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Kazimierz Andrzej Zych

Po tragicznych wydarzeniach 10 kwietnia 2010 roku na lotnisku Siewiernyj, gdzie w niewyjaśnionej do dziś 
katastrofi e prezydenckiego samolotu śmierć poniosła elita państwa polskiego na czele z prezydentami RP Le-
chem Kaczyńskim, Ryszardem Kaczorowskim, całym naczelnym dowództwem Wojska Polskiego oraz wybit-
nymi  osobami udającymi się do Katynia na obchody 70. rocznicy zbrodni ludobójstwa, nie sposób spojrzeć na 
tą tragedię z perspektywy innej katastrofy, a raczej zamachu na Premiera II RP i Wodza Naczelnego Polskich 
Sił Zbrojnych gen. Władysława Sikorskiego w Gibraltarze jaki miał miejsce dnia 3 lipca 1943 roku. 

Tak jak po tragedii gibraltarskiej 
prowadzący śledztwo popełniali 
błąd za błędem czyniąc to śledztwo 
niesamowicie zagmatwanym – tak 
wydarzenia na lotnisku smoleńskim 
już w pierwszej fazie dochodze-
nia łudząco podobnie wpisują się 
w scenariusz dziesiątek tez, faktów 
i zakłamań, co w efekcie doprowa-
dza do pytania – czyżby nie o to 

właśnie chodziło, a prawda rozmyła 
się i nigdy nie została ujawniona? 
Tak postąpili Anglicy utajniając 
dokumentację śledztwa zamachu 
na Gibraltarze na kolejne dziesiątki 
lat i tak dzieje się w sprawie smo-
leńskiej. Zagarniecie przez Rosjan 
oryginalnych dowodów, zmiany ze-
znań, kontrowersyjne komisje i brak 
stosownej reakcji władz polskich 
powoduje, że coraz trudniej będzie 
stwierdzić jak było w rzeczywisto-
ści. Komisja Sejmowa Antoniego 
Macierewicza wprawdzie dobitnie 
i konsekwentnie przedkłada nowe 
dowody świadczące o możliwości 
zamachu, ale Państwowa Komisja 
pana Laska jakby wcale nie bra-
ła ich pod uwagę. Po przeczytaniu 
bardzo starannie udokumentowanej 
historycznie i z fachowością śledczą 
pisarza serii wspaniałych książek 
Tadeusza A. Kisielewskiego o tra-
gedii w Gibraltarze pt: „Zamach”, 
„Zabójcy”, „Gibraltar i Katyń” 
i ostatniej „Po Zamachu” – mogę 
stwierdzić, że jest to najdalej idący 
opis kulis śmierci Wodza Naczelnego 
i Premiera RP, generała broni Wła-

dysława Sikorskiego i kilku osób 
z jego najbliższego otoczenia, 
w tym córki Zofi i Leśniowskiej. 
Czytelnik zapoznający się z treścią 
tej ogromnej lektury z przekona-
niem może stwierdzić – był to jeden 
z największych mordów politycz-
nych w dziejach Rzeczypospolitej, 
który umożliwił wielkim benefi cjen-
tom II wojny światowej kreślenie 
granic powojennej Europy z pełną 
swobodą, kosztem wiernego koali-
cjanta antyhitlerowskiego sojuszu – 
Polski, mord, który nieodwracalnie 
zaważył na losach Polski i zmienił 
sytuację geopolityczną Europy. 

W 1943r. wiadomo już było, 
że Niemcy hitlerowskie tę wojnę 
przegrają. Wielka Trójka robi więc 
przymiarki do nowego podziału 
Europy. Nasze „nie” na propozycje 
aliantów dotyczące Polski. Ujaw-
nienie grobów polskich ofi cerów 
pod Katyniem. Władze polskie 
zwracają się do Międzynarodowe-
go Czerwonego Krzyża o wysłanie 
delegacji do Katynia i zbadanie 
mordu. Daje to cynicznemu Stalino-
wi pretekst do zerwania stosunków 
dyplomatycznych z Polską. Groźba 
rozpadu wspólnego frontu przeciw 
Hitlerowi staje się realna. W takiej 
sytuacji osoba polskiego premiera 
i Naczelnego Wodza staje się nie-
wygodna dla Zachodu i dla Wscho-
du. W konsekwencji podjęto tajną 
decyzję o likwidacji szefa polskie-
go rządu. Stało to się 4 lipca 1943 
roku w Gibraltarze. Trzy dni przed 
zamachem, 30 czerwca 1943 roku 
w ręce gestapo wpadł dowódca 
Armii Krajowej generał Rowecki 
„Grot”. W tym aresztowaniu udział 
wzięli, wskazując miejsce pobytu 
„Grota”, agenci wywiadu radziec-
kiego i konfi denci gestapo będący 
tuż przy samym generale Rowec-
kim. Autor książki przeprowadził 

wiele analiz na podstawie dostęp-
nych źródeł historycznych i wy-
snuł tezę, że winę za mord ponoszą 
ci sami, którzy prawdę o obydwu 
zbrodniach zamknęli w pancernych 
sejfach, czyli Rosja, Anglia i obecni 
sojusznicy Niemcy.

W 1990 roku strona rosyjska przy-
znała się do zamordowania tysięcy 
polskich ofi cerów. Jednak obec-
na polityka Putina jest odmienna, 
mówi się już o błędzie Jelcyna, 
który odtajnił akta NKWD. Putin 
twierdzi, że nie było to ludobójstwo 
i umarza śledztwo, co oznacza, że te 
akta znów są ściśle tajne. Anglicy 
milczą i nie udostępniają history-
kom archiwów.

Niezrozumiałą dla mnie jest 
decyzja obecnych władz Polski 
o dalszym pobycie Wojska Polskiego 
w Afganistanie, a wcześniej 
w Iraku. Tam jesteśmy agresorami 
i tracimy wspaniałych ludzi i drogi 
sprzęt wojskowy. Irak potwierdził, 
że wejście obcych wojsk było błę-
dem, a Saddam nie miał broni maso-
wego rażenia. Wielokrotnie podkre-

70 lat po Katastrofi e Gibraltarskiej 70 lat po Katastrofi e Gibraltarskiej 
i aresztowaniu gen. Grota Roweckiegoi aresztowaniu gen. Grota Roweckiego

ślałem, że nie jest to nasza wojna, 
a jeśli budować mamy koalicję 
z USA i Anglią to na prawdzie, 
a nie na fałszu. Do dziś nie usłysza-
łem aby przeproszono Polaków za 
sprzedanie nas Moskwie. Według 
ofi cjalnych danych koszt udziału 
Wojska Polskiego w tzw. misjach 
pokojowych w Iraku i Afganista-
nie liczony jest w dziesiątkach mi-

liardów złotych. Czy stać państwo, 
którego dług publiczny sięga setek 
miliardów euro na prowadzenie 
bezsensownych wojen? Niektóre 
państwa NATO dawno wycofały się 
z tego militarnego obłędu i dobrze 
na tym wyszły. Najwyższy czas na 
Polskę.
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W trosce o dobro dziecka, małżeństwa i rodziny
Konferencję organizujemy pod pa-

tronatem Starostwa Powiatowego, 
by dotrzeć do możliwie najszersze-
go grona dyrektorów, kierowników, 
wychowawców, nauczycieli róż-
nych placówek oświatowych, rodzi-
ców, a także młodych ludzi.

Chcemy przekazać dalej przesła-
nie, jakie towarzyszyło konferencji 
na UKSW 8 czerwca, poprzez:

– ukazanie, jak ważne jest wycho-
wanie seksualne w integracji z ca-
łym człowiekiem,

– ukazanie, że tylko małżeństwo 
kobiety i mężczyzny jest w stanie 
zagwarantować dzieciom prawidło-
wy i stabilny rozwój, a normalna 
rodzina jest fundamentem zdrowego 
społeczeństwa

– ukazanie możliwości pozytyw-
nych oddziaływań wychowawczych 

i zagrożeń w tym zakresie.
Jako organizatorzy mamy coraz 

większą świadomość, jak poważne 
zagrożenie niesie gender. Niesprzy-
jającym nam uwarunkowaniem jest 
opowiedzenie się Unii Europejskiej 
za przyjęciem owej ideologii we 
wszystkich krajach zjednoczonej 
Europy. W Polsce ministerstwo ds. 
równości, przygotowując rzekomo 
program przeciwdziałający dyskry-
minacji, otworzyło szeroko drzwi do 
wdrażania gender, co poprowadzi do 
zniszczenia jednostki i rodziny. 

Szanowni Państwo. Chcielibyśmy serdecznie zaprosić do udziału w naszej konferencji: „W trosce o dobro 
dziecka, małżeństwa i rodziny”, która odbędzie się 7 września 2013r. w Wołominie ul. Orwida 20.

Ci, którzy pracując tworzą i budują dla innychCi, którzy pracując tworzą i budują dla innych
28 czerwca, podczas uroczystej XXXI Sesji Rady Miejskiej w Kobyłce, uhonorowano tych, którzy swym za-
angażowaniem, pracą i aktywnością tworzą Miasto Kobyłka. Było to podniosłe wydarzenie dla wszystkich 
uczestników. Jego bohaterami byli Ci, dla których działanie jest treścią i sensem życia, pracują w wielu dzie-
dzinach i na wielu polach, myśląc nie tylko o sobie.

Uroczysta Sesja, otwierająca ko-
lejne Dni Miasta Kobyłka, uzmy-
słowiła wszystkim, że codzienność  
miasta to wydarzenia kulturalne 
i sportowe odbywające się przez 
cały rok. To różnorodne inicjatywy, 
podejmowane  przez mieszkańców 
i przedsiębiorców, sprzyjające po-
wstawaniu poczucia przynależności 
do miejsca, w którym się nie tylko 
mieszka, ale i żyje.

Główna postać ostatniej sesji to 
Pani Maria Balicka, która dołączy-
ła do grona Honorowych Obywa-
teli Miasta Kobyłka. Powiedzieć 
o Pani Marii, że jest zaangażowana 
to wielokrotnie za mało! Urodziła 
się w Kobyłce i od tego momentu jej 
los i życie miasta są ze sobą bardzo 
mocno związane. Pisze i publikuje 
na jej temat, animuje wydarzenia 
kulturalne.Do chwili obecnej jest 
czynnym egzaminatorem egzami-
nu maturalnego z języka polskie-
go. Dla mieszkańców Kobyłki Pani 
Maria Balicka to wieloletni sekre-
tarz Towarzystwa Przyjaciół Miasta 
Kobyłka i osoba z ogromną troską 
i pieczołowitością zajmująca się 
propagowaniem historii miasta. Jest 
autorką lub współautorką wielu pu-
blikacji książkowych o Kobyłce i jej 
mieszkańcach. Między innymi:

•  „Cmentarz Parafi i Świętej Trójcy 
w Kobyłce” (2003);

•  „Jak to ze szkołą i nie tylko 
w Kobyłce było” (2005);

•  „Kobyłka – migawki pamięci” 
(2006);

•  „Stanisław Szpotański – zapo-
mniany pisarz” (2007);  

Jest również autorką aneksu do 
albumu „Kościół wspaniały, który 
mógłby stać w Rzymie”. Szczegól-
nym przedmiotem zainteresowań 
i troski pani Marii jest kobyłkow-
ski cmentarz. Opracowała kilka 
szlaków tematycznych, którymi po 
nim oprowadza; najstarsze groby, 
obrońcy Ojczyzny w różnych okre-
sach historycznych, ludzie kultu-
ry – szlak zainicjowany wystawą 
w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Kobyłce i „Jesiennym spacerem 
alejkami starego cmentarza”. Tu ko-
lejna odsłona działalności Pani Ma-
rii Balickej: przewodnik wycieczek,  
autorka audycji radiowych, anima-
torka uroczystości patriotycznych 
i spotkań kulturalnych. Wszystko 
pod znakiem pracy dla miasta, które 
ukochała.

Ewa Jaźwińska – Przewodniczą-
ca Rady Miejskiej i Robert Rogu-
ski – Burmistrz Miasta, wręczając 
Akt Nadania Honorowego Obywa-

telstwa Miasta Kobyłka, nie kryli 
wzruszenia. 

Były też inne osoby wyróżnione:
Anna Szarek-Lisiewicz – pomy-

słodawczyni i organizatorka Mię-
dzynarodowego Festiwalu „Perła 
Baroku – Koncerty Mistrzów”, 
Marta Makowska – olimpijka, która 
swoją postawą udowadnia, że siła 
i determinacja pozwalają osiągać 
najwyższe cele, Alina Stefaniak – 
od lat kierujaca Chórem Miejsko-
Parafi alnym „Cantanti” oraz dwaj 
wychowacy sportowej młodzieży, 
medalistów kraju, Europy i świata: 
Stanisław Bielewicz i Grzegorz En-

gel. Phm. Sebastian Żurawski ode-
brał wyróżnienie dla 4 Harcerskiej 
Drużyny Pożarniczej „Wędrowcy” 
za zaangażowanie i pomoc w sytu-
acjach trudnych, wymagających re-
zygnacji z indywidualnych planów 
na rzecz działania dla innych. 

