczonym poniżej
– Stefana Jaworskiego, przewodniczącego Państwowej Komisji
Wyborczej. – Przede wszystkim
chciałem zauważyć, że dopatruję się tutaj w pana pytaniu pewnej
złośliwości. Dlatego że to nie jest
żadne szkolenie. Jest to międzynarodowa konferencja zorganizowana
po porozumieniu z Centralną Komisją Wyborczą w Rosji, która służy
wzajemnemu poznaniu prawa wy-

borczego, jak i praktyki stosowania
prawa wyborczego – mówił poirytowany szef PKW.
Wygłosił również zdanie, które
powinniśmy zapamiętać i od teraz
przypominać sobie przed każdymi
wyborami w Polsce.
– Rosjanie są ciekawi naszych
rozwiązań, a my oczywiście ich –
stwierdził Stefan Jaworski.
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej nie musi jeździć
do Moskwy, aby dowiedzieć się
jak organizowane i przeprowadzane są wybory w Rosji. Wystarczy,
że poczyta raporty obserwatorów
OBWE lub medialne doniesienia
o łamaniu prawa, fałszowaniu kart
wyborczych, dopisywaniu głosów
„właściwym” kandydatom lub odmowie rejestracji “niewłaściwych”
komitetów wyborczych itd., itp.
O takie nauki chodzi...
źródło: niezależna.pl

Abdykacja papieża Benedykta XVI
Papież Benedykt XVI w czasie Konsystorza poinformował Kolegium Kardynalskie, że podjął decyzję o ustąpieniu ze Stolicy Piotrowej.
„W pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi przez Kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak, że od 28 lutego 2013 roku, od godziny 20.00, rzymska stolica, Stolica św. Piotra,
będzie zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali Konklawe dla wyboru nowego
Papieża” - czytamy w oświadczeniu papieża Benedykta XVI.

Atak w Watykanie

Pontyfikat Benedykta XVI trwał
blisko osiem lat.
W niedzielę 27 stycznia Benedykt
XVI (86 l.) jak zwykle odmawiał
modlitwę na Anioł Pański, po czym
z okien swoich apartamentów wypuścił gołąbka pokoju. Ptak rozłożył białe skrzydła i wzbił się w górę,
gdy wtem rozległ się przeraźliwy
kwik i łopot skrzydeł!
To wielka złośliwa mewa atakowała papieskie ptactwo! Kłapała
dziobem i łakomie zerkała na małego gołąbka. Na szczęście ptak zdołał
uciec przed skrzydlatym potworem.
Jednak wierni zaczęli modlić się
z niepokojem, bo czyż takie zdarzenie to nie ostrzeżenie prosto z niebios?
Atak mewy w oknie papieskim na
wypuszczonego przez Ojca Świętego gołąbka pokoju.- Licznie zebrani
wierni na Placu Św. Piotra wstrzymali oddech widząc to wyjątkowe
zdarzenie. Czy można to odczytać
jako sygnał na najbliższe trudne
czasy? Abdykacja papieża Benedykta XVI w kilkanaście dni po tym
www.gazetapatria.pl

incydencie może mieć swoją ponadludzką wymowę.
Wypuszczony przez Benedykta XVI (86 l.) tradycyjny gołąbek
pokoju ledwo uszedł z życiem po
ataku mewy giganta. Czy to znak,
że świat czeka tragiczna zawierucha?

Oświadczenia papieża
Benedykta XVI
Najdrożsi Bracia,
zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko z powodu trzech
kanonizacji, ale także, aby zakomunikować wam decyzję o wiel-

kiej wadze dla życia Kościoła.
Rozważywszy po wielokroć rzecz
w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już
wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową.
Jestem w pełni świadom, że ta posługa, w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez
czyny i słowa, ale w nie mniejszym
stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Tym niemniej, aby kierować
łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim
znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach
osłabła we mnie na tyle, że muszę
uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi
posługi. Dlatego, w pełni świadom
powagi tego aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję
z posługi Biskupa Rzymu, Następcy
Piotra, powierzonej mi przez Kar-

dynałów 19 kwietnia 2005 roku,
tak, że od 28 lutego 2013 roku, od
godziny 20.00, rzymska stolica,
Stolica św. Piotra, będzie zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy do tego posiadają
kompetencje, zwołali Konklawe
dla wyboru nowego Papieża.
Najdrożsi Bracia, dziękuję wam
ze szczerego serca za całą miłość
i pracę, przez którą nieśliście ze
mną ciężar mojej posługi, i proszę
o wybaczenie wszelkich moich niedoskonałości. Teraz zawierzamy
Kościół święty opiece Najwyższego Pasterza, naszego Pana Jezusa
Chrystusa, i błagamy Jego najświętszą Matkę Maryję, aby wspomagała swoją matczyną dobrocią
Ojców Kardynałów w wyborze nowego Papieża. Jeśli o mnie chodzi,
również w przyszłości będę chciał
służyć całym sercem, całym oddanym modlitwie życiem, świętemu
Kościołowi Bożemu.
źdródło: niezależna.pl
se.pl
patria.gazeta@op.pl
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Kilka zdań w sprawie dymisji Wydarzenie roku
Kreślę te słowa w dniu, o którym z całą pewnością
wiadomo już, że na trwałe zapisał się w historii.
11 lutego 2013 r. usłyszeliśmy deklarację Ojca Świętego Benedykta XVI o rezygnacji z urzędu następcy Świętego Piotra. Ustąpienie Papieża nie miało
miejsca od setek lat. Jest zatem dla współczesnych
kompletnie nową sytuacją, nasuwającą wiele pytań,
szczególnie cisnących się do głów osobom zatroskanym o los Kościoła katolickiego.

Mariusz Błaszczak
Przewodniczący
Klubu Parlamentarnego
Prawo i Sprawiedliwość
Odczuwamy niepewność, ale, zarazem, ufamy w Opatrzność Bożą.
Chrześcijanin bowiem nie wierzy
w przypadki. W takiej perspektywie widzę deklarację Ojca Świętego o rezygnacji z urzędu.
Tak się złożyło, że tego samego
dnia, 11 lutego 2013 r., Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
złożył na ręce marszałka Sejmu
wniosek o odwołanie premiera Donalda Tuska i jednoczesne powołanie na stanowisko Prezesa Rady
Ministrów profesora Piotra Glińskiego. Składając wniosek na pod-

stawie art. 158 ust. 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, wypada
odnieść się do instytucji konstruktywnego wotum nieufności. Pierwszą jej funkcją jest umożliwienie
zmiany rządu w trakcie kadencji
w sytuacji, gdy doszło do takiej zmiany układu sił w Sejmie,
że rząd nie dysponuje już większością, powstała zaś wyraźna
większość zdolna do powołania
nowego gabinetu i właśnie w jej
imieniu składany jest wniosek
o wotum nieufności. Można wskazać jednak także drugą funkcję,
jaką jest inicjowanie zmiany rządu
przez opozycję, która – zgodnie
z przekonaniem znaczącej części
opinii publicznej – uważa dalsze
trwanie dotychczasowego rządu
za szkodliwe dla kraju i poprzez
konstruktywne wotum nieufności
dąży do stworzenia nowej większości sejmowej. Decydując się na

taki krok, opozycja odwołuje się
do podstawowej misji związanej
z pełnieniem mandatu posła, jaką
jest reprezentowanie całego Narodu, wszystkich wyborców. Zgodnie
z zasadą mandatu wolnego, wyrażoną w art. 104 ust. 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, poseł
nie jest związany żadnymi instrukcjami. W ślubowaniu składanym
przy objęciu mandatu (art. 104
ust. 2) zobowiązuje się rzetelnie
i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, a nie takiej czy
innej partii, strzec interesów Państwa, a nie grupy aktualnie sprawującej władzę, czynić wszystko
dla pomyślności Ojczyzny i dobra
obywateli, a nie członków ekipy
rządowej i jej klienteli.

2012

Towarzystwo Przyjaciół Wołomina ogłasza
coroczną edycję wyróżnienia „Dla twórcy najwartościowszego wydak
rzenia roku” za 2012 rok
w kategoriach:

1. Osoba fizyczna
2. Instytucja (osoba prawna)
Pisemne zgłoszenie kandydatów do
WYRÓŻNIENIA STATUETKĄ autorstwa
artysty rzeźbiarza Tadeusza Tchórzewskiego
zewskiego
prosimy kierować na adres:
TPW, 05-200 Wołomin, ul. Wileńska
ńska
57, Urządu Miasta Wołomin 05-200
200 ul.
Ogrodowa 4 (sekretariat burmistrza)
a) lub na
adresy e-mail redakcji lokalnej prasy:
„Wieści Podwarszawskie” wiesci@
i@
wiesci.com.pl, „Fakty.wwl” fakty@fakty.
@fakty.
wwl.pl, „Życie Powiatu” redakcja@zya@zyciepw.pl, „Dobry Znak” redakcja@gazetadobryznak.pl, „netKonkret”
reklama@netkonkret.pl, „TKM24” reklama@tkmtuiteraz.pl, Radio
„FAMA” d.jagielska@famka.pl i gazety „PATRIA” patria.gazeta@
op.pl najpóźniej do końca marca 2012 roku.
Zgodnie z tradycją i Regulaminem wręczenie Statuetek Wyróżnienia
nastąpi na Uroczystej Sesji Rady Miasta w 94. rocznicę nadania praw
miejskich Miastu Wołomin lub 3 maja w Święto Uchwalenia Konstytucji
3 Maja.
Za Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Wołomina,
Prezes Jan Tokarski,
Tel. 604 578 845

Oto prawda o Smoleńsku według National Geographic
Emisja filmu National Geographic na TV Puls pt. „Śmierć prezydenta” dotycząca katastrofy smoleńskiej wywołała wiele słusznych kontrowersji. Błędy autorów filmu skrupulatnie wyłapali redaktorzy dziennika Fakt.pl. Poniżej przedstawiamy treść wpomnianego artykułu.
Rosyjscy śledczy wyglądający
miło i eleganccy niczym agenci
FBI w serialu „Z Archiwum X”.
Delikatnie zbierają ściereczką
ślady z wraku polskiego tupolewa w Smoleńsku. Wieża kontrolna na lotnisku to schludny budynek z całkiem nowoczesnym
sprzętem. A współpraca polskich
i rosyjskich śledczych od pierwszych chwil po tragedii układa
się znakomicie... To wszystko tylko na filmie. Prawda jest zupełnie inna.
Zagraniczny film „Śmierć prezydenta” jest ekranizacją zafałszowanego raportu MAK i raportu rządowej komisji Jerzego Millera (61 l.),
który także wzbudził wiele kontrowersji. Twórcy paradokumentu nawet nie pofatygowali się do Smoleńska, a na ekranie przekonują,
że winę za tragedię ponoszą polscy
piloci. Słowem nie wspominają np.
o błędach rosyjskich kontrolerów
lotu – choć ci „gubili” samolot na
radarach, przeklinali i wydzwaniali
do Moskwy.
Twórcy filmu przekonują też,
że współpraca Rosjan z Polakami w wyjaśnianiu katastrofy była
wzorowa. O tym, że film zawiera
nieprawdziwe informacje i przeinaczenia mówią nawet członkopatria.gazeta@op.pl

wie komisji Millera, którzy w nim
występują. Niestety, taki obraz poszedł jednak w świat.
1. Rosjanie ściśle współpracowali z Polakami w śledztwie
Fałsz! Mimo upływu niemal
trzech lat nie przekazali nam nawet
dokumentów dotyczących lotniska
w Smoleńsku oraz procedur działania ich kontrolerów. Nie dostaliśmy czarnych skrzynek tupolewa,
a w Rosji niszczeje wrak samolotu,
którego Rosjanie nie chcą nam oddać.
2. Pilot, który odmówił lotu
z prezydentem do atakowanej
przez Rosjan Gruzji, został surowo ukarany.
Nieprawda! Dostał nagrodę. Został odznaczony przez ówczesnego
ministra obrony Bogdana Klicha
srebrnym medalem za zasługi dla
obronności kraju.
3. Na miejscu tragedii Rosjanie znaleźli trzy czarne skrzynki
i pieczołowicie je zabezpieczyli.
Przekłamanie! Czarne skrzynki
były cztery. Jedna w ogóle nie została odnaleziona. Jak powiedział
jeden z członków komisji Jerzego
Millera, kpt. Wiesław Jedynak, był
to rejestrator eksploatacyjny, na

filmie pojawia się informacja,
że wszelkie wyjaśnianie przyczyn katastrofy jest zakończone.
Tymczasem polska prokuratura
wojskowa prowadzi w tej sprawie śledztwo. Ostatnio badaniom
na obecność materiałów wybuchowych poddane zostały próbki
z wraku maszyny zebrane przez
polskich biegłych. Za miesiąc eksperci badać będą brzozę.