Wszyscy wyróżnieni swoją po-
stawą, organizacyjną pasją i pracą 
budują i kształtują lokalną społecz-
ność. Czynią jej życie lepszym, 
barwniejszym i pełniejszym. 

Podziękowania za wspieranie lo-
kalnych inicjatyw społecznych, wy-
darzeń kulturalnych i sportowych 
oraz za kreowanie i urzeczywist-

nianie wizerunku Przedsiębiorców 
odpowiedzialnych społecznie otrzy-
mały fi rmy:

• GLASS Zakład Szklarski Elżbie-
ta Orych

• ARS Developer Boguszewski  
• A.M.M. Artur i Marta Mazurek s.c. 
• Artur Skłodowski „ARTOIS”
•  Mareta sp.j. Zakład masarski. 

Kołbuk T.A., Kacprzak E.W.
•  Hanna i Eugeniusz Ostrowscy 

Zakład Mięsno-Wędliniarski 
„Tur” Eugeniusz Ostrowski

• Warszawski Bank Spółdzielczy 
Dzięki nim wiele lokalnych inicja-

tyw dochodzi do skutku, ich szczo-
drość pozwala na realizację  wy-
darzeń integrujacych i budujacych 
lokalną społeczność.

Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim wyróżnionym!

W ramach wspomnianego pro-
gramu – właśnie szkolnictwo jest 
szczególnie narażonym terenem. 
Według Standardów Edukacji Sek-
sualnej WHO, dzieci mają być 
edukowane seksualnie już przed 
czwartym rokiem życia. W latach 
9-12 powinny nauczyć się używać 
środków antykoncepcyjnych, na-
tomiast pomiędzy 12 a 15 rokiem 
życia dzieci mają umieć zaopatry-
wać się w antykoncepcję oraz brać 
odpowiedzialność za bezpieczne 
i przyjemne doświadczenia seksu-

alne. Powyżej 15 lat młodzież ma 
mieć wpojone krytyczne podejście 
do norm kulturowych/religijnych 
w odniesieniu do ciąży, rodziciel-
stwa etc.

Ponadto zostały podane przed-
mioty szkolne, przez które realiza-
torzy gender mają oddziaływać na 
uczniów. Należą do nich: „przygoto-
wanie do życia w rodzinie”, „wiedza 
o społeczeństwie”, „historia”, „bio-
logia”, „język polski” czy „religia”. 

Tematyka ta, ma być również 
uwzględniona w „standardach 

kształcenia i doskonalenia nauczy-
cieli” oraz w ofercie ośrodków do-
skonalenia nauczycieli na różnych 
poziomach. Szczególne zaniepoko-
jenie budzi zobowiązywanie nauczy-
cieli do zapraszania do szkół rzeko-
mo „wykształconych” edukatorów 
seksualnych oraz pomysł tworzenia 
stanowisk tzw. pełnomocników śle-
dzących wprowadzanie programów 
genderowskich.

Trzeba zdecydowanie podkreślić, 
że treści postulowane w ramach 
tego programu są niezgodne z Kon-
stytucją RP, a prawodawstwo Unii, 
choć wyznacza kierunki działań, to 
jednak uwzględnia prawodawstwo 
danego kraju. Mamy więc skutecz-
ne możliwości obrony. Tą konferen-
cją chcemy pogłębić świadomość 
rodziców, nauczycieli i wycho-
wawców na kwestię wychowania 
seksualnego. Podczas konferencji 
zamierzamy przedyskutować sku-
teczne sposoby powiedzenia zde-
cydowanego „nie” wobec seksuali-
zacji dzieci i młodzieży. Chcemy 
także wspólnie zastanowić się nad 
możliwościami pozytywnego od-
działywania na młodych w kształ-
towaniu ich prawidłowych postaw. 
Tylko normalna rodzina jest funda-
mentem zdrowego społeczeństwa 
i źródłem szczęścia zarówno dla nas 
samych jak i dla całego kraju, a uda-

ne życie rodzinne jest gwarantem 
zadowolenia z życia.

Wśród specjalistów, którzy po-
dzielą się swoimi racjami opartymi 
na zasadach moralnych oraz na do-
świadczeniach w pracy z młodzieżą 

i dorosłymi, znajdzie się grono 
wybitnych profesorów i doktorów 
naszych uczelni (Krystyna Czuba, 
Maria Ryś, Małgorzata Walaszczyk, 
Katarzyna Stępkowska, Patrycja Ci-
cha oraz Antoni Zięba).

Szczegółowy program konferen-
cji niebawem ukaże się na stro-
nie internetowej szkoły Animus 
(www.szkola-animus.pl) oraz po-
wiatu wołomińskiego (www.powiat-
wolominski.pl).

Komitet organizacyjny
Katarzyna Krawczyk

Patrycja Cicha
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Uroczysta Msza Święta odprawio-
na została również w intencji Jubi-
lata Ks. Arcybiskupa Hisera który 
w tym dniu obchodził 35. uroczy-
stość swoich święceń kapłańskich. 
Kustosz Bazyliki Ks. Dziekan Jan 
Andrzejewski zapoznał wiernych 
o celu powstania Domu Pielgrzy-
ma zachęcając do modlitewnych 
pielgrzymek trasą Sanktuarium 
Świętej Faustyny w Ostrówku, od-
wiedzeniem Ossowa miejsca Cudu 
nad Wisłą gdzie poległ Ks. Ignacy 
Skorupka, zwiedzenia przepięk-
nej kobyłkowskiej Bazyliki aż po 
Sanktuarium w Loretto. W uroczy-
stościach uczestniczyli burmistrz 
Kobyłki Robert Roguski, Starosta 
Konrad Rytel i samorządowcy po-
wiatu i Kobyłki. Po Mszy nastą-
piło uroczyste poświęcenie Domu 
Pielgrzyma, w którym nocleg mogą 
spędzić odwiedzający wierni z ca-
łej Polski i zagranicy. Szczególnym 
gościem uroczystości w Kobyłce 
była żona tragicznie zmarłego ge-
nerała Franciszka Gągora która 
w towarzystwie radnego powia-
tu Ryszarda Walczaka odwiedziła 
Sanktuarium Cudu nad Wisłą i Pan-
teon Bohaterów w Ossowie, gdzie 
w sierpniu podczas rocznicowych 
uroczystości Bitwy Warszawskiej 
odsłonięty zostanie w Panteonie Bo-
haterów pomnik śp. generała Fran-
ciszka Gągora.

red.

Przekazanie Domu Pielgrzyma przy Bazylice w Kobyłce
W Bazylice pw. Świętej Trójcy w Kobyłce odprawiona została 16 czerwca uroczysta Msza Święta z okazji otwarcia Domu Pielgrzyma przy 
parafi i. Mszę celebrował Jego Ekscelencja Ks. Abp Henryk Hoser oraz wielu kapłanów z sąsiedzkich parafi i. Kazanie o ochronie życia 
i rodziny wygłosił Ks. Arcybiskup.

Wielki Wajchowy

Tomasz Miller
Rzecznik Prasowy 

Prawicy Rzeczypospolitej
i Pełnomocnik Prawicy RP 

na miasto Ząbki.

Od dłuższego czasu możemy obserwować tzw. „prze-
łożenie wajchy”. Zabetonowana scena polityczna 
zaczyna się gwałtownie kruszyć. W kilku polskich 
miastach zbierane są podpisy w celu odwołania pre-
zydentów miast, czy całych rad miejskich. Dlaczego 
teraz? Przecież już wcześniej dochodziło do dużo po-
ważniejszych afer, a jednak poparcie dla PO nie spa-
dało.

O „przełożeniu wajchy” mówi-
ło się w kontekście coraz bardziej 
krytycznych artykułów na łamach 
tygodników opinii dotychczas przy-
jaznych premierowi. Nie był to jed-
norazowy wybryk, ale taka krytyka 
w miejscach, w których jeszcze 
kilka miesięcy temu nie mogłaby 
się pojawić, zaczyna się na dobre 
zadamawiać. Dziś na łamach por-
talu natemat.pl można przeczytać 
wielce wymowny tekst Tomasza 
Lisa. Zacytuję dwa najciekawsze 
fragmenty: „Krótko mówiąc, gdy 
dziennikarze z Newsweeka piszą 
o ochronie Kaczyńskiego, to jest to 
prawdziwe dziennikarstwo ujaw-

niające ważne informacje. Gdy zaś 
dziennikarze Newsweeka piszą 
o tym na co idą pieniądze podatni-
ków, których dysponentem staje się 
PO, to stają się oni „towarzystwem 
z Newsweeka”…; „Jeszcze jedno. 
Jeśli poseł Niesiołowski będzie da-
lej manifestował swoją arogancję, 
to wcześniej niż zakończona klęską 
randka w sądzie z „Newsweekiem”, 
czeka go i jego partię zakończona 
klęską randka z wyborcami przy 
urnach wyborczych”. Nie tylko 
media jednak zmieniają postawę. 
Patrząc na to co ostatnio wyczynia 
Hanna Gronkiewicz-Waltz można 
odnieść wrażenie, że do perfekcji 
opanowała umiejętność zrażania 
do siebie wyborców. Wypowiedź 
o tym, że trzeba przyzwyczaić się 
do zmian klimatu, zamiast moderni-
zować system odpływowy jest tego 
najlepszym dowodem. Ale nie ma 
co się czepiać pani prezydent, skoro 
przykład dla niej idzie z samej góry. 

Dziś Donald Tusk tłumaczył się 
z wykorzystywania przez PO sub-
wencji budżetowych. Mówił: 
„W odniesieniu do wydatków na 
piłkę chcę powiedzieć, że oprócz 
tego, że znany jestem jako miło-
śnik, a czasami ofi ara tego sportu, 
wynajęcie boiska nie było dla mnie. 
W piłkę gra się nie w pojedynkę. To 
przedsięwzięcie przeznaczone dla 
parlamentarzystów, pracowników, 
klubu i Platformy. Także dla tych, 
którzy są poza elitą przywódczą 
Platformy. Środki nie są duże, ale 
uważam, że wydatkowanie tych pie-
niędzy tak jak w wielu fi rmach, na 
wspólne uprawianie sportu jakoś się 
broni. Chciałbym dalej w ten sposób 
organizować czas wolny pracowni-
kom PO”. Przecież to jawna kpina 
z Polaków. Jak na coś takiego mo-
gli pozwolić słynni piarowcy PO? 
Coraz słabsze dla władz sondaże są 
tylko efektem tych wszystkich, opi-
sanych przeze mnie, spraw.

Ale dlaczego dopiero teraz? Mie-
liśmy przecież aferę hazardową, 
stoczniową, Amber Gold, a przede 
wszystkim tragedię smoleńską i ani 
jedno z tych wydarzeń nie wpłynę-
ło znacząco na wysokie notowania 
PO.  Dziś, poza kompromitacją 
władz Warszawy w kwestii ustawy 
śmieciowej nie mieliśmy przecież 
do czynienia z żadną spektakular-
ną aferą. Co jest więc przyczyną tej 
wspomnianej już „zmiany wajchy”?

Według mnie, Donald Tusk zdaje 
sobie sprawę do jakiej katastrofy 
gospodarczej doprowadziły jego 
rządy w duecie z wicepremie-
rem Rostowskim. Nie robi się nic 
w kwestii naprawy fi nansów pu-
blicznych. Wiele można Tuskowi 
zarzucić, ale nie to, że nie jest wy-
trawnym politycznym graczem. 
Zapewne wie, że jeśli teraz nadal 
będzie robił wszystko by w 2015 
roku PO znowu wygrała wybory 
parlamentarne to najpewniej już ni-
gdy do władzy nie wróci. W kolej-
nej kadencji Sejm będzie zmuszony 
zaostrzyć politykę fi skalną i Tusk 
nie chce być z tym kojarzony. Woli 
by teraz wybory wygrał PiS i to Ja-
rosław Kaczyński wziął na siebie tę 
niewdzięczną rolę naprawy fi nan-
sów publicznych. Wtedy, według 
Tuska, najpóźniej w 2019 roku po-
nownie zasiądzie on na fotelu pre-
miera.  Podobne wydarzenia mają 
obecnie miejsce Hiszpanii, gdzie 
prawicowy rząd Mariano Rajoy’a 
zbiera cięgi za katastrofalny stan 

państwa odziedziczony po rządach 
lewicowego premiera Zapatero.

Czy plan Tuska się powiedzie? 
Tutaj wiele zależy od Jarosława 
Kaczyńskiego, ale i od mediów, 
zwłaszcza tych, które dziś „przeło-
żyły wajchę”. Jeżeli w trakcie ewen-
tualnych rządów Jarosława Kaczyń-
skiego wajcha nie wróci za szybko 
na swoje jeszcze ciepłe dziś miejsce 
to jest szansa, że plan Tuska spali na 
panewce i już niedługo nastąpi de-
fi nitywny koniec tych fatalnych dla 
Polski rządów.
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Na drodze do utopii Na drodze do utopii 
europejskiego federalizmueuropejskiego federalizmu

Dr Krzysztof Kawęcki
Wiceprezes 

Prawicy Rzeczypospolitej

3 lipca Parlament Europejski w przyjętej rezolucji zalecił rządowi węgierskiemu wycofanie zapisów wprowa-
dzonych do węgierskiej konstytucji. W przypadku odmowy zagrożono Budapesztowi wszczęciem postępowań, 
których konsekwencją będą surowe sankcje fi nansowe, łącznie z zawieszeniem prawa głosu w Radzie UE.

W związku z tym prawica Rzeczy-
pospolitej w oświadczeniu sygno-
wanym przez prezesa Marka Jurka 
wezwała rząd RP do jednoznacz-
nego zadeklarowania solidarności 
z Węgrami. 

Postępowanie instytucji unijnych 
w stosunku do Węgier jest konse-
kwencją realizacji federalistyczne-
go modelu UE.

W przeszłości przywódcy unijni 
na ogół unikali określenia „fede-
ralizm”, chociaż zasada ta przyjęta 
została od samego początku w do-
kumentach programowych dwóch 
największych powojennych ruchów 
politycznych – partii socjaldemo-
kratycznych i chrześcijańsko-de-
mokratycznych. Zrzeszająca partie 
chadeckie Europejska Partia Lu-
dowa  na kongresie w 1950 roku 
opowiedziała się za federacyjnym 
modelem europejskiej integracji. 
W dokumentach programowych 
z 1976 roku pojawiły się zapisy 
o prowadzeniu  demokratycznej, 
ponadnarodowej Unii Politycznej, 
o ustanowieniu europejskiego 
rządu, który powołany zostanie 
w wyniku powszechnych i bezpo-
średnich wyborów. Deklarowano 
przezwyciężenie granic narodowo 
– państwowych. Przywódcy EPP 
zastrzegli, że partia nie dąży do pań-
stwa federalnego na wzór USA czy 
Szwajcarii, ale do przekształcenia 
UE w europejskie państwo federal-
ne, które  miało posiadać niezbędne 
instytucje: wybierany przez oby-
wateli Unii Parlament Europejski; 
Izbę Państw, reprezentującą interesy 
państw członkowskich i rząd euro-
pejski.

Dzięki współpracy socjalistów 
i chadeków doszło do przekształ-
cenia Europejskiej Wspólnoty 
Gospodarczej w Unię Europejską 
z nadrzędna rolą Parlamentu Eu-
ropejskiego. W krótkim czasie 
państwa członkowskie wspólnot 
europejskich utraciły szereg kom-
petencji. Państwo narodowe po-
zbawione zostało wyłączności 
stanowienia prawa na własnym te-
rytorium, utraciło częściowo władzę 
nad jednostką-obywatelem swojego 
kraju. Jednostka została włączona 
w dużym zakresie do ponadnaro-
dowego systemu prawnego. Oby-
watele państwa narodowego utracili 
wyłączność udziału w wyborach 
samorządowych. Uprawnienie to 
(prawo czynne – wyboru i prawo 
bierne – wybierania) nadane zostało 
zamieszkałym na terenie tego kraju 
obywatelom innych państw człon-

kowskich. 
Po zjednoczeniu Niemiec, Euro-

pejska Partia Ludowa zaczęła lan-
sować pomysł ustanowienia konsty-
tucji, która wprowadzi federacyjne 
rozwiązania systemowe. Już wtedy 
propagowano podział kompeten-
cyjny między federacją a tworzą-
cymi je państwami. Do wyłącznej 
właściwości Unii miały przynale-
żeć polityka celna, rolna, handlowa 
a także polityka walutowa (regula-
cja ilości pieniądza, kursów walut 
i stóp procentowych), koordynacja 
polityki gospodarczej państw człon-
kowskich . Unia miała posiadać 
własne środki podatkowe. 

W dokumencie programowym 
EPL stwierdzono, że idea suwe-
renności narodowej równoważna 
jest z suwerennością europejską. 
Narodowa suwerenność wyraża się 
w konstytucjach krajowych i rzą-
dach państw członkowskich. Euro-
pejska suwerenność znajduje wyraz 
w Parlamencie Europejskim i wła-
śnie on powinien opracować tekst 
konstytucji. Także w gestii PE po-
winny znaleźć się kwestie dotyczą-
ce obywatelstwa europejskiego. 

Znaczącym krokiem w kierunku 
federacji był traktat z Maastricht 
z 1992 roku, który sformułował po-
jęcie „unia” i poszerzył jej kompe-
tencje o kwestie polityki zagranicz-
nej i wymiaru sprawiedliwości. Po 
wejściu w życie traktatu lizbońskie-
go w 2007 roku usankcjonowane 
zostało pierwszeństwo prawa unij-
nego przed krajowym. Zapisane zo-
stało także obywatelstwo UE, które 
– jak na razie – nie zastępuje oby-
watelstwa krajowego ale nadaje mu 
dalsze elementy. Traktat lizboński 
nadał moc prawną Karcie Praw Pod-
stawowych, która rozszerza funkcje 
Unii o kwestie tzw. praw człowieka 
co stanowi zagrożenie dla chrześci-
jańskiego ładu społecznego. 

1 stycznia 1999 roku utworzona 
została unia walutowa. W konse-
kwencji od 2002 roku waluty naro-
dowe zostały zastąpione przez euro 
a kompetencje w zakresie prowa-
dzenia polityki pieniężnej przekaza-
ne Europejskiemu Bankowi Central-
nemu. Realizacja unii monetarnej 
jest istotnym elementem likwidacji 
państw narodowych i ustanowienia 
eurolandu.

Tak zwana Unia Gospodarcza 
i Walutowa jest przede wszystkim 
projektem politycznym a nie ekono-
micznym. 

W marcu 2012 roku 25 państw 
członkowskich UE (bez Republiki 
Czeskiej i Wielkiej Brytanii) pod-
pisało pakt fi skalny, który ma wejść 
w życie 1 stycznia 2013 roku. Daje 
on większą kontrolę Rady UE 

i Komisji Europejskiej nad fi nan-
sami publicznymi państw człon-
kowskich. Na umowie swój podpis 
złożył też premier Donald Tusk, 
oddając kontrolę nad budżetem pań-
stwa polskiego Brukseli. Na szczę-
ście Tuskowi nie powiodły się plany 
szybkiego wprowadzenia Polski do 
strefy euro gdyż dzisiaj doświadcza-
libyśmy poważnego kryzysu gospo-
darczego i płacili miliardy na tzw. 
fundusze ratunkowe. Wkrótce prze-
wodniczący Komisji Europejskiej 
Josě Manuel Barroso ogłosił na fo-
rum Parlamentu Europejskiego plan 
przekształcenia Unii Europejskiej 
w federację. Zaznaczył przy tym, 
że stworzenie „federacji narodo-
wych państw” będzie wymagało no-
wego traktatu. Wypowiedź ta to po-
twierdzenie przekonania unijnych 
decydentów, że proces federalizacji 
UE wszedł w rozstrzygającą fazę. 

W czerwcu 2012 roku na tzw. an-
tykryzysowym szczycie Unii Eu-
ropejskiej, przewodniczący Rady 

Europejskiej Herman Van Rompuy 
przedstawił plany, które zmierzają 
w kierunku dalszej federalizacji. 
Zapowiedział wprowadzenie unii 
bankowej, która wzmocni kontrole 
nad budżetem państw strefy euro 
a nawet utworzenie europejskiego 
„resortu fi nansowego” i wzmocnie-
nie kontroli polityk budżetowych 
w takich dziedzinach jak podatki. 
Pomysł Van Rompuya z wielkim 
entuzjazmem przyjęli unijni fede-
raliści. 

W końcu sierpnia tego roku mi-
nister spraw zagranicznych Bel-
gii Didier Reynders oświadczył, 
że dalsza integracja europejska po-
winna prowadzić do federacji. Ko-
misja Europejska powinna zdaniem 
szefa belgijskiego MSZ ewoluować 
w kierunku  „rządu europejskiego 
w pełnym tego słowa znaczeniu” 
z przewodniczącym wybieranym 
przez Parlament Europejski, z mniej-
szą liczbą komisarzy i odejściem od 
zasady jeden kraj – jeden komisarz. 

Władzę ustawodawczą powinny 
sprawować dwie izby: jedna, to Par-
lament Europejski, „reprezentująca 
obywateli”, druga – reprezentująca 
państwa. Wspólny (w przyszłości) 
resort fi nansów, określałby cele bu-
dżetowe, społeczne i gospodarcze, 
które powinny przestrzegać rządy 
poszczególnych państw. Euroland 
mógłby ingerować w ich budżety 
gdyby były sprzeczne z federacyj-
nymi zasadami budżetowymi.

W grudniu 2012 roku przyję-
ta została  tzw. mapa drogowa 
w sprawie ostatniego etapu fede-
racji. Nowy traktat europejski ma 
wejść w życie po wyborach do 
Parlamentu Europejskiego w 2015 
roku. Barroso mówi o „federacji 
państw narodowych”. Inni bardziej 
otwarcie o „unii federalnej euro-
pejskich obywateli”. Warto przy-
pomnieć słowa byłego prezydenta 
Republiki Czeskiej Vaclawa Klau-
sa, który w wywiadzie 14 września 
ubiegłego roku dla jednego z cze-
skich portali internetowych odrzucił 
plan przewodniczącego Komisji Eu-
ropejskiej przekształcenia UE w fe-
derację państw narodowych. Klaus 
zarzucił, że tacy ludzie jak Barroso 
ukrywali przed narodami europej-
skimi prawdziwe cele zwolenników 
tzw. pogłębiania integracji europej-
skiej. „W 2004 roku weszliśmy do 
Unii Europejskiej – mówi Klaus – 
a nie do federacji, w której staniemy 
się prowincją bez żadnego znacze-
nia”.

W tym kontekście oświadczenie 
Prawicy Rzeczypospolitej wzywa-
jące rząd polski do zadeklarowana 
solidarności z Węgrami to wyraz 
nie tylko obrony praw Węgrów ale 
zasad współpracy suwerennych 
państw narodowych, w które godzi 
europejski federalizm.
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Pokora i uległość tylko do wzmocnienia Pokora i uległość tylko do wzmocnienia 
i utrwalenia niewoli prowadzii utrwalenia niewoli prowadzi
W polskiej telewizji publicznej pokazano niemiecki fi lm “Nasze matki, nasi ojcowie”. Miała to być próba rozliczenia się z wojenną prze-
szłością Niemców. Jednak główny cel produkcji był zgoła odmienny, gdyż żołnierzy Armii Krajowej przedstawiono jako antysemitów. Film 
jest zakłamywaniem historii i przykładem, jak można na Naszych oczach znieważać polskich Bohaterów.

Jednocześnie w jawny sposób wi-
dać próbę oczyszczenia Niemców 
ze zbrodni II wojny światowej. 
Odbywa się to przy pełnym przy-
zwoleniu władz państwowych, TV 
publicznej. Jasno widać, że w Pol-
sce nie jest prowadzona polityka hi-
storyczna. Państwo polskie nie jest 
zainteresowane naszą historią, po-
kazywaniem Jej zgodnie z prawdą 
i należytym szacunkiem.

Film „Nasze matki, nasi ojcowie” 
doskonale pokazuje, jak obecne 
państwo niemieckie prowadzi swoją 
politykę historyczną. A to przecież 
Nas bezpośrednio dotknęła agre-
sja Niemiec, a Polska zachowuje 
się tak, że każdy paszkwil spróbu-
je uzasadnić. Słaba władza, słabe 
państwo. W przypadku Niemiec 
jest to przemyślana polityka histo-
ryczna. Nie wspomina się w fi lmie, 
że przecież Niemcy mordowali Po-
laków, właśnie za pomoc Żydom. 
Nie znajdziemy tam informacji o ra-
porcie Rotmistrza Witolda Pileckie-
go, który przecież jako dobrowolny 
więzień KL Auschwitz przekazywał 
wiedzę na Zachód o eksterminacji 
Żydów przez Niemców. O tym ten 
fi lm nie wspomina. Skoro pomija 
fundamentalne fakty, jaka jest wia-
rygodność tej produkcji?

Jest natomiast zauważana i bijąca 
z ekranu kultura żołnierzy Wehr-
machtu. Obrazy są tak zbudowa-
ne, że widz dostrzega wrażliwych 
Niemców, jeśli w ogóle mordują, 
mają wyrzuty sumienia. Gdyby na 
podstawie fi lmu można było wska-
zać na jakieś zło, to byli nimi nazi-
ści, czy ludzie z SS, czy też Gestapo. 
Jako naród Niemcy są przedstawie-
ni jako wplątani w wojnę z ofi arami 
hitleryzmu.