„Na filmie to elegancki budynek.
Faktycznie – rozlatująca się buda”
którym zapisywane były dane dotyczące przeciążenia, wysokości,
prędkości.
4. Piloci popełnili błąd, ignorując sygnały systemu TAWS,
który kazał im wzbić się do góry
(słynne „Pull up!”)
Fałsz! System TAWS nie działał
na przestarzałym lotnisku w Smoleńsku. Nie „widział” tego lotniska
i wysyłał sygnały alarmowe, jakby
samolot lądował w polu. TAWS reaguje w ten sposób także na wielu małych wojskowych lotniskach
w Polsce albo np. w Afganistanie,
dlatego sygnały takie piloci często
ignorują.

5. Rosyjscy kontrolerzy pracowali profesjonalnie
Wieża kontroli lotów smoleńskiego lotniska pokazana jest jako
nowoczesne miejsce. Tymczasem
był to walący się barak z psującym
się sprzętem. Radary momentami
„gubiły” tupolewa. Kontrolerzy
zaś nerwowo krzyczeli, przeklinali
i co chwilę wydzwaniali do Moskwy. Dodatkowo, dwóch z nich
nie miało uprawnień, a żaden 10
kwietnia rano nie przeszedł badań
lekarskich.
6.
Wszelkie
dochodzenia
w sprawie są zakończone
Nieprawda! W kanadyjskim

7. Rosjanie skrupulatnie zbierali ślady na miejscu katastrofy
Jedna ze scen pokazuje, jak śledczy pieczołowicie zbiera wacikiem
próbkę sadzy z wraku tupolewa.
Faktycznie jednak takie próbki nie
zostały pobrane. Uczynili to dopiero polscy śledczy ponad 2 lata po
katastrofie.
8. Stan wieży na lotnisku
Na filmie to elegancki budynek.
Faktycznie – rozlatująca się buda
źródło: www.fakt.pl
Film Anity Gargaz pt. „Anatomia
upadki” jeszcze w bardziej dobitny
sposób ukazuje po blisko trzech
latach od katastrofy, błędy i kłamstwa śledczych.

www.gazetapatria.pl
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Czy za śmiercią gen. Petelickiego stało GRU?
Sprawa śmierci gen. Petelickiego wygląda zupełnie inaczej, jeżeli spojrzeć na nią
przez pryzmat historii radzieckich rakiet Igła, oraz wojny Rosji z Gruzją. Kreml
miał dużo powodów, żeby pozbyć się genrała, któremu Polska zawdzięcza rakiety
Grom.
wie katastrofy z 10 kwietnia 2010,
przedstawiający „fakty i wskazania
co należy zrobić, aby zacząć odbudowywać rozbity system bezpieczeństwa Polski”. Był członkiem
Komitetu poparcia Marszu Niepodległości w 2011

16 czerwca ciało gen. Petelickiego
znajduje żona genrała w podziemnym apartamencie na Mokotowie.
Prokuratura i policja lakonicznie
stwierdzają, że zmarł w wyniku
strzału z pistoletu. I od samego początku, z wykorystaniem mediów
mainstreamu, opinia publiczna jest
karmiona wersją o samobójstwie.
No, bo przecież generał wrogów
nie miał. A mógł mieć – donosili
„świetnie poinformowani dziennikarze” - kłopoty: finansowe, z alkoholem, mógł w końcu mieć jakąś
późną wersję stresu pourazowego
związanego z syndromem wojny.

Kim był gen. Petelicki?

A teraz trochę historii najnowszej
z życia Petelickiego. 13 lipca 1990
roku z polecenia Premiera Tadeusza
Mazowieckiego, Ministra Spraw
Wewnętrznych Krzysztofa Kozłowskiego i akceptacji Prezydenta
RP Wojciecha Jaruzelskiego ppłk
Petelicki objął dowodzenie niejawną Grupą Reagowania Operacyjno-Manewrowego funkcjonującą

jako jednostka wojskowa 2305. Był
specjalistą od dalekiego rozpoznania i dywersji. Brał udział w wielu
tajnych operacjach zagranicznych.
Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych Antoniego Macierewicza
GROM w latach 1991-1992 nie
został rozwiązany a Petelicki pozostał na swoim stanowisku. Do 19
grudnia 1995 Petelicki był dowódcą
pododdziału MSW, a od 14 maja do
13 czerwca 1996 pełnomocnikiem
Prezesa Rady Ministrów Włodzimierza Cimoszewicza do walki
z przestępczością zorganizowaną.
Od 6 grudnia 1997 ponownie objął stanowisko dowódcy JW 2305,
które pełnił do 17 grudnia 1999. 15
sierpnia 1998 został awansowany na
stopień generała brygady.
Po przejściu na emeryturę pracował dla Ernst & Young, zasiadał
w Radzie Nadzorczej Biotonu, Pol-Aqua SA, publikował w „Harvard
Business Review Polska”.
Był członkiem Zespołu Ekspertów
Niezależnych (ZEN), który opracował raport „Dlaczego musiało dojść
do Katastrofy Smoleńskiej” w spra-

Jednak nazwisko gen. Petelickiego
przewija się w jeszcze jednej historii. Tym razem dotyczącej wprost
polskiej obronności i niegdysiejszej
współpracy wojsk polskich i radzieckich. Chodzi o polskie rakiety
Grom, które powstały na bazie radzieckich (a potem rosyjskich) rakiet Igła. Dzisiaj to jeden z bardziej
istotnych elementów polskiego
uzbrojenia. Z pewnością taki, który
możemy wykorzystać przeciwko rosyjskiej armii. Co w latach 90. było
niemożliwe. Do czasu włączenia sie
w prace nad rakietami gen. Petelickiego.

Szef Gromu
w pracach nad Gromami

Przeciwlotniczy zestaw rakietowy
GROM to przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy produkcji pol-

skiej przeznaczony do zwalczania
nisko lecących statków powietrznych, samolotów i śmigłowców.
W 1995 roku został przyjęty na stan
uzbrojenia Sił Zbrojnych RP.

Pierwsze pociski tego typu - radzieckiej produkcji Strzały-2 weszły do uzbrojenia Wojska Polskiego na przełomie lat 60. i 70. XX
wieku. Wkrótce uzupełniły je nowsze Strzały-2M (w uzbrojeniu od
1972 r.), których licencyjną produkcję uruchomiono w połowie lat 70.
w Zakładach Metalowych MESKO
w Skarżysku Kamiennej i kontynuowano - także na eksport - do lat 80.
Później wprowadzono do uzbrojenia niewielką ilość zakupionych
w ZSRR zestawów Igła-1 raz podjęto przygotowania do uruchomienia
ich produkcji licencyjnej w Polsce.
Ostatecznie jednak zamierzenia tego
nie zrealizowano i zadecydowano
o rozpoczęciu prac nad własnym,
bardziej perspektywistycznym pociskiem tej kategorii, korzystając
z doświadczeń zdobytych podczas
produkcji Strzał-2M oraz przygotowań do wdrożenia licencji Igły-1.
Kluczowe znaczenie miało opanowanie przez krajowy przemysł
technologii niezbędnych do opracowania i wyprodukowania nowoczesnego pocisku rakietowego.

Minister Anna G.

Tomasz Miller
Media dziwią się, że PO nie ma nic
przeciwko nowej kandydaturze na
wicemarszałka z Ruchu Palikota, ale
z drugiej strony robią wszystko by
nie dopuścić do takiego głosowania,
deklarując, że zagłosują przeciwko
odwołaniu Wandy Nowickiej. Co
ciekawe Donald Tusk ułatwia mediom takie rozumowanie mówiąc
publicznie, że głosując przeciwko odwołaniu Wandy Nowickiej
przechytrzy Janusza Palikota i jego
wesołą gromadkę. Nie trzeba być
www.gazetapatria.pl

jednak wybitnym znawcą polityki
by uznać, że takie działanie może
wywołać tylko jeden efekt, a mianowicie ukazanie Ruchu Palikota jako
jedynej partii, której przeszkadzały
wysokie premie dla prezydium Sejmu, partii której utrudnia się ukaranie własnego członka.
Ruch Palikota ostatnio nie miał
najlepszej passy. Wulgarne happeningi już nie miały takiej siły
przyciągania jak przed wyborami,
a sondaże nie pozostawiały złudzeń.
W niejednym z nich Ruch Palikota nie przekraczał 5% poparcia. Po
tym jak pojawiły się niepokojące
sygnały ze strony PSL, Donald Tusk
musiał wdrożyć plan awaryjny, bo
przedterminowe wybory w grę nie

wchodzą. Koalicja z SLD nie da nic,
bo wymagałaby i tak dołączenia do
koalicji Ruchu Palikota. Premier nie
ma więc wyjścia i musi „szantażować” PSL wspieraniem Ruchu Palikota. Gdyby PSL się nie „opamiętało” to wariant B byłby już gotowy.
Jedyną niewiadomą pozostaje
więc to czy polityk znany kiedyś
jako Krzysztof Będkowski, a dziś
korzystający z damskie ubikacji
zostanie wicemarszałkiem czy ministrem. Modne jest ostatnio stwierdzenie, że coś jest wyborem między
dżumą a cholerą. Czy tylko ja mam
wrażenie, że opisywana przeze mnie
sytuacja także do tego stwierdzenia
pasuje?

Bo – może się nie domyślacie
– rakiety oparte na technologii rosyjskiej miały wbudowane istotne,
z punktu widzenia Moskwy, zabezpieczenie. Nigdy nie atakowały

Naturalny poligon.
Długie ręce Kremla...