Obraz przedstawiony w fi lmie 
sprytnie pomija najważniejsze in-
formacje, fakt napaści Niemiec 
na Polskę 1 września 1939 r., fakt 
mordowania ludności polskiej, fakt 
powstania przedsiębiorstw w celu 
ludobójstwa m.in. KL Auschwitz. 
Ludobójstwo w obozach popełnia-
ło tysiące funkcjonariuszy obozo-
wych, którzy w procesach sądowych 
tłumaczyli, że „wykonywali tylko 
normalną pracę”, czyli dokładnie to, 

czego wymagała od nich ideologia 
III Rzeszy. Oni uważali, że czyni-
li dobro, przecież chcieli uczynić 
świat lepszym. Niemcy służyli ce-
lom wyższym, realizowali rasowe 
„oczyszczenie” z „podludzi”.

W świecie odwróconej moralno-
ści wśród Niemców wszystko było 
możliwe, a odrażające zbrodnie na-
gradzano medalami „ZA ZASŁUGI 
WOJENNE”. Wielu Niemców było 
„panami życia i śmierci”. Panami na 
terenie Polski. Skoro fi lm „Nasze 
matki, nasi ojcowie” nie zawiera 
kluczowych informacji historycz-
nych, jakie ma spełniać zadanie...?

Brak spójnej polityki historycznej 
jest widoczny również w Naszym 
Powiecie. W Ossowie obchodzone 
są uroczystości rocznicowe Bitwy 
Warszawskiej 1920. Na interne-
towej stronie Urzędu Miejskiego 
w Wołominie Władze miasta umie-
ściły mapkę historyczną z zaznaczo-
ną mogiłą żołnierzy bolszewickich.

Czynem haniebnym było bez-
prawne wybudowanie pomnika 
bolszewickich oprawców. Umiesz-
czenie pomnika na mapie upamięt-
niającej Bitwę Warszawską 1920 r. 
z bolszewikami jest skrajnie nieod-
powiedzialne. To przykład BRA-
KU polityki historycznej w Polsce, 
a więc również w Naszych rejonach.

Mamy nadzieję, że do czasu uro-
czystości 15 sierpnia 2013 r., ja-
kie odbędą się w Ossowie, zniknie 
z mapy pomnik bolszewików. Pa-
mięć historyczna to pamięć o Na-
szych Bohaterach, którzy tak jak 
w Ossowie mieli po 16, 17, 18 lat. 
Byli tacy młodzi, tak ciekawi życia. 
Mieli wybór stać z boku, albo wal-
czyć.

„Człowiek bez przerwy 
musi wybierać,
jeśli za coś nie warto umierać,
nie warto dla tego żyć”

Kolejne bulwersujące wydarzenie 
z Naszego powiatu. Podczas Dni 
Wołomina 2013 r. 7 czerwca miało 
miejsce odsłonięcie tablicy pamiąt-
kowej Wiery Gran. Znajomość hi-
storii, polityka historyczna w Naszej 
małej Ojczyźnie jest fundamentem 

ciągłości międzypokoleniowej. Na 
wstępie należy zadać sobie pytanie, 
jaką wiedzę miały osoby podejmu-
jące decyzje? Fragmenty życiorysu, 
pewne dokonania, czasami dorobek 
naukowy, czasami talent muzyczny, 
czy to jest jedyne kryterium w po-
dejmowaniu decyzji?

Mąż Wiery Gran KAZIMIERZ 
JEZIERSKI był ofi cerem bezpieki. 
„Pracował” w Warszawie na Moko-
towie, w więzieniu przy ul. Rako-
wieckiej. Brał udział w egzekucji 
Polskich Bohaterów, takich jak Rot-
mistrz Witold Pilecki, który poszedł 
na ochotnika do KL Auschwitz. Pod 
protokołem egzekucji Pileckiego 
Kazimierz Jezierski jest podpisany 
jako por. dr hab.

W czasie wojny Witold Pilecki 
używał pseudonimu... Jezierski, to 
potworny chichot historii. Prawie 
dwa lata później, 1 marca 1951 r., 
Kazimierz Jezierski, już jako ka-
pitan, był obecny przy egzekucji 
członków IV Zarządu WiN. Od 
strzału w tył głowy zginęli: Łukasz 
Ciepliński, Adam Lazarowicz, Mie-
czysław Kawalec, Józef Rzepka, 
Franciszek Błażej, Józef Batory, 
Karol Chmiel.

Porucznik Kazimierz Jezierski to 
była postać mająca wpływy, mogąca 
pomóc Wierze Gran przed stalinow-
skim sądem i gdyby niszczył ją jakiś 
muzyk. Andrzej Szpilman, syn Wła-
dysława „Pianisty” Szpilmana od-
powiedział Wierze Gran opowieścią 
o tym, co robił jej mąż Kazimierz 
Jezierski, kiedy Gran, a właściwie 
Weronika Grynberg oskarżyła Wła-
dysława Szpilmana o kolaborację 
z Niemcami.

W książce o Wierze Gran, autorka 
Agata Tuszyńska powołując się na 
wspomnienia Gran z getta napisa-
ła, że słynny pianista służył jakoby 
w żydowskiej policji i współpra-
cował z Niemcami. NIKT nie po-
twierdził tych „rewelacji” Weroniki 
Grynberg-Gran.

Kontrwywiad Komendy Głównej 
AK stosunkowo późno zaintereso-
wał się osobą Wiery Gran, a złożyło 
się na to kilka różnych przyczyn: 
jedną z nich było to, że po drugiej 
stronie muru getta działały orga-
nizacje żydowskiego ruchu oporu, 
które we własnym zakresie realizo-
wały funkcje wywiadu i kontrwy-
wiadu. Należy również przyznać, 
że śpiewaczka Wiera Gran w po-
czątkowym okresie swej działalno-
ści maskowała się w sposób dosko-
nały.

Jednakże do stycznia 1943 roku 
służba kontrwywiadowcza KG 
AK ustaliła już z całą pewnością, 
że Wiera Gran, Weronika Grynberg 
pozostaje na usługach gestapo war-
szawskiego i na polecenie tej insty-
tucji wykonuje określone zadania. 
Odwiedzała mianowicie kawiarnie 
po obydwu stronach murów getta, 
nawiązując kontakty, które pomo-

gły jej w ustaleniu miejsc ukrycia 
w polskich rodzinach zamożnych 
Żydów.

Dowody potwierdzające zarzuty 
postawione Wierze Gran znajdują 
się m.in. w meldunkach służb wy-
wiadu KG AK, pracy Bernarda Mar-
ka „Walka i zagłada warszawskiego 
getta” – autor był dyrektorem Ży-
dowskiego Instytutu Historycznego 
w Warszawie, w Archiwach Woj-
skowego Instytutu Historycznego, 
Archiwum GKBZHwP, Dokumen-
tach Delegatury Rządu (londyńskie-
go), Dokumentach Delegatury Rzą-
du na Kraj.

Jeśli nadal w polskiej świadomo-
ści będą utrwalane haniebne czyny, 
agresorzy, jako ktoś nie szkodzący 
Naszej historii, to zatracimy rze-
czywistość i pamięć o tym, co jest 
najważniejsze. Zapewne może jed-
nak pojawić się pytanie, jeśli Wiera 
Gran była znaną piosenkarką, aktor-
ką, to dlaczego zajmować się inną 
częścią jej biografi i? Przecież jest 
to nie ważne, ważne że była sławna!

Przykład z ostatniego czasu to 
Zygmunt Bauman. Głośna sprawa 
z wydarzeniami we Wrocławiu, 
gdzie młodzi ludzie przypomnie-
li „zasługi” tej postaci. Bauman, 
polski socjolog, eseista, fi lozof jest 
przedstawiany jako ważna osoba 
w życiu publicznym. O ile informa-
cje na temat jego usunięcia z UW 
w czasie antysemickich rozgrywek 
wewnątrz PZPR w 1968 pojawiają 
się zawsze, o tyle szczegółów na te-
mat działalności Baumana w latach 
1945-1953 doszukać się trudno.

Archiwa IPN pozwalają uzupełnić 
i skorygować dane podawane w bio-
gramach fi lozofa. Bauman był ofi ce-
rem Korpusu Bezpieczeństwa We-
wnętrznego. Było to zbrojne ramię 
partii komunistycznej utworzone na 
wzór wojsk NKWD i służące ujarz-
mianiu polskiego społeczeństwa. To 
właśnie jednostki KBW ścigały po 
wojnie najsłynniejsze oddziały par-
tyzantki: V Wileńskiej Brygady AK 
mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łu-
paszki” na Białostocczyźnie, mjr. 
Hieronima Dekutowskiego „Zapo-

ry” na Lubelszczyźnie.
Mnożyć można znacznie więcej 

przykładów, gdzie pokazywane są 
postaci z wycinkiem swojej bio-
grafi i jako autorytety, zasłużone 
dla Naszego kraju. Nie jest prawdą, 
że osoby te są autorytetami. Jednak 
na siłę lansowany jest przekaz do 
społeczeństwa wskazujący, kogo 
mamy wielbić, komu stawiać po-
mniki, komu odsłaniać pamiątkowe 
tablice.

Pomnik bolszewicki bezprawnie 
postawiony w Ossowie jest przykła-
dem zakłamywania tamtego okresu. 
Naniesienie na mapie historycznej 
tego miejsca z umiejscowionym 
krzyżem jest już kolejnym krokiem 
idącym w kierunku zniekształca-
nia wydarzeń Bitwy Warszawskiej 
1920. Uroczyste odsłonięcie tabli-
cy poświęconej śpiewaczce Wierze 
Gran – Weronice Grynberg, bez 
zapoznania opinii publicznej z jej 
prawdziwą biografi ą wpisuje się 
w ciąg przedstawiania polskiej hi-
storii w zafałszowany sposób.

Jeśli do tych przykładów dodamy 
niemiecki fi lm „Nasze matki, nasi 
ojcowie”, oraz przedstawianą postać 
Zygmunta Baumana jako autory-
tet, to dopiero w połączeniu widać, 
że jest to pewien celowo wytyczony 
kierunek zmierzający do pokazywa-
nia historii w sposób szczególnie 
szkodliwy.

Z przykrością należy stwierdzić, 
że Władze Naszego Powiatu popeł-
niają dokładnie takie same BŁĘDY, 
jakie popełniane są przez Władze 
centralne. Czy to przypadek, czy to 
tylko inna wrażliwość na historię, 
na honorowanie wybranych postaci.

„Naród, który nie szanuje swej 
przeszłości nie zasługuje na szacu-
nek teraźniejszości i nie ma prawa 
do przyszłości”

Marszałek Józef Piłsudski

Bogdan Grzenkowicz
przewodniczący Klubu

Gazety Polskiej w Kobyłce
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
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Otwarcie Sądu Rejonowego w Wołominie przez Ministra Spr. Lecha Kaczyńskiego – 1999 r.

25 lat TOTUS TUUS 25 lat TOTUS TUUS 
w Parafi i Świętego Józefa Robotnikaw Parafi i Świętego Józefa Robotnika

Ryszard Walczak
Prezes Ogólnopolskiego 

Komitetu Pamięci 
Ks. Jerzego Popiełuszki

W 25. rocznicę trwania Kościelnej Służby Porządkowej TOTUS TUUS w Parafi i Świętego Józefa robotnika 
w Wołominie w niedzielę 30 czerwca o godz. 13 została odprawiona uroczysta Msza Święta, której przewod-
niczył Ks. Proboszcz Jacek Pawlicki

Uczestniczyli takżę licznie zebra-
ni członkowie Służby Kościelnej 
i przedstawiciele Zarządu Służby 
Kościelnej TOTUS TUUS Diece-
zji Warszawsko Praskiej a także 
prezes Ogólnopolskiego Komitetu 
Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki 
Ryszard Walczak i licznie zgroma-
dzeni Parafi anie. Po Liturgii Świętej 

przedstawiciele Zarządu Diecezjal-
nej Kościelnej Służby Porządkowej 
wręczyli okolicznościowe meda-
le Ks. Proboszczowi i wszystkim 
członkom Służby przy Parafi i Św. 
Józefa Robotnika z prezesem Syl-
westrem Kotem Na czele. 

Po tej ceremonii Ryszard Wal-
czak prezes Kapituły Medalu „Zło 
Dobrem Zwyciężaj” odczytał treść 
dyplomu: „Ogólnopolski Komitet 
Pamięci Księdza Jerzego Popiełusz-
ki” przyznał medal „Zło Dobrem 
Zwyciężaj” Szanownemu Panu Syl-
westrowi Kot za szerzenie pamięci 
o męczennikach, bohaterach i mę-
żach stanu z poświęceniem służą-
cych Bogu i Ojczyźnie. Pan Syl-
wester Kot ze wzruszeniem przyjął 

medal z rąk przewodniczącego Ka-
pituły Ryszarda Walczaka i Księdza 
Proboszcza Jaceka Pawlickiego.

Na zakończenie uroczystości 
Ksiądz Proboszcz poświęcił wiszą-
cy w Kościele obraz Błogosławio-
nego Ks. Jerzego Popiełuszki ufun-
dowany dla Parafi i przez Sylwestra 
Kota i prezesa Komitetu Ryszarda 
Walczaka.

Należy wspomnieć że dotychczas 
medalem „Zło Dobrem Zwycjężaj” 
z  terenu Powiatu Wołomińskiego 
zostali wyróżnieni: Ks. Prałat Tade-
usz Karolak, Ks. Prałat Mieczysław 
Stefaniuk, Ks. Prałat Jan Andrze-
jewski, ks. Prałat Zygmunt Wirkow-
ski, Ks. Dziekan Stanisław Kuć, Ks. 
Kanonik Edward Kowara, Wiktor 

Pierwszy w Polsce pomnik Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonki Marii oraz wszystkich tragicznie poległych pod Smoleń-
skiem 10 kwietnia 2010 r. Gratulacje dla mieszkańców Radomia , samorządowców i posła Ziemi Radomskiej Marka Suskiego za uhonoro-
wanie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i wszystkich tragicznie poległych w katastrofi e smoleńskiej. Przykro, ale muszę tu stwierdzić, 
że od ponad dwu lat Społeczny Komitet Budowy Pomnika Tragedii Smoleńskiej w Wołominie składający się z kilku organizacji w tym 
NSZZ Solidarność i wielu szacownych obywateli Wołomina bezskutecznie prosi o odpowiedz i zgodę na jego postawienie właśnie od bur-
mistrza z PiS-u Ryszarda Madziara.

Dziś gdy odwaga znacznie stania-
ła i Radom pokazał że jednak moż-
na – obecny w Radomiu burmistrz 
Wołomina prężył sylwetkę by być 
sfotografowanym pod tym pięknym 
pomnikiem i zapewne promować te 
fotki na swoich nośnikach propa-
gandowych. Ciekawe, że sam nie 
ma odwagi przez ponad dwa lata 
podjąć tak zwykłej ludzkiej decyzji 
– zdradzając swój elektorat prawi-
cowy. W Radomiu jest pełna gębą 
PISOWCEM, tu w Wołominie być 
nim – jakoś politycznie tego ro-
bić nie wypada. Wczoraj w Rado-
miu klaskał i był pod wrażeniem, 
a u siebie w Wołominie dalej nie 
udziela odpowiedzi blokując ewi-
dentnie w ten sposób budowę po-
mnika. Decyzję o budowie pomni-
ka podjęliśmy wspólnie z posłem 
Jackiem Sasinem dwa lata temu, 
ba nawet wybraliśmy piękne miej-
sce (własność miasta) u zbiegu ulic 
Wileńskiej i Mariańskiej, czego 
konsekwencją było skierowanie sto-
sownego pisma do burmistrza Wo-
łomina. Kilkakrotnie monitowałem 
bieg naszych pism wspólnie z po-
słem, ale burmistrz Madziar nawet 
nie raczył przez ten odległy czas 
powiadomić o tym Rady Miasta, nie 
wspominając – by pismo skierować 
pod jej obrady. Jak dowiodły tego 
różne głosownia, większość głosów 
w radzie ma i to z sporym zapasem. 
Z podobną inicjatywą wystąpił rad-
ny powiatu Ryszard Walczak kieru-
jąc kilka pism – On również został 
zignorowany i pozostawiony bez 
odpowiedzi. Pytam kogo reprezen-
tuje wołomiński PiS i radni, ale oni 

z tego co wiem nie zostali nawet 
o tym powiadomieni. Burmistrz 
decyduje sam bez współpracy 
z radnymi. Dla mnie starego członka 
Polskiej Partii Niepodległościowej 
i NSZZ Solidarność, burmistrzowi 
musi być zadane pytanie – kogo 
jako szef partii PiS w Wołominie 
reprezentuje również burmistrz Wo-
łomina Ryszard Madziar? Moim 
zdaniem zdecydowanie NIE PiS on 
PiS-owi wyraźnie szkodzi. Nieba-
wem zwrócę się do wszelkich śro-
dowisk prawicowych w Wołominie 
o wybranie spośród tego elektora-
tu właściwego kandydata prawicy 
w nadchodzących wyborach samo-
rządowych godnego reprezentacji 
tego zasłużonego szyldu partyjnego. 
Temat pomnika to nie jedyna z wie-
lu spraw, które przeważyły o moim 
tak krytycznym wpisie. 

Należy również zwrócić uwagę na 
co najmniej dziwne powołanie Rady 
Gospodarczej przy burmistrzu Wo-
łomina, gdzie w ponad dwudziesto-

osobowym składzie na zaproszenie 
burmistrza Madziara znalazło się 
trzy czwarte osób bynajmniej nie 
reprezentujących prawicy a i takie 
które z Wołominem nie mają nic 
wspólnego. Taka rada ma doradzać 
w sprawach gospodarczych burmi-
strzowi z PiS-u , który zapomniał 
by do niej powołać przedstawicieli 
Powiatowego Związku Kupców, or-
ganizacji która wspierała burmistrza 
w wyborach. Po co burmistrzowi 
taka Rada a raczej twór? w którym 
zabrakło przedstawicieli własnego 
elektoratu. W kampanii wyborczej 
burmistrz Madziar wymigał się 
z debaty wyborczej z J. Mikulskim 
przygotowanej przez Klub Biznesu 
i Życie Powiatu a teraz zaprosił ich 
do Rady Gospodarczej. Mamy jesz-
cze w pamięci fi lm jednej z lokal-
nych gazet zamieszczony w inter-
necie, kiedy prowadzący tą debatę 
z niecierpliwością oczekiwali na 
kandydata PiS-u R. Madziara uży-
wając różnych niezbyt eleganckich 

epitetów – komentując w ten sposób 
jego nagłą absencję i brak odwagi w 
starciu wyborczym. Jak komentuje 
jeden z forowiczów na stronie inter-
netowej wołomińskiego tygodnika 
cytuję: „Widać burmistrz Madziar 
postanowił się zaprzyjaźnić z tymi 
którzy byli jego otwartymi adwer-
sarzami”. Czy dowiemy się jaki 
argument przeważył ,że burmistrz 
zmienił swoje poglądy? A co na to 
wyborcy pamiętający efektowne 
hasło „Chcesz zmian w mieście – 
zmień burmistrza wreszcie”.

Liczę na zdecydowane działanie 
posła Jacka Sasina, który będąc 
pełnomocnikiem powiatowym Pi-
S-u, zapewne ma jeszcze wpływ na 
takie działania burmistrza i dopro-
wadzenie obietnic budowy pomni-
ka do końca. Pragnę przypomnieć, 
że w Wołominie gościliśmy Prezy-
dentów RP: Lecha Kaczyńskiego, 
Ryszarda Kaczorowskiego oraz 
wiele osób tragicznie poległych pod 
Smoleńskiem.

Odpowiedź burmistrza 
Madziara po ponad 2 latach

Dnia 20 czerwca burmistrz Woło-
mina w skierowanym do Komitetu 
piśmie informuje:

„W pełni doceniamy Państwa ini-
cjatywę postawienia na terenie Wo-
łomina, Pomnika Ku Czci Poległych  
w Katastrofi e Smoleńskiej.

W związku z powyższym Państwa 
wniosek został przekazany do Wy-
działy Urbanistyki Urzędu Miejskie-
go w Wołominie w celu przygotowa-
nia stosownej opinii urbanistycznej 
dotyczącej lokalizacji pomnika na 

terenie działki nr ewid. 142 obr 23 
przy zbiegu ulic Wileńskiej i Ma-
riańskiej w Wołominie.

Wniosek wraz z opinią zostanie 
przedstawiony właściwym komisjom 
Rady Miejskim w Wołominie, o czym 
zostaniecie Państwo poinformowani 
odrębnym pismem.

Z up. Burmistrza
Józef Maciej Wierzbowski”

Komitet dziękuje za odpowiedź 
i docenia obecne zaangażowanie 
samorządowych władz Wołomina 
z Radą Miasta odnośnie postawie-
nia pomnika i z nadzieją oczeku-
je na dalsze działanie mające na 
celu uczczenie w Naszym Mieście 
wszystkich poległych w katastro-
fi e smoleńskiej. Mamy głębokie 
przekonanie, że Pan burmistrz 
i Radni Wołomina udzielą swoje-
go poparcia dla realizacji naszego 
społecznego przedsięwzięcia.

kaz

Ile lat trzeba czekać na odpowiedz burmistrza Ile lat trzeba czekać na odpowiedz burmistrza 
Wołomina?Wołomina? My czekaliśmy ponad dwa lata!My czekaliśmy ponad dwa lata!

Bonifaciuk współzałożyciel Ko-
mitetu, Andrzej Zych, Andrzej Mi-
chalik, Heronim Budzyński prezes 

TOTUS TUUS w Zielonce, prof. 
Kazimierz Szałata, Urząd Miasta 
Ząbki.
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Czy Szpital Powiatowy w Wołominie tonie w długach?
W poprzednim numerze PATRII napisaliśmy o wyborze nowego dyrektora szpitala powiatowego oraz o różnych wątpliwościach związanych 
z jego poprzednią pracą w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Pisały o tym krajowe media jak i fora internetowe. W związku 
z powyższym redakcja zwróciła się z pytaniami do Starosty Powiatu Wołomińskiego - Piotra Uścińskiego i do Ministerstwa Zdrowia, 
któremu podlega warszawski szpital o wyniki przebiegu kontroli w Centrum Zdrowia Dziecka.

Odpowiedź z obydwu instytu-
cji nadeszła w chwili zamykania 
numeru czerwcowego zatem pu-
blikujemy je teraz w obecnym wy-
daniu. Sprawa jest tym bardziej 
intrygująca, gdyż kierownictwo 
nad największym zakładem pra-
cy w powiecie objęła osoba, która 
przez kilkanaście lat sprawowała 
eksponowane stanowiska w Cen-
trum Zdrowia Dziecka. Pan An-
drzej Gruza jak czytamy w piśmie 
z Ministerstwa Zdrowia – pełnił od 
2001 roku do 2012 w CZDz bodajże 
kilkanaście funkcji od kierownika 
kadr do członka Rady Nadzorczej 
spółki „Patron” wchodzącej w skład 
Instytutu CZDz. Ten właśnie okres 
ostatnich kilkunastu lat to także czas 
największego zadłużenia CZDz się-
gającego ponad 200 milionów zło-
tych. Jeżeli się potwierdzi bilans za 
ostatnie 6 miesięcy, dług szpitala 
może sięgnąć horrendalnej sumy 
30 milionów złotych. Czy podjęte 
zostały przez Zarząd Starostwa sto-
sowne kroki, by rozliczyć fatalnie 
zarządzające poprzednie kierownic-
two szpitala, a może pożegnano je 
w stylu minionej epoki rąsia, buźka, 
goździk, klapa i droga otwarta na 
kolejne konkursy?

Poniżej zamieszczamy pytania 
z jakimi zwróciła się Redakcja Ga-
zety PATRIA do Starosty Powiatu 
Wołomińskiego w dniu 7 czerwca:

Szanowny Panie Starosto. 
W ramach udostępnienia infor-
macji prasowej proszę o udzielenie 
odpowiedzi na następujące pyta-
nia dla gazety PATRIA w związku 
z zakończonym konkursem na sta-
nowisko dyrektora Szpitala Powia-
towego w Wołominie, który wygrał 
pan Andrzej Gruza były pracownik 
Centrum Zdrowia Dziecka w War-
szawie: 
1.  Jakie kryteria obowiązywały 

w konkursie odnośnie wybo-
ru kandydata i co zdecydowało 
o wyborze właśnie pana Andrze-
ja Gruzy? 

2.  Kto reprezentował Komisję Kon-
kursową imiennie i wg jakich 
kryteriów był wybierany? 

3.  Jakie możliwości ma Komisja 
Konkursowa odnośnie spraw-
dzenia wiarygodności kandyda-
ta, czy był karany, czy toczy się 
w stosunku do niego jakiekol-
wiek dochodzenie i czy przedsta-
wiane przez kandydatów prefe-
rencje zawodowe są wiarygodne? 

4.  Czy Komisja Konkursowa wie-
działa, że w poprzedniej pracy 
Centrum Zdrowia Dziecka obec-
nego dyrektora wołomińskiego 
szpitala Ministerstwo Zdrowia 
prowadzi kontrolę, a dotych-
czasowe jej wyniki wskazują na 
rażącą niegospodarność i po-
wiązania prywatno-biznesowe 
zapisane w raporcie kontrolnym 
gdzie występuje nazwisko pana 
Andrzeja Gruzy?

5.  Czy jest Pan Panie Starosto prze-
konany, że powołana przez Pana 
Komisja Konkursowa dopełniła 

wszelkich norm prawnych w wy-
borze dyrektora Szpitala Powia-
towego w Wołominie? 

6.  Panie Starosto jeżeli okaże się, 
że skierowany raport kontrolny 
Ministerstwa Zdrowia do CBA 
i NIK potwierdzi nieprawidłowo-
ści z udziałem dyrektora woło-
mińskiego szpitala – unieważni 
Pan Konkurs i rozpisze nowy? 

7.  Czy na dzień dzisiejszy wie już 
Pan Panie Starosto o nieprawi-
dłowościach fi nansowo-gospo-
darczych – skupowanie długów 
i ich handel oraz innych w CZD, 
gdzie obecny dyrektor wołomiń-
skiego szpitala pełnił przez wiele 
lat funkcje kierownicze czemu 
zaprzecza w wywiadzie dla gazety 
Wieści Podwarszawskie?