Rakiety w wersji polskiej trafiły
do Gruzji, która użyła ich w wojnie z Rosją w 2008 roku. Rosyjskie
wojska nie były w stanie obronić się
przed nimi. Co było tym bardziej
bolesne, że źródło projektu znajdowało się w moskiewskich wojskowych ośrodkach badawczych.
Gruzińscy żołnierze do dzisiaj
pamiętają rakiety, które pozwoliły
im bohatersko walczyć. Polscy inżynierowie zaś mieli szansę sprawdzić, czy rzeczywiście nie pozostało
w nich nic z rosyjskich zabezpieczeń.
Rosjanie już wówczas obiecali sobie, że polskiej obecności w Gruzji
nie zapomną. Dwa lata później na
terytorium Rosji rozbił się samolot
z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim. Po kolejnych dwóch latach
ginie jeden z autorów polskich rakiet Grom, opartych na rosyjskiej
technologii, choć zmienionych tak
bardzo, że nie dających Rosjanom
szans na obronę. Ginie cieszący się
szacunkiem, pracujący w poważnych instytucjach, nagradzany autor
publikacji, generał Petelicki.
Kilka dni po jego śmierci jego koledzy nabierają wody w usta. Nie podejmują tematu w żadnej z rozmów.
Spraw umiera śmiercią naturalną –
podobnie działo się kilka miesięcy
po śmierci Litwinienki, który został
zabity przez te same służby. Tyle,
że o nim po kilku latach powstał
film. Czy powstanie podobny
o ostatnich dwóch dekadach życia
gen. Petelickiego?
żródło:
http://www.wolnapolska.co.uk/
artykuł z 6 października 2012 r.

fot. PAP

Ostatnio mówi się często o tym, że PSL otwiera się na
prawą stronę sceny politycznej. Dowodem na to jest
niedawny sojusz z PJN, czy jednogłośne głosowania
przeciwko projektom w sprawie związków partnerskich. Nie jest możliwe by te działania uszły uwadze
Donalda Tuska. Wszystko jednak wskazuje, że jest
on na to przygotowany.

wojsk Federacji Rosyjskiej. Rosjanie mieli kody, dzięki którym mogli przejmować nad nimi kontrolę.
W latach 90. trwały pracę nad złamaniem i zdeszyfrowaniem tego
zabezpieczenia. Prace, w których
trudno ominąć rolę gen. Petelickiego. To właśnie jemu polska armia
zawdzięcza naszą, rodzimą wersję
rakiet, których celem mogą być każde wojska atakujące Polskę. Również Rosyjskie.

Kandydatka na wicemarszałka przed wejściem do siedziby klubu
RP z „herbem” konopii.
patria.gazeta@op.pl

Numer 1 (12), 13 lutego 2013

GAZETA WOŁOMIŃSKA

1

GAZETA WOŁOMIŃSKA

BEZPŁATNA GAZETA ŚRODOWISK PATRIOTYCZNYCH MIESZKAŃCÓW ZIEMI WOŁOMIŃSKIEJ

• Nr 1 (12) 13 LUTEGO 2013

Pożegnaliśmy
Ks. Kardynała Prymasa Polski
Józefa Glempa

Rok 1999. Delegacja samorządowców powiatu wołomińskiego u ks. Prymasa.

2

GAZETA WOŁOMIŃSKA

Numer 1 (12), 13 lutego 2013

150. Rocznica Powstania Styczniowego
w Powiecie Wołomińskim

Powiatowe obchody 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego zainaugurowała w dniu 20 stycznia
uroczysta Msza w wołomińskim kościele pw. św. Józefa Robotnika w intencji poległych w tym zrywie niepodległościowym. Po zakończeniu nabożeństwa złożono kwiaty pod głazem poświęconym Bohaterom 1863 roku
ustanowionym u zbiegu ulic Piłsudskiego i Gdyńskiej.

Piotr Kaczorek
Rzecznik Prasowy
Starostwa Wołomińskiego
W uroczystości wzięli udział m.in.
ich honorowy patron Wicemarszałek Sejmu RP Marek Kuchciński,
poseł na Sejm Jacek Sasin, Burmistrz Wołomina Ryszard Madziar
oraz Starosta Piotr Uściński. Hołd
Powstańcom oddali także przedstawicieli szkół, instytucji, związków
kombatanckich oraz mieszkańcy
Wołomina. Podniosłą oprawę uroczystości zapewniły poczty sztandarowe oraz reprezentanci wołomińskiego oddziału Związku
Strzeleckiego „Strzelec”.
Obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego w Wołominie
zwieńczył uroczysty wieczór w Powiatowym Centrum Dziedzictwa
i Twórczości (dawna Galeria przy
Fabryczce) połączony z promocją
książki „Powstanie Styczniowe
– uczestnicy, instytucje, wybrane zdarzenia – obrzędy i pamiątki
w powiecie wołomińskim” autorstwa Towarzystwa przyjaciół Miasta
Kobyłka wydanej przez Starostwo
z okazji 150. Rocznicy Powstania
Styczniowego.
– Za chwilę usłyszymy wspaniały
koncert. Szczególną rolę w Powstaniu odgrywał hymn „Boże, coś Polskę”. Pokolenie 1863 r. nadało tej
pieśni nowe znaczenie i nowe słowa, błagając Boga o niepodległość.
Dzisiaj życzę nam, i kolejnym pokoleniom, abyśmy mogli już zawsze
prosić tylko o dalsze błogosławieństwa śpiewając „Ojczyznę wolną
pobłogosław Panie”. – mówił Starosta Piotr Uściński.
Dzień zwieńczył koncert warszawskiej Filharmonii im. Romualda
Traugutta z udziałem wybitnych artystów – śpiewaków: Doroty Lachowicz, Doroty Późnieckiej, Ryszarda

Cieśli i Krzysztof Kura oraz pianistki Ewy Pelweckiej. Teksty Romualda Traugutta m.in. dramatyczny list
do żony pisany w celi śmierci X pawilonu warszawskiej Cytadeli oraz
poezje Cypriana Kamila Norwida,
recytował aktor Andrzej Ferenc.
W powiecie wołomińskim co roku
czcimy te wydarzenia sprzed półtora wieku, dzisiaj w Wołominie, już
niedługo nieodległej w Boruczy. Zapraszamy

Powstanie styczniowe
na ziemiach powiatu
wołomińskiego

W latach 1815-1867 tereny obecnego powiatu wołomińskiego należały do powiatu stanisławowskiego.
W czasie Powstania Styczniowego
najdogodniejszym terenem w powiecie do prowadzenia działań partyzanckich były lasy radzymińskie
i nieporęckie. W powiecie stanisławowskim wojska rosyjskiego nie
było wiele, ale porządku strzegły
potężne garnizony w Warszawie.
W naszym regionie formowały się
grupy i oddziały spiskowe. Tu miały również miejsce bitwy i potyczki
z wrogiem.
Od początku powstania, w styczniu 1863 r., organizacja spiskowa
powiatu stanisławowskiego poma-

gała w przerzucie do lasów nieporęckich i do oddziałów powstańczych na Podlasiu ochotników
z Warszawy oraz poborowych chroniących się przed carską branką.
W styczniu i w lutym 1863 roku
w powiecie działały małe grupy
powstańcze sformowane przez
Ignacego Mystkowskiego. Od początku lutego jednak najaktywniej
na tym terenie działał oddział naczelnika powstańczego powiatu
stanisławowskiego majora Józefa
Jankowskiego, liczący prawie 100
partyzantów. Major prowadził intensywne szkolenia oraz urządzał
śmiałe i udane rajdy pod Warszawę,
niepokojąc placówki rosyjskie. Stoczył potyczki z oddziałami rosyjskimi pod Nieporętem, Łochowem,
Markami, Radzyminem i Międzylesiem. Do historii Radzymina przeszedł fakt, że za udział w powstaniu Rosjanie rozstrzelali czterech
mieszkańców miasta w dzielnicy
zwanej „Grudkami”.
Źródła
historyczne
podają,
że w marcu 1863 oddział Jankowskiego połączył się na krótko
z oddziałami Józefa Malińskiego „Janko Sokoła” i Władysława
Czarkowskiego „Ludomira Czajki”, „Czajkowskiego”, działającego
na Podlasiu w powiecie bialskim.
Powstańcze zgrupowanie zostało
rozbite 18 marca pod Dziecinowem
(dziś powiat otwocki). Jankowski
uratował się z masakry i wrócił do
lasów radzymińskich by tam odbudowywać oddział. W późniejszym
okresie prowadził walki na północy
powiatu.
Tymczasem partia Czarkowskiego
spod Dziecinowa ruszyła do lasów
między Jadowem a Stanisławowem.
Oddział był słabo uzbrojony, głównie w kosy, siekiery i okute żelazem
kije. 20 marca kwaterując w folwarku Kąty-Czerniki (dziś Kąty Czernickie) został zaatakowany przez
carską kolumnę mjr. Antuszewicza,
liczącą 500 żołnierzy i 2 działa.

Powstańcy osłaniani przez strzelców wycofali się do lasu i leśnymi
duktami dotarli do Międzylesia.
Najpierw ostrzelani, potem otoczeni przez carską piechotę znaleźli się
w sytuacji krytycznej. Śmiałe uderzenie na jedno ze skrzydeł umożliwiło Czarkowskiemu wydostanie
się z pętli. Oddział został jednak
zdziesiątkowany.
Poległych powstańców pochowano na polu bitwy. Dwie zbiorowe mogiły w Boruczy oraz mogiła
w Kątach Wielgi wybudowano na
grobach tych właśnie powstańców.
Pojedyncze groby powstańcze z lat
1863-1864 znajdujemy ponadto na
różnych cmentarzach powiatu wołomińskiego.
Pomniki na mogiłach w Boruczy
wybudowano w 1935 r. z inicjatywy
starosty powiatu radzymińskiego

– Morawskiego. Wybudowane zostały ze składek społecznych mieszkańców gmin: Klembów, Ręczaje,
Strachówka, Kamieńczyk, Jadów,
Stanisławów i Międzyleś. Pomnik
na mogile w Kątach Wielgi wystawiła natomiast 3 maja 1930 r. parafia Stanisławów.
O tym, jak duże znaczenie miały
mogiły dla lokalnej społeczności
i wszystkich walczących o Polskę,
świadczy fakt, że w czasie okupacji żołnierze przyjmowani do Armii
Krajowej przy nich właśnie składali
przysięgę wojskową.
Władysław Czarkowski wyrokiem
sądu wojennego został rozstrzelany
w Siedlcach 17 lipca 1863r. Józef
Jankowski ujęty został 21 stycznia 1864r. pod Zegrzem i stracony
w warszawskiej Cytadeli 12 lutego
1864r.

Numer 1 (12), 13 lutego 2013

GAZETA WOŁOMIŃSKA

3

Moje wspomnienie o Ks. Prymasie
Pożegnaliśmy Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski którego wspominam mile w świetle wydarzeń związanych z kultem Ks. Jerzego Popiełuszki.

Ryszard Walczak
Prezes Ogólnopolskiego
Komitetu Pamięci
Ks. Jerzego Popiełuszki
Przewodniczący Komisji
Dziedzictwa Narodowego,
Edukacji, Kultury i Sportu
w Radzie Powiatu Wołomin
W Katedrze Św. Jana Chrzciciela
28 stycznia br. pożegnaliśmy Ks.
Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski w nabożeństwie uczestniczyłem w śród przedstawicieli
PIS z Jarosławem Kaczyńskim
i Liderem PR Markiem Jurkiem.
W imieniu naszego Powiatu i Starosty Wołomińskiego złożyłem

wieniec obok trumny Prymasa.
W świetle wydarzeń związanych
z kultem Ks. Jerzego Popiełuszki
Księdza Prymasa Józefa Glempa
wspominam mile. Kiedy w 1996
r. podjąłem inicjatywę budowy
pomnika Ks. Jerzego Popiełuszki w mojej Parafii Świętej Trójcy
w Ząbkach w pierwszej placówce
duszpasterskiej Ks. Jerzego, wówczas zwróciłem się z serdeczną
prośba do Jego Eminencji Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski o patronat nad tą inicjatywą.
Ksiądz Prymas z wielką życzliwością przyjął patronat i nam pobłogosławił.
Rok później, pomimo licznych
przeszkód, ten pierwszy na Mazowszu pomnik męczennika naszych czasów Ksiądz Prymas poświęcił w dniu 27 października
1998 r. w obecności matki i rodzeństwa Ks. Jerzego Popiełuszki
oraz licznie przybyłych gości. Dla
upamiętnienia tego wydarzenia
zamówiłem wybicie pierwszego
medalu „Zło Dobrem Zwyciężaj”
z wizerunkiem Ks. Jerzego Popiełuszki, który wręczyłem J.E. Księ-

Ryszard Walczak, senator P. Andrzejewski i poseł Ewa Tomaszewska z wizytą
u Prymasa Józefa Glempa.
dzu Prymasowi Józefowi Glempowi w Pałacu Prymasowskim
z początkiem 1998 roku, w asyście
posłanki Pani Ewy Tomaszewskiej
i senatora Pana Piotra Andrzejewskiego oraz członków Komitetu.
Podczas
tamtego
spotkania
Ksiądz Prymas powiedział „być
może śmierci Księdza Popiełuszki
udałoby się uniknąć, gdybym wtedy w 1984 r. stanowczo zadecydował o wysłaniu Jurka za granicę,

wierzę, że ta ofiara była Panu Bogu
potrzebna i dziękuję wam za szerzenie pamięci o nim i kultu, bez
którego nie będzie można wynieść
Ks. Popiełuszki do godności świętych”.
To Ksiądz Prymas dekretem
Kardynalskim Metropolity Warszawskiego powołał skład sądu
beatyfikacyjnego, a później po
zakończeniu jego prac, nadał godność Sługi Bożego Ks. Jerzemu

Popiełuszko i umożliwił kontynuowanie procesu beatyfikacyjnego,
który zakończył się dekretem Ojca
Świętego Benedykta XVI wyniesieniem na ołtarze i ogłoszeniem
w dniu 6 czerwca 2010 r. Ks. Jerzego Popiełuszki błogosławionym,
za co z serca Księdzu Kardynałowi
jesteśmy wdzięczni.
To Ksiądz Kardynał Józef Glemp
nadał początek wyróżnianiu Medalem „ Zło Dobrem Zwyciężaj”
wiele wspaniałych osobistości biskupów, kapłanów i świeckich za
szerzenie pamięci o Księdzu Jerzym Popiełuszce męczennikach,
bohaterach i mężach stanu z poświęceniem służących Bogu i Ojczyźnie, a na jednym z dyplomów
osobiście się podpisał.
Całe nasze środowisko będzie
wspominać J.E. Kardynała Józefa
Glempa serdecznie i z wdzięcznością, niech Dobry Bóg obdaruje Go
łaską życia wiecznego.

Debata smoleńska na UKSW

Za ogromny wkład w wyjaśnianie przyczyn tragedii narodowej pod
Smoleńskiem - filmem „Popiełuszko. Wolność jest w nas” wyrażono wdzięczność naukowcom ze Stanów Zjednoczonych

MZO Wołomin
– tradycja i nowoczesność

Poseł Antoni Macierewicz i Ryszard Walczak wręczają naukowcom film o ks. Popiełuszce.
Z inicjatywy Studentów na Uniwersytecie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w dniu 5
lutego br. odbyła się konferencja z udziałem
ekspertów Zespołu Parlamentarnego Antoniego Macierewicza ze Stanów Zjednoczonych:
prof. Wiesława Biniendy, prof. Kazimierza
Nowaczyka i dr inż. Wacława Berczyńskiego
oraz wybitnych naukowców z Kraju. Zabrakło jedynie ekspertów Komisji Milera którzy
nie mieli odwagi publicznie bronić moskiewskiej wersji kłamstwa Smoleńskiego.
Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych
uczestniczyli również 7 lutego br. w posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego do sprawy
wyjaśnienia tragedii narodowej pod Smoleńskiem na którym przedstawili szczegółowe analizy swoich eksperymentów obliczeń
i doświadczeń dotyczących rozpadu Samolotu
TU 154 M w Smoleńsku pod Katyniem. Wykluczono całkowicie wpływ pancernej brzozy
na rozpad samolotu potwierdzając możliwość
spowodowania dwóch eksplozji w samolocie

prezydenckim.
Na zakończenie posiedzeń Zespołu Parlamentarne którego jestem stałym uczestnikiem
w imieniu Komitetu Pamięci Ks. Jerzego
Popiełuszki rodzin ofiar i zespołu złożyłem
serdeczne podziękowanie naukowcom ze
Stanów za ich zaangażowanie i ogromną
pomoc w wyjaśnianiu tragedii narodowej
w Smoleńsku pod Katyniem. Następnie wraz
z przewodniczącym zespołu parlamentarnego
Posłem RP Antonim Macierewiczem wręczyliśmy pamiątkowe płyty DVD z filmem
„Popiełuszko” wolność jest w nas” Pani mec.
Marii Szonert – Biniendy, prof. Wiesławowi Binienda, prof. Kazimierzowi Nowaczyk,
dr. inż. Wacławowi Berczyńskiemu wyrażając
przy tym słowa uznania.
Ryszard Walczak
Prezes Komitetu Pamięci
Ks. Jerzego Popiełuszki
Radny Powiatu Wołomin

MZO Wołomin to firma dobrze znana mieszkańcom miasta i powiatu. Już w latach 80-tych wołomiński zakład pod nadzorem warszawskiego MPO
zajmował się organizacją wywozu nieczystości
stałych, a w roku 1992 decyzją Rady Miejskiej
w Wołominie zyskał podmiotowość pod nazwą
Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie. Kolejną zmianę przyniósł rok 2012. MZO Wołomin z zakładu budżetowego został przekształcony w spółkę
komunalną, należącą w 100% do gminy Wołomin.
Decyzja ta podyktowana była wejściem w życie
tzw. ustawy śmieciowej, która w istotnym stopniu
zmienia sposób organizacji utrzymania porządku
i czystości w gminach. Wraz z przekształceniem
uporządkowaniu uległa oferta MZO Wołomin,
która od teraz skupia się na wywozie, segregacji,
składowaniu i przetwarzaniu nieczystości.

MZO Wołomin liderem recyklingu

Profesjonalizm i zaangażowanie pracowników
MZO Wołomin w działania na rzecz recyklingu
znajdują odzwierciedlenie nagrodach i wyróżnieniach. W 2011 roku Rekopol Organizacja Odzysku
S.A., jedna z największych i najdłużej działających
organizacji odzysku w Polsce, wyróżniła MZO
Wołomin nagrodą za wkład w budowę systemu
gospo-darki odpadami. W ten sposób wołomińska
firma znalazła się wśród dziesięciu najlepszych
firm komunalnych. Nagroda została przekazana
podczas konferencji zatytułowanej „10 lat systemu
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
w Polsce”, nad którą honorowy patronat objęli Minister Gospodarki i Wiceminister Środowiska. Od
2003 roku MZO Wołomin bierze udział w konkursach branżowych związanych z recyklingiem, angażując się m.in. w tworzenie systemu „Zielonego
Punktu” – organizując selektywną zbiórkę odpaREKLAMA

dów opakowaniowych oraz prowadząc działalność
edukacyjną.
MZO Wołomin stawia na technologię
Zapoczątkowana w ubiegłym roku współpraca
zakładu z instytucjami zewnętrznymi w zakresie
nowoczesnych technologii, to kolejne potwierdzenie zorientowania firmy na profesjonalizm i ekologię. Na terenie zakładu testowany jest nowoczesny
sprzęt, dzięki któremu gospodarowanie odpadami
wkracza w XXI wiek. Zachodnioeuropejskie standardy przewidują zdecydowaną dominację recyklingu nad składowaniem i taki cel stawia przed
sobą nowy Zarząd MZO Wołomin. Na pewno
pomoże w tym planowana rozbudowa sortowni.
Dzięki wdrożeniu systemu informatycznego do
zintegrowanego zarządzania odpadami mieszkańcy Wołomina nie będą obarczani nieuzasadnionymi opłatami, a świadczone przez MZO Wołomin
usługi całościowo rozwiążą zapotrzebowanie gminy.

MZO Wołomin
– zielone światło dla ekologii

Profesjonalna kadra Miejskiego Zakładu Oczyszczania, dzięki wieloletniemu doświadczeniu,
wspartemu nowoczesną technologią, stawia sobie
za cel działania proekologiczne, dzięki którym
nasze otoczenie będzie zmieniać się na lepsze.
Konkretne projekty inwestycyjne, edukacyjne
i promocyjne, a przede wszystkim codzienna,
rzetelna praca będą sprzyjać zachowaniu równowagi w otaczającej nas przyrodzie i poprawiać
komfort życia. Takie jest nasze zobowiązanie!

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.
w Wołominie
ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin
tel. +48 22 776 26 35,
www.mzo.wolomin.pl

4

GAZETA WOŁOMIŃSKA

Numer 1 (12), 13 lutego 2013

Szeremietiew – nu, pogodi!
Napisałem artykuł przedstawiający ocenę rosyjskich wyobrażeń o zagrożeniach dla bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i związanych z tym wojskowych poczynaniach Rosji
jednak rojeniami wariata rewelacje
rosyjskiego sztabu generalnego zapewniającego, że Polska planuje napaść na Białoruś.

Szef Sztabu Generalnego WP
gen. Mieczysław Cieniuch: „Rosja jest znaczącym sąsiadem Polski, z którym zależy nam – mimo
wielu trudności w przeszłości – na
jak najlepszych stosunkach teraz
i w przyszłości. Musimy pamiętać
o tym, co się wydarzyło w przeszłości, ale chcemy też budować lepszą
przyszłość z naszym sąsiadem. SZ
RP wpisują się w ten nurt myślowy.
Przyglądamy się obszarom, gdzie
możemy współpracować i stopniowo budować wzajemne zrozumienie
i zaufanie.”

„Rojenia” sztabu generalnego sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej

A że sprawa jest poważna dowodzi
też tekst na jednym z białoruskich
portali oskarżających Polskę o niecne zamiary: Польша готовится
к «блицкригу».Nawiązał to tego je-

Dysproporcja sił – to oczywiście nic nie znaczy.

Napisałem artykuł przedstawiający ocenę rosyjskich wyobrażeń
o zagrożeniach dla bezpieczeństwa
Federacji Rosyjskiej i związanych
z tym wojskowych poczynaniach
Rosji („Obronimy się sami, albo
stracimy niepodległość”, „Uważam Rze” nr 2/2013). Ostrzegałem,
że powinniśmy mieć wojsko zdolne
do obrony terytorium RP bowiem
Moskwa w przyszłości może pokusić się o jakąs akcję militarną, aby
podporządkować sobie „bliską zagranicę” - wszak kurica nie ptica,
Polsza nie zagranica.
Przy tym podkreśliłem, że w obecnej sytuacji nie grozi nam żadna
wojna, ale sytuacja może ulec zmianie bowiem zmienia się polityka
międzynarodowa, a wówczas może
być za późno na przygotowanie
obrony.
W programie Studio Wschód
uczestniczący w nim rosyjski ekspert (emerytowany pułkownik)
określił moje obawy elegancko
jako „rojenia wariata”. Nie nazwał

антироссийский припадок, но
ветерана польской политики
поддержал падкий до сплетен
и слухов министр иностранных

den z moich znajomych:
Co do rosyjskiej propagandy to
atak na Pana Ministra (zapewne
Pan już może wie - mam nadzieje
że problem z oczami minął i może
Pan Minister swobodnie czytać)
rozpoczął także pewien Białoruski
portal:
Недавно в польской прессе
было опубликовано заявление
экс-министра
национальной
обороны Польши Ромуальда
Шереметьева о том, что Беларусь
и Россия готовятся к войне против
Польши. В частности, он заявил,
что предстоящие совместные
российско-белорусские учения,
которые пройдут на территории
Беларуси в сентябре текущего
года, носят явный антипольский
характер
и
являются
своеобразным предлогом для
нападения на Польшу.
Наверняка, слова впавшего в
старческий маразм «польского
шляхтича»
остались
бы
незамеченными, и все можно
было бы списать на очередной