8.  Ostatnie pytanie: Jakie jest kon-
kretne zadłużenie Szpitala Woło-
mińskiego? – Odpowiedź Pana 
Starosty dotyczyła głównie spraw 
formalnych samego konkursu, 
co jest zrozumiałe i wynikające 
z przepisów konkursowych.

Poniżej przedstawiamy obszerne 
fragmenty odpowiedzi Starosty Pio-
tra Uścińskiego.

(...) Ogłoszenie o konkursie 
na stanowisko ukazało się także 
w mediach ogólnopolskich. Ośmiu 
kandydatów złożyło swe oferty. 
Specjalnie powołana komisja miała 
za zadanie wybrać najlepszego fa-
chowca wśród nich. Andrzej Gruza 
ukończył m.in. studia podyplomo-
we na kierunku Ekonomika Zdro-
wia na Wydziale Nauk Ekonomicz-
nych UW, a wcześniej studiował 
na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
w Białymstoku. W swej długolet-
niej drodze zawodowej zdobył róż-
norodne doświadczenie. Był m.in. 
dyrektorem Szpitala Powiatowego 
w Ełku, prezesem Zarządu Patron 

sp. z o. o. w Warszawie, kierował 
Przedsiębiorstwem Usług Komu-
nalnych w Augustowie. Przez bli-
sko 7 lat pracował w Instytucie 
„Pomnik-Centrum Zdrowia Dziec-
ka”.

Postępowanie konkursowe na 
stanowisko dyrektora Szpitala 
Powiatowego w Wołominie prze-
prowadziła Komisja w składzie:  
Przewodniczący: Piotr Uściński – 
przedstawiciel organu, który utwo-
rzył zakład; Członkowie: Andrzej 
Olszewski - przedstawiciel organu, 
który utworzył zakład, Rafał Pazio - 
przedstawiciel organu, który utwo-
rzył zakład, Konrad Rytel – przed-
stawiciel organu, który utworzył 
zakład, Marek Szafrański – przed-
stawiciel organu, który utworzył 
zakład, Joanna Witas – przedstawi-
ciel organu, który utworzył zakład 
(lekarz), Ireneusz Maślany – przed-
stawiciel Rady Społecznej Szpitala 
Powiatowego w Wołominie.

Zgodnie z regulaminem, Komi-
sja konkursowa na posiedzeniu 
otworzyła koperty z dokumentami 
kandydatów, zapoznała się z nimi 
i stwierdziła ich kompletność. Póź-
niej Komisja konkursowa prze-
prowadziła indywidualne rozmo-
wy z kandydatami, polegające 
w pierwszej kolejności na zadawa-
niu jednakowych pytań niezbęd-
nych do ustalenia przydatności 
na stanowisko objęte konkursem, 
a następnie pytań dodatkowych za-
dawanych przez członków komisji 
konkursowej. Zgodnie z regulami-
nem komisja głosowała w drodze 
tajnego głosowania. 

Kandydaci złożyli, zgodnie z ogło-
szeniem, aktualne zaświadczenie 
o niekaralności potwierdzające 
brak prawomocnego skazania za 
przestępstwo popełnione umyślnie. 
Takie zaświadczenie złożył również 
Pan Andrzej Gruza.

Komisja nie ma możliwości for-
malnych sprawdzenia czy ewen-
tualnie toczy się gdzieś w Polsce 
jakakolwiek sprawa, w której prze-
wija się nazwisko któregokolwiek 
z kandydatów i w jakiej roli on tam 
może występować. Komisja, jak 
podkreślałem już w wcześniej, dzia-
łała w granicach i na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. 
Nie ma możliwości unieważnienia 
konkursu, ale normy prawne obo-
wiązujące w tym zakresie przewidu-
ją możliwości zarówno jak powoła-
nia, tak i odwołania kierownika 
danego podmiotu leczniczego.

Biegły niezależny rewident prze-
prowadził już badanie sprawozda-
nia fi nansowego szpitala – w zał. 
opinia z danymi.

Piotr Kaczorek, 
rzecznik prasowy starostwa

Szkoda, że na zasadnicze pytanie: 
Jakie jest konkretne zadłużenie szpi-
tala? Starosta przesyła redakcji opi-
nię niezależnego biegłego rewidenta 
z badania sprawozdania fi nansowe-
go, w którym brak jest odpowiedzi 
na  zadane pytanie, w związku czym 
w dalszym ciągu oczekujemy na od-
powiedź. 

Na ostatniej Sesji Powiatu oraz 
z informacji zawartych na stronie in-
ternetowej Starostwa BiP dowiadu-
jemy się, że bilans szpitala za 2012r. 
sporządzony na dzień 31 grudnia 
2012 r. wygląda następująco:

PASYWA
A. Kapitał
VII. Strata z lat ubiegłych – 

30 779 085,26 zł tj. około 31 milio-

nów złotych
VIII Strata netto –  2 417 807,14 zł 

tj. około 2,5 mln zł. 
B. Zobowiązania
III. Zobowiązania krótkotermino-

we szpitala wg stanu na dzień 31 
grudnia 2012 r. zgodnie z bilansem: 
23 459 876, 46 dług do spłacenia 
około 23,5 mln złotych. 

Wartość nadwykonań za 2012 
rok około 14 600 000,00 zł. W tym 
zapis w bilansie dochodzenia na 
drodze sądowej  8 714 909,84 zł – 
w przypadku jej nie wyegzekwowa-
nia od NFZ powiększy stratę netto 
w bilansie za 2012 rok. 

Wszystko to powoduje dalszy 
spadek rentowności szpitala. Jest 
to bardzo możliwe gdyż poprzedni 
dyrektor szpitala rzekomo nie sy-
gnalizował NFZ-owi nadwykonania 
w takiej kwocie.

Kolejne zapytania Redakcja PA-
TRII złożyła w Ministerstwie Zdro-
wia:

W związku z zakończonym kon-

(...) W raporcie z kontroli znajduje się wręcz stwierdzenie o rażącej nie-
gospodarności. Kontrolerzy zwracają uwagę na niejasne powiązania pry-
watno-biznesowe. Przewodniczący rady nadzorczej a później szef spółki 
Patron Andrzej Gruza równocześnie zatrudniony był w instytucie.

Kontrolerzy zwracają uwagę, że Gruza i były dyrektor CZD Piróg zacią-
gnęli pożyczki mieszkaniowe w szpitalu, które dwukrotnie przewyższały 
pożyczki udzielane pozostałym pracownikom.

Aby mogli dostać po 127 tysięcy złotych pożyczki konieczna była zmiana 
regulaminu zakładowego funduszu. Inicjatorem podniesienia dopuszczal-
nej kwoty pożyczki był Andrzej Gruza. Kontrolerzy ujawnili też przypadek 
potencjalnego konfl iktu interesów. Chodzi o pełnomocnika dyrektora Piró-
ga, który pełnił i pełni funkcje w spółkach handlujących długami szpitali. 
Firmy te obecnie posiadają długi Centrum Zdrowia Dziecka.

Mariusz Gierszewski Radio ZET/MS

Przytaczając treści z RadiaZETPrzytaczając treści z RadiaZET
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kursem na stanowisko dyrektora 
Szpitala Powiatowego w Wołominie 
i objęciem przez byłego pracow-
nika Instytutu Centrum Zdrowia 
Dziecka pana Andrzeja Gruzę funk-
cji dyrektora zwracam się z prośbą 
o udzielenie informacji prasowej dla 
gazety lokalnej PATRIA na poniższe 
pytania: Czy toczy się postępowanie 
w sprawie, o której informowały 
ogólnokrajowe media czyli rażącej 
niegospodarności w CZDZ gdzie 
występuje nazwisko Andrzeja Gru-
zy i jakiego okresu ono dotyczy? 
W jakim okresie pan Andrzej Gruza 
pracował w CZDZ i na jakich stano-
wiskach? Na dzień dzisiejszy jakie 
instytucje kontrolne prowadzą po-

stępowania wyjaśniające w związku 
z zarzutem w raporcie rażącej nie-
gospodarności w CZDZ, w której 
występuje nazwisko obecnego dy-
rektora szpitala w Wołominie An-
drzeja Gruzy? Proszę o udzielenie 
odpowiedzi w ramach informacji 
prasowej.

Dnia 7 czerwca na adres redakcji 
wpłynęła odpowiedź rzecznika pra-
sowego Ministerstwa Zdrowia, pana 
Krzysztofa Bąka, którego tekst za-
mieszczamy poniżej.

Redakcja przygotowuje kolejne 
pismo do Ministerstwa Zdrowia 
z nowymi zapytaniami o czym bę-
dziemy informować czytelników.

kaz

MINISTERSTWO ZDROWIA
Biuro Prasy i Promocji

Warszawa, 2013-06-07

MZ-BP-P-0620-8312-2/MH/13
Pan

Kazimierz Andrzej Zych

„Patria”

Szanowny Panie Redaktorze,

na Pana e-maile informacje, którymi obecnie dysponuje 

Ministerstwo Zdrowia:

zleconej przez Ministra Zdrowia p. Andrzej Gruza 

Instytucie „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” na podstawie umowy

iarze jednego

      

acowniczych 

i Organizacyjno–

–

Instytutu, specjalista ds. prawnych. Ponadto p.

C nie jeszcze 

( ). Natomiast ustalenia zawarte w 

tytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia 

.

/-
Rzecznik Prasowy Ministra Zdrowia

Centrum Zdrowia Dziecka tonie w długach. Są jednak osoby, które zara-
biają na gigantycznych kłopotach tego warszawskiego szpitala. To komor-
nicy. Ostatnio jeden z nich zajął konto z pieniędzmi na pensje. Wszystko 
wskazuje na to, że pracownicy mogą zapomnieć o wypłacie przed świę-
tami.

O gigantycznych kłopotach fi nansowych Centrum Zdrowia Dziecka, 
gdzie leczone są maluchy z całej Polski, słyszał chyba każdy. Placówka 
ma ponad 200 milionów złotych długów. Specjalny ministerialny zespół 
pracuje nad uzdrowieniem szpitala.

Placówka regularnie nękana jest przez komorników. W tabelce obok wy-
pisaliśmy listę tych egzekutorów długów, którzy tylko w tym roku ściągali 
zgodnie z prawem pieniądze dla wierzycieli od tego szpitala.

W 2012 roku ściągnęli z NFZ, z puli, która miała iść do CZD, ponad 4 
miliony złotych. Z tej kwoty pobrali, zgodnie z ustawą o egzekucji komor-
niczej, prowizję dla siebie.

- Ich prowizja wyniosła w sumie około 500 tys. zł. Te pieniądze otrzymało 
w sumie kilkunastu komorników - informuje nas Paweł Trzciński, kierownik 
działu komunikacji społecznej CZD.

źródło: http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/komornicy-zarobili-krocie
-na-centrum-zdrowia-dziecka-oni-bogaca-sie-na-chorych

-dzieciach_297549.html

KOMORNICY zarobili krocie na CENTRUM ZDROWIA 
DZIECKA. Oni bogacą się na CHORYCH DZIECIACH

Spotkanie i wystawa Spotkanie i wystawa 
poświęcone Marszałkowi poświęcone Marszałkowi 
Józefowi PiłsudskiemuJózefowi Piłsudskiemu
11 maja w przeddzień 78. rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego, w Muzeum im. 
Zofi i i Wacława Nałkowskich w Wołominie odbyło się spotkanie pt. „Serce Mar-
szałka. O podróży urny z sercem Marszałka Józefa Piłsudskiego z Warszawy przez 
Wołomin do Wilna”.

Inspiracją do spotkania była nie-
wielka fotografi a przechowywana 
w zbiorach Biblioteki Pedagogicz-
nej w Wołominie, podpisana ołów-
kiem na odwrocie: „maj 1935 r.”. Na 
zdjęciu tym widać pomnik „Obroń-
com Ojczyzny 1920 roku”, spowity 
kirem, fl ankowany po bokach czar-
nymi sztandarami oraz licznie zgro-
madzonych wokół pomnika miesz-
kańców Wołomina, odświętnie 
ubranych. Kiedy pytałam starszych, 
nieżyjących już dzisiaj Wołominian, 
o okoliczności w jakich zdjęcie 
zostało wykonane, mówili z prze-
konaniem: „W dniu, kiedy pociąg 
wiozący urnę z sercem Józefa Pił-
sudskiego przejeżdżał przez Woło-
min. Przecież na całej trasie przejaz-
du, we wszystkich miejscowościach 
zbierali się ludzie, odprawiano msze 
św., modlono się, śpiewano pieśni. 
Żegnano w ten sposób po raz drugi 
Marszałka.”

Zatem mieszkańcy Wołomina 
spotkali się na uroczystości pod po-
mnikiem 12 maja 1936, (a nie jak 
błędnie napisano na zdjęciu w 1935) 
roku!  Wspólnie z członkami Pol-
skiego Stowarzyszenia Miłośników 
Kolei postanowiliśmy sprawdzić, 

czy ta piękna historia, opowiadana 
jak legenda z pokolenia na pokole-
nie, jest prawdziwa.