дел Польши Радослав Сикорский.
В унисон пану Шереметьеву он
заявил, что последние совместные
учения России и Беларуси
«Запад-2009»
были
именно
провокационными в отношении
Польши, и поэтому Войско
Польское должно готовиться к
худшему, то есть, к войне. При
этом глава дипломатического
ведомства не скрывал, что
вооруженные силы его страны
в этом году примут участие в
маневрах НАТО, которые пройдут
на территории Польши.
Польша готовится к «блицкригу”
http://www.belvpo.com/22413.
html
W całej obecnej sytuacji ciekawy
jest też wywiad przedstawiciela
„Salonu” Jerzego Marii Nowaka
(zamieszczam fragment wywiadu):
„Pyt: Czy Rosja może stanowić
zagrożenie dla sąsiadów?
Odp :- Dzisiaj nie, ale eksperci
zauważają, że niektóre poczynania Moskwy w stosunku do państw
bałtyckich, a nawet Polski, mogą
z czasem - w zależności od rozwoju
sytuacji wewnętrznej w tym kraju przekształcać się w niebezpieczne
scenariusze. Na przykład potrząsanie co jakiś czas szabelką, głównie przez rosyjskich wojskowych,
w związku z tworzeniem systemu
obrony przeciwrakietowej. Podczas
wizyty w Moskwie minister Radosław Sikorski zażartował, że należy
uzgodnić jakiś harmonogram, jeśli
chodzi o te pogróżki, na przykład
raz na kwartał, a nie co miesiąc. Nie
możemy być obojętni wobec takich
zachowań. [...]
Pyt:Czy zaostrzenie kursu przez
Rosję nie byłoby w pewien sposób
uzdrawiające dla NATO?
Odp: - To trochę prowokacyjne
pytanie. Polsce i Europie potrzebna jest Rosja jako stabilny, przewidywalny i wiarygodny partner. Nie
jest jednak dobrze, że w NATO, UE,
a także w Polsce przyjęła się moda
na mówienie o Rosji zgodnie z zasadą politycznej poprawności. Dla
dobrego dyskursu na tematy bezpieczeństwa warto spojrzeć otwarcie

również na negatywne zjawiska,
jak wojna w 2008 roku z Gruzją,
ćwiczenia „Zapad 2008”, pogróżki
w sprawach rakietowych. Grupa
młodych naukowców PISM opracowała w 2012 roku scenariusz
pewnych niebezpieczeństw, gdyby doszło do znacznego osłabienia
NATO, większego zaangażowania
Stanów Zjednoczonych poza Europą, niekorzystnych zmian w rosyjskiej polityce bezpieczeństwa,
a także wzrostu roli broni rakietowych w nowoczesnej wojnie.
W materiale „Military Challenges to
the Security of North Central Europe 2014-2024” przedstawili cztery
scenariusze kryzysów w stosunkach
z Rosją. Trochę to ryzykowne, ale
pobudzające do myślenia.
Pyt: Jakie to scenariusze?
Odp: - Pierwszy to potrząsanie
szabelką i pogróżki. W obwodzie
kaliningradzkim może być na przykład rozmieszczona nowa bateria
rakiet.
Drugi to tak zwane wyłuskiwanie
sojuszników i militarne naciski, co
mogłoby doprowadzić do kłótni
wewnątrz NATO i do osłabienia sojuszu. Trzeci scenariusz to rozprzestrzenienie się konfliktu na region
(także w stronę Morza Bałtyckiego)
w razie konfrontacji na obszarze
Arktyki. Czwarty wariant to akcja
ofensywna typu „Zapad 2009” i rozpoczęcie przez Rosję szerzej zakro-

Romuald Szeremietiew
prof. KUL, były Minister
Obrony Narodowej
jonych działań zbrojnych. Oceniam,
że zwłaszcza ten ostatni scenariusz
jest mało prawdopodobny, a dla
Rosji byłby samobójczy. Z moich
prac nad strategicznym przeglądem
obronnym w BBN wynika, że w ciągu kilkunastu lat mało prawdopodobne są militarne niebezpieczeństwa związane z polityką rosyjską,
ale nie możemy wykluczyć takiego
zagrożenia w przyszłości. Przestrzegałbym jednak przed łatwym
w Polsce popadaniem w antyrosyjską fobię.”
cyt. za:
h t t p : / / k o n f l i k t y. w p . p l / k a t,1020231,page,3,title,NATOwska-polisa-ubezpieczeniowa-dlaPolski,wid,15269953,wiadomosc.
html
www.szermietiew.blox.pl
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List Otwarty gen. Sławomira Petelickiego „Mamy władzę tchórzy,
do premiera Donalda Tuska
którzy nie mają odwaList wysłany przez gen. Sławomira Petelickiego do premiera Donalda Tuska w związku z katastrofą Tu-154M w Smoleńsku.

Warszawa 19 kwietnia 2010
LIST OTWARTY
DO PREMIERA DONALDA TUSKA

Panie Premierze!
Zakończyła się Żałoba Narodowa po największej Tragedii w historii powojennej
Polski. W wyniku karygodnych zaniedbań, niekompetencji i arogancji staliśmy się
jedynym na świecie krajem, który w jednym momencie stracił całe Dowództwo
Wojska, ze Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej na
czele. Apeluję do Pana o podjęcie radykalnych kroków mających na celu ratowanie
Polskich Sił Zbrojnych i systemu antykryzysowego Państwa.

W trybie pilnym należy:
1. Rozwiązać Wojskową Prokuraturę i powierzyć prowadzone przez nią sprawy Prokuraturze Cywilnej. Będzie to
zgodne z wcześniejszymi wnioskami Prawa i Sprawiedliwości popartymi przez Platformę Obywatelską, których
orędownikami byli między innymi Świętej Pamięci Poseł Zbigniew Wassermann i Generał Franciszek Gągor.
2. Ustanowić pełnomocnika Rządu d/s ratowania naszych Sił Zbrojnych i powołać na to stanowisko generała
dywizji Waldemara Skrzypczaka (byłego dowódcę Wojsk Lądowych, który miał odwagę głośno mówić o zaniedbaniach w MON), cieszącego się ogromnym autorytetem w Wojsku Polskim.
3. Odwołać Ministra Obrony Narodowej i do czasu wybrania Prezydenta powierzyć kierowanie Resortem przewodniczącemu Ko-misji Obrony Senatu Maciejowi Grubskiemu z Platformy Obywatelskiej, który broniąc żołnierzy z Nangar Khel wykazał się zaangażowaniem i dobrą znajomością problematyki wojskowej. Ministerstwem
Obrony może skutecznie kierować tylko osoba nie związana z panującymi tam od lat „betonowymi układami”.
4. Przywrócić na stanowisko Szefa Rządowego Centrum Antykryzysowego doktora Przemysława Gułę.
Ponad rok temu w obecności byłego wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, profesora Krzysztofa Rybińskiego, przekazałem ministrowi Michałowi Boniemu notatkę na temat karygodnych zaniedbań w Ministerstwie Obrony
Narodowej. Zdecydowałem się na to, gdyż Bogdan Klich wysłuchiwał moich rad popartych ekspertyzami specjalistów polskich i amerykańskich, a następnie postępował wbrew logice!
Wszyscy Polacy widzieli tragiczną katastrofę wojskowego samo-lotu CASA C-295M, w której zginęło dwudziestu znakomitych lotników. Tłumaczyłem Ministrowi Klichowi, dlaczego tak się stało, prezentując mu procedury
NATO. Minister zapewniał, że wyciągnie z tego wnioski. Nie wyciągnął! Nastąpiła katastrofa wojskowego samolotu
BRYZA, w której zginęła cała załoga. Była jeszcze katastrofa wojskowego śmigłowca Mi-24. Pytałem publicznie
B. Klicha, ilu jeszcze dzielnych żołnierzy musi zginąć, żeby zaczął konieczne reformy w Wojsku? W sierpniu 2009
roku bohaterską śmiercią zginał kapitan Daniel Ambroziński, którego patrol w Afganistanie Talibowie ostrzeliwali
przez sześć godzin, a nasze Lotnictwo nie mogło tam dole-cieć, bo miało za słabe silniki (MI24). Co więcej, jak już
doleciało – było nieuzbrojone (Mi-17). Minister Klich zapewniał wtedy publicznie, że w trybie nadzwyczajnym dostarczy do Afganistanu odpowiedni sprzęt. Nie zrealizował tych obietnic, za to wodował uroczyście kadłub Korwety
Gawron (który kosztował ponad mi-liard sto milionów złotych), komunikując zdumionym uczestnikom uroczystości, że na tym kończy się program budowy tak potrzebnego Marynarce Wojennej okrętu, gdyż nie ma środków na
jego dokończenie.
W ubiegłym roku Bogdan Klich mówił, że robi coś, co nikomu dotąd się nie udało – leasinguje od LOT-u nowoczesne samoloty dla VIP, w miejsce awaryjnego sprzętu z poprzedniej epoki. Teraz twierdzi, że to się nie udało, bo
przeszkadzali posłowie.
Gdy Bogdan Klich leciał dwukrotnie do Afganistanu, w niepotrzebną PR-owską podróż, wyleasingował dla siebie Boeinga Rumuńskich Linii Lotniczych za 150 tys. zł. Dodać należy, że za boeingiem leciał wojskowy samolot
CASA, który dla Ministra Klicha była za mało wygodny. Dlaczego Minister Obrony Narodowej nie zdecydował się
na leasing nowoczesnego samolotu dla tak ważnej delegacji państwowej, do składu której zatwierdził podsekretarza
stanu w MON, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i dowódców wszystkich rodzajów wojsk. Jak można
było umieścić kluczowe dla bezpieczeństwa Państwa osoby w jednym samolocie z poprzedniej epoki i wysłać ten
samolot w czasie mgły na polowe lotnisko, bez wyznaczenia z góry zapasowego wariantu lądowania i scenariusza
pozwalającego na przesuniecie terminu uroczystości.
Tłumaczyłem B. Klichowi kilkakrotnie, co to jest nowoczesne zarządzanie ryzykiem, którego od 1990 roku uczyli
nas Amerykanie. Przekonywałem, że nowoczesne samoloty pasażerskie są niezbędne nie tylko do przewozu VIP,
ale dla ratowania Obywateli Polskich, gdy znajdą się na zagrożonych terenach. Teraz Minister Obrony twierdzi,
że nie było pieniędzy na te samoloty, a jednocześnie wydawał dużo więcej na sprzęt, który okazał się nieprzydatny,
że wspomnę tylko bezzałogowe Orbitery za 110 mln USD.
W maju 2009 roku Sejm RP powołał podkomisję do zbadania za-niedbań w Lotnictwie Wojskowym RP. Jej ekspert, znakomity pilot Major Arkadiusz Szczęsny napisał: „Świadome narażanie przez MON naszych Żołnierzy na
niebezpieczeństwo utraty życia jest niedopuszczalnym łamaniem prawa”!
Gdy Major Szczęsny poprosił podkomisję o przekazanie sprawy Prokuraturze, został odwołany z funkcji eksperta.
Jeden z najdzielniejszych komandosów GROMU, ranny w walce z terrorystami i odznaczony Krzyżem Zasługi
za dzielność, napi-sał do mnie po katastrofie: „Czymże jest narażenie bezpieczeństwa Państwa, jak nie sabotażem.
A kto tego nie rozumie, popełnia grzech zdrady!”.
Reakcja Ministra Obrony Narodowej na tragiczną katastrofę, polegająca na chwaleniu się wzorowymi procedurami w Wojsku, którymi może on się podzielić z innymi resortami, wywołała zapytania ze strony moich wojskowych
kolegów ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, którzy nie zrozumieli o co ministrowi chodzi.
Mijają się z prawdą zapewnienia, że w Wojsku jest wszystko w porządku bo zastępcy płynnie przejęli dowodzenie.
Podobnie jest w Centrum Antykryzysowym Rządu. W nawale obowiązków mógł Pan nie zauważyć, że po odwołaniu doktora Przemysława Guły ze stanowiska Szefa Rządowego Centrum Antykryzysowego, na znak protestu
odeszło dziesięciu najlepszych specjalistów od zarządzania Państwem w sytuacjach nadzwyczajnych.
Jestem Panu bardzo wdzięczny, za uratowanie Narodowej Jednostki Operacji Specjalnych GROM, która przez trzy
miesiące pozostawała bez dowódcy i miała być „wdeptana w ziemię” przez „MON-owski beton”. Proszę, aby postąpił Pan podobnie w obec-nej tragicznej sytuacji Lotnictwa Wojskowego, Marynarki Wojennej i Wojsk Lądowych.
Sugerowane na początku listu rozwiązania inicjujące niezbędne reformy konsultowałem z wybitnymi polskimi
i amerykańskimi specjalistami od zarządzania ryzykiem i ochrony infrastruktury krytycznej Państwa.
Jestem Naszą Tragedią tak przybity, że mimo licznych zaproszeń, nie będę na razie występował w mediach. Życzę,
żeby nie zmarnował Pan Premier szansy zbudowania na wzór GROMU nowoczesnego Polskiego Wojska i systemu
antykryzysowego Naszego Kraju.
Czołem,
generał Sławomir Petelicki
Do wiadomości: Posłowie i Senatorowie RP
patria.gazeta@op.pl