O dniach przygotowań do pogrze-
bu najznakomitszego obywatela 
Rzeczypospolitej oraz o historii 
urny z sercem, które zgodnie z wolą 
Piłsudskiego spoczęło u stóp jego 
matki w jednym grobie, o specjal-
nym wagonie, którym przewożono 
urnę oraz o kolejnych stacjach na 
tej drodze i wydarzeniach towarzy-
szących przejazdowi tego wyjątko-
wego pociągu, opowiedzieli Maria 
Balicka i Marek Moczulski, którzy 
odnaleźli w archiwum autentycz-
ny rozkład jazdy pociągów relacji 
Warszawa – Wilno przez Wołomin 
z 1936 roku. 

Wykład Marii Balickiej i Marka 
Moczulskiego wzbudził duże zain-
teresowanie, do Muzeum przyszło 
wielu mieszkańców Wołomina, któ-
rzy swoją obecnością na spotkaniu 
postanowili uczcić rocznicę śmierci 
Marszałka.

Jednak związki Marszałka Józefa 
Piłsudskiego z Wołominem to nie 
tylko przejazd przez nasze miasto 
urny z jego sercem. Zbliża się prze-
cież 93. rocznica zwycięskiej Bitwy 

Warszawskiej, „Cudu nad Wisłą”. 
Stąd pomysł uczczenia osoby Mar-
szałka i przybliżenia jego postaci 
poprzez wystawę. 

Od kilku dni na Placu 3 Maja 
w Wołominie można oglądać wy-
stawę zatytułowaną „Co do nas 
mówił Józef Piłsudski?” Myśli, 
mowy, rozkazy, wspomnienia wiel-
kiego Polaka, ilustrowane są często 
mało znanymi zdjęciami Marszał-
ka z różnych okresów jego życia. 
Zachęcamy do przeczytania wzru-
szających słów o Matce, o honorze 
polskiego żołnierza, o powstańcach 
1863 roku, o sztandarze, ale także 
i przestróg dla nas, jako Narodu 
i wyzwań, jakie Marszałek stawiał 
przed Polakami.

Wystawa powstała w oparciu 
o następujące książki: „Pisma zbio-
rowe” (tom 1 – 10) Józefa Piłsud-
skiego, „Marszałek Piłsudski i Po-
lacy w obronie Polski i Europy” 
Józefa Szaniawskiego oraz „Józef 
Piłsudski – Komendant – Naczelnik 
Państwa – Pierwszy Marszałek Pol-
ski” Juliusza L. Englerta.

Tekst powstał dzięki 
dyr. M. Kubacz 

z Muzeum Nałkowskich
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Lech Kaczyński po stokroć zasłużył na ten pomnik Lech Kaczyński po stokroć zasłużył na ten pomnik 
– mówi J. Kaczyński, brat śp. prezydenta– mówi J. Kaczyński, brat śp. prezydenta
Chcę wszystkim podziękować. Z całego serca. Nie jako polityk, nie jako uczestnik życia publicznego, ale jako brat. Za to, że tutaj w szcze-
gólnie bliskim Radomiu powstał pierwszy pomnik. Mam nadzieję, a nawet więcej, jestem przekonany że - choć pewnie niektórzy na to 
liczą - nie ostatni. Zawsze ktoś musi być pierwszy, ktoś musi mieć odwagę, a ta decyzja wybudowania pomnika wymagała odwagi - mówił 
prezes PiS Jarosław Kaczyński w Radomiu podczas uroczystości odsłonięcia pomnika śp. Lecha i Marii Kaczyńskich.

- Dlaczego ten pomnik? Dlacze-
go Lech Kaczyński i jego małżon-
ka zasłużyli na ten pomnik, na ten 
szczególny rodzaj uczczenia. Otóż 
chciałbym powiedzieć bardzo moc-
no - zasłużyli nie tylko dlatego 
że zginęli w Smoleńsku, co pró-
bują niektórzy sugerować. Lech 
Kaczyński był politykiem, który 
udowodnił Polakom pewną bardzo 
ważną prawdę, prawdę którą wielu 
nie chce przyjąć, ale jest to prawda 
fundamentalną dla polskiego życia 
publicznego. Prawdę, że człowiek 
uczciwy, człowiek który chce dzia-
łać dla dobra publicznego, może to 
uczynić, może zajmować wysokie 
stanowiska, może dojść do urzę-
du prezydenta. To nie jest tak, jak 
twierdzą niektórzy, że polityka musi 
być niemoralna, musi być zła - tłu-
maczył Jarosław Kaczyński.

- Lech Kaczyński swoją drogą, 
jako działacz opozycji demokra-
tycznej, Wolnych Związków Za-
wodowych, działacz, a z czasem 

pierwszy zastępca i przewodniczący 
“Solidarności”, minister stanu ds. 
bezpieczeństwa, prezes Najwyższej 
Izby Kontroli, poseł, senator, póź-

niej minister sprawiedliwości, pre-
zydent Warszawy, a w końcu prezy-
dent Rzeczypospolitej - udowodnił 
że można działać pro publico bono 

- wspominał brat śp. prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego. - Udowodnił, 
że w polskim życiu publicznym 
może uczestniczyć ktoś kto nie ma 
niczego do ukrycia w swojej prze-
szłości, który niczego nie musi się 
obawiać. Na którego, jak to się 
mówi, nic nie można znaleźć. Wie-
lu Polaków dowiadujących się no-
wych faktów z przeszłości naszych 
politycznych elit, przestaje w to 
wierzyć. A ta wiara jest potrzebna 
by budować uczciwą Rzeczypospo-
litą, żeby budować polskie państwo, 
które będzie służyło narodowi, spo-
łeczeństwu, służyło wszystkim Po-
lakom.

- Lech Kaczyński po stokroć za-
służył na ten pomnik właśnie dla-
tego, że potrafi ł to udowodnić. Nie 
tylko udowodnił że można być 
uczciwym, ale także że można dzia-
łać w skuteczny sposób, przebijać 
się przez różne bariery, podnosić się 
z politycznych porażek i dochodzić 
do najwyższych urzędów. A kiedy 

je się pełni, można bronić intere-
sów Rzeczypospolitej, odbudowy-
wać godność Polaków. Tę godność 
wewnętrzną Polaków, ale i pozycję 
polskiego państwa na świecie - pod-
kreślał prezes Prawa i Sprawiedli-
wości.

- Lech Kaczyński był z tego po-
wodu atakowany, przez obecny 
w Polsce potężny front zła, ale po-
trafi ł z nim walczyć i gdyby nie 
jego śmierć, to jestem przekonany 
że w tej walce by zwyciężył. My 
musimy podjąć tę walkę, musimy 
ją kontynuować i doprowadzić do 
zwycięstwa. Ten dzisiejszy dzień 
jest właśnie krokiem w tym kie-
runku - dodał Jarosław Kaczyński. 
- Jeszcze raz z całego serca dzięku-
ję. Tu w Radomiu kiedyś zaczęła się 
droga do polskiej wolności i nie-
podległości, dziś zaczynamy drogę 
w tym samym kierunku, ku osta-
tecznemu zwycięstwu. Dziękuję.

 Autor: Samuel Pereira
Żródło: niezalezna.p

Dlaczego Sikorski zginął? Dlaczego Sikorski zginął? 
Zamach na Gibraltarze miał miejsceZamach na Gibraltarze miał miejsce
3 kwietnia 2009 r. w polskich kinach pojawił się fi lm Anny Jadowskiej zatytułowany „Generał - Zamach na 
Gibraltarze”. Scenariusz powstał na podstawie długoletnich badań Dariusza Baliszewskiego, który odkrył 
nieznane nikomu fakty, które dowodzą, że generał Sikorski nie zginął w wypadku, ale został zamordowany.

Dariusz Baliszewski to dzien-
nikarz, historyk i publicysta. Jest 
autorem popularnych programów 
“Świadkowie” i “Rewizja nadzwy-
czajna” w TVP. Specjalista od zaga-
dek II wojny światowej. Przedmio-
tem jego dociekań są m.in. kulisy 
działalności wywiadów i katastrofa 
na Gibraltarze. To właśnie o niej 
mieliśmy okazję niedawno rozma-
wiać.

Krzysztof Spór: Czy pamięta 
Pan ten moment, w którym zajął 
się wydarzeniami z Gibraltaru? 
Co spowodowało, że sięgnął Pan 
po tę tematykę?

– Dariusz Baliszewski: 50. rocz-
nica tego wydarzenia po prostu. To 
była okazja. Realizowałem autorski 
program “Rewizja nadzwyczajna” - 
bardzo popularny wówczas program 
w Telewizji Publicznej. Stwierdzili-
śmy, że nie może tutaj zabraknąć 

tematu tej rocznicy. Z największą 
niechęcią postanowiłem coś zrobić, 
bo historyk dokładnie wie, że jest 
to niezwykle trudne zadanie, że nie 
ma żadnych dokumentów, że jest to 
po prostu głęboka tajemnica wyma-
gająca szalonej pracy, żeby wnieść 
coś oryginalnego, coś nowego, coś 
posuwającego do przodu dochodze-
nie. I wtedy wpadłem na pomysł 
zaproszenia do współpracy profe-
sorów, naukowców z Politechniki 
Warszawskiej katedry Aerodynami-
ki Obiektów Ruchomych. Zleciłem 
ekspertyzę naukową, taką jak to się 
robi dzisiaj w przypadku współcze-
snych katastrof lotniczych, gdzie 
komputery odpowiadają na pytanie 
“co się zdarzyło?”. I takie zadanie ci 
ludzie wykonali.

Naukowcy gromadzili przez kilka 
miesięcy wszystkie dane dotyczące 
tego zdarzenia. Ustalaliśmy pogo-
dę, jaka była tam wtedy naprawdę, 
księżyc i jego fazę, czy było jasno 
czy nie i wszystko to, co tylko mo-
gło posłużyć do wykonania takiej 
symulacji. Biorąc pod uwagę róż-
ne warianty, różne pogłoski, przy-
puszczenia, domniemania, nie tylko 
w sprawach zablokowanego steru 
wysokościowego (ofi cjalna przy-
czyna katastrofy - od red.), ale także 

automatycznego pilota, próbowali-
śmy odtworzyć bieg tamtych zda-
rzeń. Po badaniach pokazujących 
jak samolot zachowywałby się przy 
różnych awariach, po tysiącach 
symulacji werdykt naukowców 
brzmiał: “nie było katastrofy lotni-
czej”. To, co się zdarzyło, nie mogło 
być katastrofą. Samolot wystarto-
wał i wzniósł się, nieważne czy na 
10, 30 czy na 100 metrów, to nie ma 
żadnego znaczenia. Jeśli znalazł się 
w wodzie 500 metrów od brzegu, 
a następnie tonął od 6 do 8 minut, 
nie mógł ulec żadnej katastrofi e.

To jest jeden z wielu, a zarazem 
podstawowy problem tego tema-
tu, który przewraca tę sprawę do 
góry nogami. Idąc dalej odkrywa 
Pan kolejne elementy, które nie 
zgadzają się, nie pasują do ofi cjal-
nej wersji.

– Wiele naukowych instytucji 
próbowało obalić wyniki badań 
Politechniki Warszawskiej, jednak 
nie udało się. Wszystkie obliczenia 
potwierdzają, że jednak się nie po-
mylili. Miałem dodatkowo werdykt 
jednoznacznie potwierdzony przez 
znaczące naukowe instytucje na 
świecie. W momencie, w którym nie 
musiałem już podejmować publicz-

nych dyskusji z lotnikami, z techni-
kami samolotowymi, które toczyły 
się od 50 lat, mogłem pójść dalej.

Zacząłem zastanawiać się nad 
dostępnością wielu dokumentów. 
Swoje Anglicy utajnili, uznają je 
za operacyjne, ale są jeszcze pol-
skie dokumenty z tamtego okresu. 
Zacząłem też szukać ludzi, którzy 
tam byli, którzy mogli coś wie-
dzieć, którzy mogli coś słyszeć i tak 
powoli odnalazłem bezpośrednich 
świadków. Dotarłem do siedmiu 
osób, które były w tym momencie 
na Gibraltarze, w tym do trzech 
osób, które były na płycie lotniska, 
które widziały wszystko na własne 
oczy. Możliwość rozmowy twarzą 
w twarz z ludźmi stwarza bardzo 
szczególne możliwości, ponieważ 
nie kłamie się patrząc w oczy. Mało 
tego, jeśli się kłamie i kręci, to po-
woduje to następne pytanie. Rozmo-
wy były uczciwe i szczere.

Z każdym rokiem liczba doku-
mentów, do których docierałem 
była coraz większa. Dotarłem do 
archiwum Heleny Sikorskiej, gdzie 
były listy najważniejszych osób 
z kręgu Sikorskiego i związanych 
ze sprawą gibraltarską. Przejąłem 
też archiwum Łubieńskiego, nie-
zwykle ważne dla całej sprawy. 