gi, aby otwarcie mówić
o sprawach odległych
w czasie”
Rozmowa Sławomira Sieradzkiego z prof. Ryszardem Terleckim.

Na stronie internetowej Prezydenta RP, w notce poświęconej
rocznicy oswobodzenia przez wojska sowieckie niemieckiego obozu
Auschwitz-Birkenau ani razu nie
pada nazwa „niemiecki”. Jak to
rozumieć? Czy jest to poważne
przeoczenie?
– Według mnie bardzo poważne
przeoczenie. To jest tego rodzaju
polityka, która każe mówić, że „walczyliśmy w drugiej wojnie światowej”, ale nie wiadomo z kim. To podobnie jak niedawno obchodziliśmy
rocznicę Powstania Styczniowego,
to też nie dowiedzieliśmy się, przeciwko komu było to powstanie.
Z jakichś względów nie wygodnie jest tej ekipie, ze względu na jej
jakieś uwarunkowania międzynarodowe – jak to oni sobie wyobrażają – „drażnić” swoich rozmówców,
czy kontrahentów. To z tego pewnie
powodu unikają jasnych, zdecydowanych określeń, kto tworzył obozy
koncentracyjne w Polsce i przeciwko komu musieliśmy walczyć w Powstaniu Styczniowym. Tak niestety
jest, że mamy do czynienia z władzą
tchórzy, którzy nie mają dość odwagi, aby mówić normalnie i otwarcie o sprawach odległych przecież
w czasie, o 70 i o 150 lat.
Taka poprawność polityczna, takie lawirowanie między ważnymi
faktami, przechodzi stopniowo do
sfery edukacyjnej, prawda?
– Ona nie przechodzi, ona już
przeszła! Spotkałem studentów na
pierwszym roku politologii, którzy
byli już przecież po maturze – i to
tej jeszcze nie kończącej edukację
okrojonej historii, tak jak teraz to się
zaczyna - którzy mówili, że Powstanie Styczniowe było przeciwko...
krzyżakom.
Serio?
– Tak, serio. Zlituję się i już nie
będę wymieniał nazwy tego uniwersytetu. Na zajęciach padały nazwy
różnych przeciwników powstańców
styczniowych – Prusacy, Niemcy,
aż wreszcie któryś tam z tyłu rzucił
zupełnie poważnie, że przeciwko
krzyżakom.
Czy zatem przyszłe pokolenia
Polaków zapłacą za taką antyedukacyjną w swej formie „poprawność polityczną” obecnych władz?
– Z całą pewnością zapłacą. Zapłacą, jeśli pozwolimy tym władzom na
taką „edukację”, jeśli pozwolimy na
to nowe podejście do edukacji ogólnie. Z pewnością będzie taka luka
pokoleniowa, bo przecież okroje-

nie programów nie dotyczy jedynie
historii, obniża generalnie poziom
wykształcenia Polaków.
Powtarzam zatem; jeśli pozwolimy im nadal rządzić, to przyszłość
państwa polskiego rysuje się marnie. Mam wciąż nadzieję, że rodzice
uczniów, a także nauczyciele zrozumieją, że dla przyszłości dzieci, nowego pokolenia niezbędna jest elementarna edukacja. Nie wystarczy
oglądać jakąś kretyńską telewizję.
Jak ocenia pan skuteczność walki Polski o jej dobre imię właśnie
w kontekście „obozów zagłady”,
których tworzenie w czasie wojny
nam coraz częściej zarzucają? Bo
z jednej strony MSZ obliguje ambasadorów do reagowania na kalumnie pojawiające się w prasie,
a z drugiej strony wydaje książkę
o współsprawstwie Holokaustu
przez Polaków.
– Te protesty ambasadorów są nieskuteczne. One nic nie wnoszą, bo
nawet jeśli ta, czy inna gazeta zamieści sprostowanie wydrukowane
drobnym drukiem, to nikt tego nie
przeczyta. Moim zdaniem jedyną
skuteczną drogą byłoby wytaczanie
procesów redaktorom. Środowiska
żydowskie przetarły szlak, sprawdziły tę drogę i pozywały te główne
media światowe, jeśli pojawiły się
w nich nieprawdziwe informacje na
temat Zagłady. Powinniśmy robić
tak samo. To jedyna chyba droga,
aby redaktorzy, czy sekretarze redakcji mieli w pamięci, że tego rodzaju błędu nie przepuszczać, bo to
może kosztować.
No a z drugiej strony jeśli będziemy rozliczać swoją historię w ten
sposób, że obrzucamy ją błotem,
to wszelka obrona dobrego imienia
Polski nie ma sensu.
Państwo polskie dofinansowuje
książki, filmy i rozmaite przedsięwzięcia, które skutkują tym, że opinia o Polakach – współsprawcach,
będzie się upowszechniać na świecie. Młodzi ludzie, być może nawet
w Polsce, będą mieli coraz więcej
wątpliwości i zaczną sobie stawiać
w końcu pytanie, że może to jednak
nie Niemcy budowali te obozy, tak
jak opowiadali im rodzice. Że może
to jednak Polacy mieli w tym swój
udział, ale wolą o tym głośno nie
mówić.
żródło: wPolityce.pl
www.gazetapatria.pl
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Komandosi z Lublińca
oddali hołd uczestnikom
„akcji Kutschera”

„PATRIA”

Chwała Bohaterowi wolej Polski
i wzorowi dla ostatnich
wolnych Polaków
– Mogę już dzisiaj powiedzieć, że mamy całkowitą pewność, że rotmistrz Pilecki jest pochowany na
Łączce, a nie na Służewie. – powiedział dr Krzysztof
Szwagrzyk z IPN.

Franz Kutschera nazywany był katem Warszawy. Za terror, jaki wprowadził
w stolicy, AK wydała na niego wyrok śmierci. 69 lat temu wykonali go żołnierze
Batalionu “Parasol”. Dowódca SS zginął, ale poległo także kilku AK-owców. Hołd
bohaterom tej akcji - swoim patronom - oddadzą komandosi z Lublińca - informuje portal polska-zbrojna.pl.

Przypomnijmy skandal w Parlamencie Europejskim
w sprawie śp. rotmistrza Pileckiego

Warszawa. 1 lutego 1944 r. Godzina 9:09. “Kama” (Maria Stypułkowska-Chojecka) sygnalizuje, że Franz
Kutschera, Dowódca SS i Policji na
dystrykt warszawski Generalnego
Gubernatorstwa, wychodzi z domu
przy alei Róż 2. Tak rozpoczęła się
akcja Batalionu “Parasol” Armii
Krajowej.
Samochód Kutschery został zablokowany przez auto kierowane
przez „Misia” (Michał Issajewicz).
Niemiec, żądając ustąpienia drogi,
włączył żółty, środkowy reflektor
używany przez hitlerowskich dygnitarzy. „Miś” zatrzymał wóz na
nieprawidłowym pasie i w chwili,
gdy SS-man usiłował go wyminąć,
ruszył i ponownie zablokował samochód generała.
Do zatrzymanego samochodu
podbiegli „Lot” (Bronisław Pietraszewicz) i „Kruszynka” (Zdzisław Poradzki). Otworzyli ogień do
Kutschery. Ten osunął się ranny na
siedzenie. Równocześnie na stanowiska wbiegł cały zespół ubezpie-

Niektórzy polscy europosłowie głosowali przeciwko rezolucji w sprawie upamiętnienia polskiego bohatera śp. rotmistrza Pileckiego. Publikuje
w związku z tym nastepujące oświadczenie, bo warto zapamietać poniższe
nazwiska. Zapamiętać, aby na osoby te w czasie zbliżającej się kampanii wyborczej nie głosować.

Rekonstrukcja zamachu na Kutscherę.
czający, a stojące na ulicy Chopina
samochody „Sokoła” (Kazimierz
Sott) i „Bruna” (Bronisław Hellwig)
cofnęły się do rogu Alei Ujazdowskich. Kutschera jeszcze żył - dobił
go „Miś”, który wyskoczył już ze
swego wozu i strzałami z pistoletów
wspierał akcję. Bilans zamachu na
Kutscherę był dla żołnierzy „Parasola” tragiczny. Zginęli: „Lot”,
„Cichy” (Marian Senger), „Sokół”
i „Juno” (Zbigniew Gęsicki).
Brigadeführer Franz Kutschera
wsławił się wyjątkowym okrucieństwem. W okupowanej stolicy
zwiększył liczbę łapanek i wprowadził egzekucje uliczne. Za zabicie niemieckiego żołnierza lub
policjanta groził rozstrzelaniem
cywilnych zakładników. Wyrok
śmierci na Kutscherę jesienią 1943
roku wydał szef Kedywu AK gen.
August Emil Fieldorf „Nil”. Przeprowadzenie akcji powierzono zespołowi bojowemu kompanii Pegaz

(wcześniejszy kryptonim zespołu
to „Agat”). Jego żołnierze walczyli
później w Batalionie „Parasol”.
Minęło właśnie 69 lat od zamachu na Kutscherę. Rocznica akcji jest szczególnie czczona przez
operatorów Jednostki Wojskowej
Komandosów z Lublińca, która jest
kontynuatorką tradycji Batalionu
„Parasol”. A zamach na Kutscherę to jedna z najbardziej spektakularnych akcji tego zgrupowania.
Dziś, w rocznicę tego wydarzenia,
komandosi złożą kwiaty w Alejach
Ujazdowskich przy kamieniu upamiętniającym słynną akcję. Odwiedzą też groby AK-owców.
– Naszywka „Parasola”, którą
noszę na ramieniu, ma dla mnie
ogromne znaczenie. Tradycje dziedziczone przez moją jednostkę nabrały jeszcze większej wartości na
misjach. Nasi poprzednicy bili się
o wolną Polskę w kraju, my staramy
się, by zagrożenia do Polski w ogóle
nie dotarły. Choć zmienił się przeciwnik, walczymy o te same wartości, co żołnierze AK - mówi jeden
z lublinieckich komandosów.
Operatorzy z Lublińca przywiązują dużą wagę do tradycji. Rocznice
i ważne dla historii jednostki wydarzenia są zawsze kultywowane.
W sali tradycji gromadzone są zdjęcia i pamiątki. Przypominają dzieje
dawnej chwały polskiego oręża,
a także te bardziej współczesne wydarzenia, które są wciąż żywe w pamięci starszych żołnierzy jednostki
- Bałkany, Irak czy Afganistan.
Magdalena Kowalska-Sendek,
polska-zbrojna.pl

Kat Warszawy Kutschera – drugi od lewej.
www.gazetapatria.pl

Oświadczenie

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie wzywa wszystkich polskich eurodeputowanych, którzy nie poparli
2 kwietnia podczas głosowania w Parlamencie Europejskim zgłoszonych
przez Hannę Foltyn-Kubicką poprawek do rezolucji „Świadomość europejska
a totalitaryzm” - mających na celu wpisanie rotmistrza Witolda Pileckiego
do tekstu dokumentu oraz ustanowienie dnia 25 maja (rocznicy jego śmierci) Europejskim Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem - do publicznego
ogłoszenia rezygnacji z dalszego udziału w życiu politycznym.
Żadna z poprawek nie uzyskała wymaganej większości, co przyjmujemy ze
smutkiem, ale prawdziwym skandalem jest dla nas imienny wydruk wyników
głosowania dwóch z nich, z którego wynika, że także spora część naszych europosłów nie podniosła rąk za ich przyjęciem. Polscy eurodeputowani, głosujący przeciwko uhonorowaniu jednego z największych bohaterów najnowszej
historii swojego kraju - tego nie wolno zbagatelizować, ani pozostawić bez
wyciągnięcia surowych konsekwencji.
Oto ich nazwiska: Czarnecki Marek, Onyszkiewicz, Piskorski, Staniszewska, Wielowieyski, Buzek, Chmielewski, Gacek, Jałowiecki, Lewandowski, Olbrycht, Protasiewicz, Saryusz-Wolski, Siekierski, Zaleski,
Zwiefka, Geringer de Oedenberg, Grabowska, Liberadzki, Masiel. Sonik i Gierek w jednym głosowaniu wstrzymali się, w drugim byli przeciwko
przyjęciu zgłoszonej przez Foltyn-Kubicką poprawki.
Nie przyjmujemy do wiadomości żenujących tłumaczeń, że takie były ustalenia poszczególnych frakcji europarlamentu, w których zasiadają owi deputowani. Jeżeli zechcą oni użyć w swej obronie podobnych argumentów, będzie
to znaczyć że bycie Polakiem jest dla nich czymś nieistotnym, a więc logiczny
jest wniosek, iż nie powinni już nigdy więcej reprezentować Rzeczypospolitej
na żadnym publicznym forum w kraju, ani za granicą.
W polityce bywają jednoznaczne sytuacje, w których wszelkie podziały powinny ustępować miejsca uczuciom patriotycznym. Trudno wyobrazić sobie
zaś lepszą okoliczność do zamanifestowania dumy ze swego kraju w europarlamencie, jak właśnie ta opisana wyżej. Niestety, dla kilkunastu naszych
deputowanych nie stała się ona znakomitą okazją do zademonstrowania swej
polskości, ale wręcz przeciwnie: powodem haniebnej kompromitacji.
Apelujemy do wszystkich posiadających czynne prawa wyborcze Polaków,
aby dobrze zapamiętali wymienione wyżej nazwiska. Politycy podnoszący
ręce przeciw uczczeniu uznanego przez cały świat za jednego z najdzielniejszych ludzi okresu II wojny światowej rtm. Witolda Pileckiego – dobrowolnego więźnia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenu (w celu zorganizowania w nim konspiracji), żołnierza Armii Krajowej, walczącego przeciw
dwóm okupantom Polski i zamordowanego przez sowiecki reżim w Warszawie nie powinni bowiem w przyszłości reprezentować nas ani w Parlamencie
Europejskim, ani w polskim, ani nawet w lokalnych samorządach.
W imieniu Rady POKiN
dr Jerzy Bukowski hm/
patria.gazeta@op.pl
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Ludzie Marka Jurka szykują się do eurowyborów.
Wystartują z list PiS
Partia Marka Jurka już szykuje się do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Nie będzie jednak osobnych list partyjnych. Kandydaci
Prawicy Rzeczpospolitej wystartują z list Prawa i Sprawiedliwości.

Prawica Rzeczypospolitej przygotowuje się do wyborów do Europarlamentu. Podczas regionalnego zjazdu w Warszawie zostały
wybrane mazowieckie władze tego
ugrupowania. Szef partii Marek Jurek potwierdza strategiczny sojusz
z Prawem i Sprawiedliwością i zapowiada, że obie partie będą walczyć o głosy pod hasłem niezależności gospodarczej i walutowej.
Marek Jurek uważa, że nasz kraj
musi nadrobić opóźnienia spowo-

dowane komunistyczną niewolą.
W tym może pomóc utrzymanie narodowej waluty.
Przedstawiciele Prawicy Rzeczypospolitej ostrzegają przed Paktem Fiskalnym. Zdaniem prezesa
ugrupowania, podporządkowuje on
polskie instytucje finansowe Unii
Europejskiej, przez co pozbawia
nasz kraj części suwerenności. Marek Jurek zapowiada też współpracę z Prawem i Sprawiedliwością
w sprawie przepisów o in vitro.

Prezes uważa, że liberalne projekty
ustawy regulujące kwestię zapłodnienia pozaustrojowego są działaniem przeciwko życiu. Z informacji
przekazanych przez partię wynika,
że liczy ona w tej chwili 2 tysiące
członków. Jej kandydaci wystartują do wyborów do Europarlamentu
w 2014 roku z list Prawa i Sprawiedliwości.
Wśród gości zjazdu wypowiadali się m.in.: wiceprezes oraz szef
stołecznej struktury PiS Mariusz
Kamiński, przewodniczący parlamentarnego zespołu na rzecz
ochrony życia i rodziny Jan Dziedziczak, oraz ekonomista dr Marian Szołucha. Celem zebrania był
wybór władz partii na Mazowszu
oraz przygotowanie strukturalne do
zbliżających się wyborów i zjazdu
krajowego. Przewodniczącym 21
osobowego zarządu Mazowieckiej
Prawicy Rzeczypospolitej został
wybrany dr Krzysztof Kawęcki,
prorektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, a w rządzie Jerzego Buzka wiceministrem
w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Wiceprzewodniczącymi zostali,
przedsiębiorca Zbigniew Popiel oraz

Piotr Strzembosz, autor kilku scenariuszy filmów dokumentalnych i fabularnych, były radny dzielnicowy,
powiatowy i wojewódzki.
Prezes Prawicy Marek Jurek potwierdził strategiczny charakter
współpracy Prawicy Rzeczypospolitej z PiS. Przypomniał także niedawny Deklaracje w obronie polskiej waluty podpisany przez wielu
wybitnych ekonomistów i wykładowców.
Po długich i wyczerpujących ob-

radach prowadzący zjazd sekretarz
generalny Prawicy Lech Łuczyński
zakończył obrady przypominając
delegatom o potrzebie systematycznego kontaktu z członkami w swoich powiatach/dzielnicach na rzecz
Życia i Rodziny.

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
W Białymstoku powstaje stowarzyszenie Rodzina Żołnierzy Wyklętych, zrzeszające głównie bliskich krewnych żołnierzy podziemia niepodległościowego, zamordowanych przez komunistyczną bezpiekę. Zasadniczym celem tej organizacji
patriotycznej ma być podejmowanie działań zmierzających do odnalezienia nieznanych miejsc pochówków ofiar komunistycznego terroru oraz szerzenie wiedzy
na temat żołnierzy niezłomnych.
Pierwsza Rodzina Żołnierzy Wyklętych zawiązuje się przy białostockim
oddziale Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, który
ma siedzibę w budynku przy ulicy
Sienkiewicza 53. – Rodzinę Żołnierzy
Wyklętych organizujemy na wzór Rodziny Katyńskiej. Na początek zwróciliśmy się do znanych nam członków
rodzin żołnierzy podziemia zamordowanych przez funkcjonariuszy Urzędu
Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa. Oni podjęli naszą inicjatywę
i razem utworzyliśmy Komitet Założycielski Rodziny Żołnierzy Wyklętych
– powiedział portalowi NaszDziennik.
pl jeden z organizatorów stowarzyszenia, dr Tadeusz Waśniewski, prezes Związku Więźniów Politycznych
Okresu Stalinowskiego, oddział VII
w Białymstoku.
Pod koniec stycznia tego roku wybrany został zarząd Komitetu Założycielskiego. Na jego prezesa powołano
Waldemara Goska, syna ppor. Franciszka Goska ps. „Sęk”, bohaterskiego
żołnierza AK, zamordowanego wyrokiem komunistycznego sądu. – Po
wykonaniu wyroku na moim ojcu,
co miało miejsce 27 stycznia 1947 r.,
nie wydano nam, rodzinie, jego ciała
i tak do dnia dzisiejszego nie znamy
miejsca jego pochówku – powiedział
patria.gazeta@op.pl

nam Waldemar Gosk. – W podobnej
sytuacji jest wielu bliskich krewnych
ofiar komunistycznego terroru. W Rodzinie Żołnierzy Wyklętych będziemy
wspólnie działać, aby szczątki naszych
bliskich odnaleźć i godnie pochować
– tłumaczył dalej prezes Komitetu
Założycielskiego Rodziny Żołnierzy
Wyklętych.
Wiceprezesem Komitetu jest Jerzy Rybnik, syn podpułkownika AK
– Aleksandra Rybnika, zastępcy komendanta Okręgu AK Białystok, który
został zamordowany w Białymstoku
przez UB 11 września 1946 roku.
Sami inicjatorzy zawiązania Rodziny Żołnierzy Wyklętych – dr Tadeusz Waśniewski oraz Mieczysław
Rutkowski ze Związku Więźniów
Politycznych Okresu Stalinowskiego,
postanowili zostać „członkami wspierającymi” to stowarzyszenie. – Nikt
z naszych bliskich nie został zamordowany za przynależność do podziemia
niepodległościowego, tak jak żołnierze
wyklęci, dlatego uważamy, że nie powinniśmy być członkami zwyczajnymi
Rodziny Żołnierzy Wyklętych. Jednak
będziemy ich działania wspierać ze
wszystkich sił – stwierdził dr Tadeusz
Waśniewski, który dobrze wie, co znaczy ciężka, zbrodnicza łapa komunistycznej bezpieki.

W latach powojennych za przynależność do organizacji patriotycznej i wyniesienie całej dokumentacji
z komitetu powiatowego PZPR
w Goniądzu przesiedział w różnych
komunistycznych kazamatach wiele
lat. W latach 80. był też represjonowany, za działalność w NSZZ „Solidarność”. Podobnej niedoli z rąk bezpieki
doznał Mieczysław Rutkowski, sekretarz Związku Więźniów Politycznych
Okresu Stalinowskiego, który za udział
w zbrojnym podziemiu był więziony,
a później skazany na niewolniczą pracę w kopalni węgla.
Komitet Założycielski Rodziny Żołnierzy Wyklętych tworzy obecnie około 10 osób. Do nich dołączają następni.
Komitet przygotowuje już wniosek
o rejestrację Rodziny Żołnierzy Wyklętych. Oddziały stowarzyszenia,
według zamysłu organizatorów, mają
najpierw powstawać w siedzibach
Związku Więźniów Politycznych
Okresu Stalinowskiego na terenie całej
Polski. Komitet Założycielski z Białegostoku przygotowuje do nich apel
z prośbą o powoływanie na swoim
terenie oddziałów Rodziny Żołnierzy
Wyklętych.
W planach jest również nawiązanie kontaktów z innymi organizacjami patriotycznymi zajmującymi się

1 marca 2012 r. Warta honorowa wołomińskiego „Strzelca” przy pomniku
katowni UB w Wołominie, ul. Piaskowa.
utrwalaniem pamięci i poszukiwaniem
grobów ofiar komunistycznej bezpieki. – Zamierzamy kontaktować się
w celu nawiązania współpracy m.in. ze
Związkiem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. W obławie, zbrodniczej
sowieckiej akcji, zginęły setki żołnierzy podziemia, których groby są do
dziś Polakom nieznane – wyjaśnił dr
Tadeusz Waśniewski.
Myśl zorganizowania Rodziny Żołnierzy Wyklętych pierwszy raz pojawiła się podczas ekshumacji, którą dzięki
staraniom członków białostockiego
oddziału Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego przeprowadzono już kilka lat temu w lesie, na
terenie miejscowości Olmonty, położonej niedaleko Białegostoku. NKWD
oraz UB przeprowadzało tam egzekucje żołnierzy zbrojnego podziemia
niepodległościowego. Podczas badań
szczątków odnalezionych w tym lesie,

prowadzonych wówczas przez Zakład
Medycyny Sądowej w Białymstoku,
ustalono, że żołnierze podziemia ginęli
tam, podobnie jak w Katyniu, od strzału w tył głowy.
– Las izabeliński koło Olmont to jest
Katyń białostocczyzny. W roku 1996
przeprowadzaliśmy tam ekshumacje
ośmiu żołnierzy podziemia. Ich mogiły
i pomnik znajdują się dziś na cmentarzu wojskowym w Białymstoku. Rodzina Żołnierzy Wyklętych ma kontynuować rozpoczęte wówczas dzieło
poszukiwania i godnego pochówku
naszych bohaterów – podsumował
dr Tadeusz Waśniewski, jeden z inicjatorów powstania Rodziny Żołnierzy
Wyklętych.
Adam Białous
źródło: www.naszdziennik.pl

www.gazetapatria.pl
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już dostępna
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Od lutego wszystkie rodziny wielodzietne z terenu gminy Wołomin mogą składać
wnioski o wydanie Wołomińskiej Karty Rodziny uprawniającej do licznych zniżek.
Aby otrzymać Kartę, należy wypełnić wniosek dostępny w Urzędzie Miejskim w Wołominie i na stronie www.
wolomin.org, a następnie złożyć go w kancelarii Urzędu
(na parterze). Z wnioskiem o wydanie Karty dla wszystkich członków rodziny występuje jeden z rodziców/
prawnych opiekunów. Do wniosku należy dołączyć:
1. Kserokopię legitymacji szkolnej w przypadku dzieci
w wieku szkolnym
2. Kserokopię legitymacji szkolnej lub kserokopie legitymacji studenckich w przypadku młodzieży powyżej 18 roku życia.
3. Kserokopię dokumentów potwierdzających prawo
opieki nad wymienionymi we wniosku dziećmi
w przypadku rodzin zastępczych.
Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
Karta wydawana jest na czas określony, nie dłuższy niż
jeden rok od dnia wydania. Termin ważności Karty ustala się na podstawie danych zawartych we wniosku oraz
jego załącznikach. Po tym terminie ważność karty można przedłużyć. Za wydanie Karty nie pobiera się opłaty.
Karta ważna jest z dokumentem potwierdzającym tożsamość, do jej wyrobienia nie jest potrzebne zdjęcie.
Karta przysługuje członkom rodzin wielodzietnych,
tzn. dzieciom i rodzicom. Za rodzinę wielodzietną uważa się rodzinę zamieszkałą na terenie gminy Wołomin,
w tym rodzinę zastępczą, składającą się z rodziców/
prawnych opiekunów, mających na utrzymaniu troje
i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje oraz
członków Rodzinnego Domu Dziecka.
Karta umożliwia m.in. korzystanie z oferty Miejskiego Domu Kultury i Ośrodka Sportu i Rekreacji z dużymi zniżkami. Obejmuje:
1. 30% zniżki od ceny biletów wejściowych na imprezy organizowane w MDK
2. 50% zniżki od ceny zajęć prowadzonych w ramach sekcji w MDK
3. 50% zniżki od ceny biletów i karnetów na pływalnię przy OSiR
4. 30% zniżki od ceny biletów i karnetów na zajęcia nauki i doskonalenia pływania
5. 30% zniżki od ceny biletów i karnetów na wynajem obiektów sportowych znajdujących się na terenie OSiR
6. Zniżki w opłatach za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach.
W przyszłości oferta Karta będzie stopniowo uzupełniana. Przewiduje się, że w 2013 r. z Wołomińskiej Karty Rodziny powinno skorzystać ok. 500 rodzin wielodzietnych.
Uchwała w sprawie rodzin wielodzietnych została podjęta na sesji Rady Miejskiej 28 listopada 2012 r. Poprzedziły
ją konsultacje społeczne z mieszkańcami. Projekt ma na celu promowanie modelu rodziny z dziećmi i pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, wzmacnianie i wspieranie kondycji finansowej rodzin, zwiększenie szans
rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z takich rodzin oraz zapewnienie dostępności do dóbr kultury i sportu
wszystkim członkom Rodzin Wielodzietnych. Uchwała włącza gminę Wołomin do katalogu samorządów, które
z własnej inicjatywy stworzyły wsparcie rodziny wychowującej troje i więcej dzieci.
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„Pragnąc wynagrodzić autorowi cierpienia postanowiłem
od tego roku przyznawać tytuł „Geberta Roku”
Wzruszyłem się ogromnie cierpieniem resortowych dzieci, prześladowanych za swoich uczciwych rodziców przez prawicowych siepaczy
mediów. Łzy zalewały mi oczy kiedy czytałem esej o mowie nienawiści pod tytułem „Moja Polska” Konstantego Geberta w Gazecie.

Marek Król
Pragnąc wynagrodzić autorowi
cierpienia postanowiłem od tego
roku przyznawać tytuł „Geberta
Roku”. Chciałbym w ten sposób
upamiętnić zasługi tatusia Bolesława w walce z niesprawiedliwym
kapitalizmem, jak napisał Kostek.
Otóż Bolek Gebert z Tykocina poje-

chał budować komunizm w USA już
w 1912 r. Ten prawy człowiek, jako
sowiecki szpieg żarliwie wspierał
bolszewików kiedy w 1920 r. chcieli
wyzwolić Polskę z kapitalistycznego wyzysku.
17 września 1939r. Bolek Gebert
w USA znowu organizował poparcie dla Sowietów i ich zdradzieckiego ataku na Rzeczpospolitą. Marzenie sowieckiego patrioty Geberta
spełniło się dopiero w 1945 r. kiedy
jako dygnitarz partyjny, dyplomata
pracował dla dobra PRL. Z szacunku dla bezprzykładnej obrony sowieckich rodziców przez syna, ustanawiam wyróżnienie Geberta Roku.
Nagród i wyróżnień jest w Polsce
więcej niż potencjalnych kandydatów. Po katastrofie smoleńskiej wi-

dzę bolesny brak wyróżnienia typu
Gebert Roku.
Ewa Kopacz, dygająca przed Putinem, od dawna zasługuje na Złotego
Geberta Roku. Także oddani sprawie Donald Tusk, Jerzy Miller, Palikot z Komorowskim i Turowskim to
ciągle niedocenieni laureaci Geberta Roku. Kolejka taka, że Tadeusz
Mazowiecki Geberta Roku dostanie
chyba pośmiertnie. Tak jak arcybiskup J. Życiński za akcje palenia
zniczy na grobach czerwonoarmistów po bratniej pomocy Rosjan po
katastrofie smoleńskiej. Niech mennica państwowa przygotowuje już
formę do tej nagrody. A jak mi ktoś
z prawicy przekręci tytuł na Geberta
Kroku lub Goebbelsa Roku to doniosę na niego do samego Michnika.

Okiem PATRII

Nożyce
Szanowni Państwo!
Obawiałam się, że za to prowokacyjne pytanie: „Gdzie ci mężczyźni prawdziwi tacy?” panowie się na mnie po
obrażają. Myliłam się. Wnoszę z tego, że pisuję jednak do prawdziwych mężczyzn, co mnie cieszy. Natomiast
niektóre panie poczuły się tym tekstem dotknięte. No cóż, uderz w stół a nożyce się odezwą. Zmieńmy zatem
temat.
Porozmawiajmy o polityce, czyli naszych odwiecznych problemach z sąsiadami. Oto co sądził o nich Mackiewicz: „Fałszujemy rzeczywistość, stawiając niekiedy znak równania pomiędzy okupacją niemiecką i sowiecką.
Niemiecka robi z nas bohaterów, a sowiecka robi z nas gówno. Niemcy do na strzelają, a Sowieci biorą gołymi
rękami. My do Niemców strzelamy, a Sowietom wpełzamy w dupę. To nie jest więc żadna analogia, lecz odwrotność.”
Postacie występujące w Teatrzyku Zielony Śledź zdają się potwierdzać do pewnego stopnia tę regułę.
Nadal namawiam aktorów i potencjalnych aktorów do czynnego wzięcia udziału w przedstawieniach. Czekam
na zgłoszenia.

Teatrzyk Zielony Śledź
ma zaszczyt przedstawić sztukę pt.

W tym roku jeszcze nie, ale w przyszłym będzie mój.

Lista NTW

REKLAMA

Występują: Grasow, czyli w skrócie Gras, Wronisław Komuchowski, czyli w skrócie Wronuś, Donuś, Szef
Służb Specjalnych, czyli w skrócie Szef SS.
Szef SS - mam tę listę. (Kładzie kartki papieru przed Donusiem)
Donuś - Co znaczy ten skrót?
Szef SS - Lista Nowych Tajnych Współpracowników.
Wronuś - Pokaż. (Sięga po papiery). Jacy oni nowi? Ten przecież od dawna dla nas pracuje. Myślałem, że pozyskasz kogoś naprawdę ważnego.
Gras - Wronuś, ty jesteś myśliwym, nie myślicielem. Zostaw to innym.
Szef SS - Listę podzieliłem na 3 części. Pierwsza zawiera naszych ludzi w ich strukturach, druga ich ludzi, na
których mamy haki i trzecia leninowska, czyli użytecznych idiotów.
Donuś - Jeżeli uważacie, że to zapewni nam nieprzerwaną przewagę, to róbcie swoje, ja pójdę trochę pokopać.
Gras - Nie jesteś ciekawy, jak zamierzamy to rozegrać?
Donuś -Dacie sobie radę beze mnie.
Szef SS - Zaczekaj. Właśnie namierzyliśmy nową organizację prawicową.
Donuś - Nie zawracaj mi głowy duperelami. Im bardziej są podzieleni, tym lepiej dla nas. (Wychodzi).
Gras - Z tym akurat Donuś ma rację. Powinniśmy hołubić nowicjuszy i podrzucać im tematy do waśni.
Szef SS - A co my robimy? Teraz możecie przegłosować co się wam żywnie podoba. Nikt nie podskoczy.
Gras - To akurat nic nowego. Nie po to kazałem ci sporządzić listę. Chodzi o zabezpieczenie się na przyszłość.
Wronuś - Masz na myśli wybory?
Gras - Zgadłeś.
Wronuś - Nie musiałem zgadywać. Tacy jesteście przemądrzali, a nie widzicie tego co oczywiste.
Gras - Niby czego?
Wronuś - A no tego, że my żadnych wyborów przegrać nie możemy, tak długo jak serwery do liczenia głosów
będą w Rosji. A będą tam tak długo jak jesteśmy u władzy. Ot co!
KURTYNA
Małgorzata Todd
www.mtodd.pl
patria.gazeta@op.pl
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