Mam dokumenty Alicji Iwańskiej, 
żony Gralewskiego (kurier, które-
go ciało odnaleziono na płycie lot-
niska rano po katastrofi e - od red.). 
Jako pierwszy mogłem zapoznać się 
z zapiskami Gralewskiego, jego 
drogi na Gibraltar.

Na płycie lotniska, po katastrofi e 
znaleziono worek z pocztą pocho-
dzący z samolotu Sikorskiego. To 
nie koniec niespodzianek…

– Wiedziałem, że worek wypadł, 
bo to jest w dokumentach. Nagle 
od którejś z kurierek dowiedziałem 
się, że na płycie lotniska znalezio-
no również ciało. Udało mi się z 
nią porozmawiać i ona potwierdzi-
ła, że znaleziono ciało dziennikarza 
z Warszawy. Nie chciano zdradzić 
jego nazwiska, ale w toku dalszych 
rozmów dowiedziałem się, że to 
Gralewski. Nie znalazłem żadnego 
dziennikarza, który mógłby wtedy 
przebywać na Gibraltarze, nikt nie 
pasował. Dopiero w dokumentach 
polskiego posła w Hiszpanii znala-
złem informacje o polskim dzien-
nikarzu o nazwisku Gralewski. Tyl-
ko, że Gralewski nie był na pewno 
dziennikarzem…

Dokończenie na str. 8
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OGŁOSZENIE

Komu zależało na śmierci Sikor-
skiego?

– Wszystkim zależało na śmierci 
Sikorskiego. 

Dlaczego Sikorski zginął?
– Myślę, że tajemnica śmierci 

Sikorskiego zapisana jest w praw-
dziwych powodach jego podróży 
bliskowschodniej (podróż inspek-
cyjna naczelnego wodza generała 
Władysława Sikorskiego na Bli-
ski Wschód rozpoczęła się w maju 

1943 roku - od red.), prawdziwych 
inicjatywach politycznych, jakie na 
Bliskim Wschodzie podjął. Na po-
czątku podejrzewałem, że chodzi 
o rozmowy z Rosjanami. Dziś wiem 
że rozmowy takie odbyły się, ale 
nie w formie, jakiej życzył sobie 
Sikorski. Wysłano do niego trzecio-
rzędnych dyplomatów, którzy nie 
mieli mu nic do zaoferowania. Do-
wiedział się za to, że „Rosjanie mają 
już własny polski rząd i nie będą 
prowadzić rozmów z tym faszystą 

Sikorskim”.
Sikorski był załamany i to może-

my udokumentować, ponieważ od-
nalazłem w literaturze niemieckiej 
sygnaturę dokumentu nuncjusza 
apostolskiego w Bagdadzie do Ojca 
Świętego, który donosi, że podczas 
jakiegoś spotkania odbył poufną 
rozmowę z Sikorskim, w której ge-
nerał powiedział, że Polska przystę-
puje do wojny z Rosją. Nuncjusz 
odpowiedział, że Ojciec Święty 
i Kościół mogą się tylko modlić 
za Polskę a Sikorski odpowiedział, 
że niczego innego nie oczekuje. 
Mamy taki dokument. Coś się stało 
z Sikorskim na Bliskim Wschodzie. 
Nastąpił zwrot w jego polityce. On 
najbardziej, że tak powiem, spole-
gliwy polityk, dopuszczający moż-
liwość ustępstw na rzecz Związku 
Sowieckiego, rozmawiający z nimi, 
choć protestowali przeciwko temu 
inni polscy ofi cjele, zmienia się. Od 
tej pory jest nieustępliwy.

Czy wtedy mogło dojść do spo-
tkania z Niemcami?

– Niemcy zaproponowali Sikor-
skiemu przyjazd do Katynia - mamy 
to w dokumentach. Miał dostać za-
pewnienie o nietykalności i abso-
lutnym bezpieczeństwie. Sikorski 

oczywiście tej oferty nie przyjął. 
Niedawno dotarłem do dokumen-
tów niemieckich, które potwier-
dzają, że w Stambule przekazano 
Sikorskiemu poufne informacje. 
Wiemy, że Sikorski wraca z Bliskie-
go Wschodu z bardzo ważnymi do-
kumentami, które koniecznie chcą 
przejąć Brytyjczycy. Jeżeli dodać 
do siebie wiedzę, którą posiada-
my, łatwo dojdziemy do wniosku, 
że w Kairze Sikorski wszedł w po-
siadanie dokumentów katyńskich, 
które miały być niezbitym dowo-
dem, że sprawcami zbrodni byli Ro-
sjanie. Ujawnienie takich dokumen-

tów zachwiałoby koalicją aliancką 
podczas II wojny światowej.

Czy jest szansa, że kiedykolwiek 
dotrzemy do prawdy

– Ja jestem przeświadczony, 
że jest szansa. Po pierwsze dlatego, 
że takich ważnych dokumentów 
nikt nie niszczy, a jest ich bardzo 
dużo. Takie dokumenty są zazwy-
czaj w rękach niejednego wywiadu. 

Czy sprawdziły się Pana wy-
obrażenia na temat fi lmu „Sikor-
ski - Zamach na Gibraltarze”? 
Czy jest on zgodny z Pana wizją 
zdarzeń towarzyszących śmierci 
gen. Sikorskiego?

– Nie odpowiem na to pytanie. Co 
innego jest dla mnie ważne. Cała 
Polska mówi o Sikorskim, o sto-
sunkach polsko-sowieckich i ewen-
tualnych polsko-niemieckich, cała 
Polska zastanawia się nad przyczy-
nami tego, co się zdarzyło, w jaki 
sposób Sikorski został zamordowa-
ny i dlaczego. Dla historyka to jest 
najwspanialsza rzecz.

Krzysztof Spór
stopklatka.pl
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W Elblągu, czyli w Polsce

Zepsuta władza traci nawet matecznikiZepsuta władza traci nawet mateczniki

Mariusz Błaszczak
Poseł na Sejm RP
Przewodniczący 

Klubu Parlamentarnego 
Prawo i Sprawiedliwość

To nie przypadek, że gdy przychodzi mi pisać kolejne felietony do Gazety Patria, akurat pojawiają się nowe 
wiadomości, wskazujące bliski koniec obecnej, szkodliwej władzy. Po Rybniku i Podkarpaciu przyszły wła-
śnie wieści z północnej Polski – z Elbląga, który w ostatnim dwudziestoleciu nie miał szczęścia do lokal-
nej władzy. Właśnie tam skompromitowanego prezydenta miasta z Platformy Obywatelskiej, odwołanego 
w trakcie kadencji przez doprowadzonych do ostateczności mieszkańców, zastąpił z woli wyborców kandy-
dat Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Wilk.

W nocy z niedzieli na poniedziałek 
7/8 lipca 2013 r., zaraz po ogłosze-
niu wstępnych, ofi cjalnych wyni-
ków wyborów prezydenta Elbląga, 
zwrócił moja uwagę pewien wpis na 
Fejsbuku. Przytaczam go z pamięci: 
„Przyczyny katastrofy PO w Elblą-
gu wyjaśni w poniedziałek na kon-
ferencji prasowej komisja Macieja 
Laska”. W tym lapidarnym zdaniu 
mieści się diagnoza obecnej władzy 
w naszym państwie. Jeśli rzeczy-
wistość nie przystaje do zaprogra-
mowanej, propagandowej narracji, 
premier sięga po kolejne sztuczki 
z zakresu manipulacji. W ten spo-
sób całą listę porażek osobistych 
w roli premiera i klęsk rządu, Do-
nald Tusk przedstawiał jako sukce-
sy. Szkopuł w tym, że Polacy prze-
stali się na to nabierać. Nie uwierzyli 
w „sukces” planowanej „reformy” 

OFE – słusznie uznając deklaracje 
premiera jako pudrowanie porażki 
systemu fi nansowania emerytur. Ko-
lejne wynurzenia ministra Sławomi-
ra Nowaka o epokowym postępie 
w dziedzinie infrastruktury ludzie 
konfrontują z namacalnym chaosem 
na kolei, gdzie na własnej skórze 
doświadczają redukcji połączeń re-
gionalnych i likwidacji całych tras. 
A jadąc samochodem, stoją w gi-
gantycznych korkach, nomen omen, 
w okolicach Elbląga. Co do sytuacji 
na drodze krajowej nr 7, która łączy 
(?) Warszawę z Gdańskiem, zakor-
kowanej w związku z sezonowymi 
wyjazdami nad morze, to kierowcy 
zadają sobie pytania, co to za pre-
mier, który w ciągu sześciu lat urzę-
dowania nie był nawet w stanie do-
pilnować zbudowania przyzwoitej 
drogi z domu do pracy. Odpowiedź 
może być banalna: premier lata sa-
molotem, a z „dobrodziejstwa” po-
łączeń drogowych musi korzystać 
z tej okazji jedynie Biuro Ochrony 
Rządu, które posyła konwoje samo-
chodów do obsługi premiera na Wy-
brzeżu. Ale BOR włączy „koguta” 
i jazda, korki niestraszne!

W 2007 roku, podczas debaty wy-
borczej z premierem Jarosławem 
Kaczyńskim, aspirujący do roli sze-
fa rządu Donald Tusk realizował 
przebiegły scenariusz, wyznaczony 
przez marketingowców politycz-
nych: miał przekonać Polaków, 
że urzędujący premier, który spoty-
ka się z ludźmi tak często, jak żaden 
inny krajowy polityk, jest oderwany 
od codziennych spraw swoich roda-
ków. 

Otóż historia, jeśli się powtarza, 
to jako groteska. Przekonując dzi-
siaj Polaków, że przegrana w El-

blągu nie jest porażką Platformy 
i premiera osobiście, chociaż Do-
nald Tusk sam zaangażował się 
w kampanię, ten premier udowad-
nia, że całkowicie stracił kontakt 
ze światem realnym AD 2013. Sza-
mańskie zaklinanie rzeczywistości 
tylko go ośmiesza, pozbawiając 
zdolności kierowania państwem. 

Ludzie naprawdę mają dość pu-
stosłowia, dość arogancji graniczą-
cej z bezczelnością, która sprawia, 
że partia, która szła do władzy 
z programem uwolnienia gospodar-
ki, krępuje przedsiębiorców coraz 

ciaśniejszym gorsetem fi skalnym. 
Dość tuczenia grup związanych 
z władzą państwowymi pieniędzmi, 
których brakuje w szkołach, szpi-
talach, w samorządach, a nawet na 
głodowe zasiłki pielęgnacyjne dla 
osób podejmujących opiekę domo-
wą nad obłożnie chorymi bliskimi.

Kolejną cegłą, którą trzeba wy-
rwać z popękanego muru, którym 
władza odgrodziła się od spraw Po-
laków, jest Warszawa – przybrane 
miasto posła Donalda Tuska, któ-
rym rządzi, że aż boli, prezydent 
Hanna Gronkiewicz-Waltz. 

Idziemy po Panią, wraz z ludźmi, 
którzy przecierają oczy ze zdumie-
nia, widząc gigantyczne podwyżki 
w komunikacji miejskiej, podatkach 
od nieruchomości, przedszkolach, 
żłobkach, zmuszonych do omija-
nia pobojowiska na wiecznie roz-
kopanych ulicach, pozbawionych 
lokalnego rzemiosła zaduszonego 
czynszami, zaskoczonych zbójec-
ką podwyżką opłat przy wykupie 
mieszkań komunalnych itd., itp. 

Do zobaczenia na referendum 
w stolicy!

Prawica katolicka dla Polski

Marszałek Marek Jurek 
prezes Prawicy RP

Katolicki charakter naszej kultury i naszego życia społecznego traktujemy jako oczywistość. Ale niestety już 
od dawna nie jest on oczywisty w polskiej polityce. Życie nie znosi próżni: nasze szkoły będą przekazywać 
wartości kultury narodowej i klasycznej – albo postmodernistyczną kontrkulturę. Będziemy chronić życie – 
albo milcząco zgadzać się na jego niszczenie. Życie rodzinne będzie się rozwijać – albo zanikać. To w tych 
kwestiach rozstrzyga się przyszłość Polski, bierność oznacza kapitulację. Naród może przeżyć złą władzę, ale 
nie przeżyje zatraty sumienia i świadomości moralnej.

Stefan Kisielewski mówił, 
że przeszłość to jedyna rzecz pewna; 
przeszłość – w przeciwieństwie do 
przyszłości – znamy. Dlatego dobra 
polityka musi mieć zawsze dobrą 
pamięć. Dziś na prawicy wszyscy 
chwalą ustawodawstwo chroniące 
życie (w pewnym sensie tym bar-
dziej je chwalą – im mniej chcą się 
na jego rzecz angażować). Wszyscy 
się cieszą też, że mamy Radio Ma-
ryja i Telewizję Trwam, ale przecież 
tych instytucji mogłoby nie być, 
gdyby o nie to, że o nie od początku 
walczono. Nie byłoby tej częścio-
wej ochrony życia gdyby nie upór 
Zjednoczenia Chrześcijańsko-Na-
rodowego na początku lat 90-tych. 
Również media katolickie nie miał-
by takiego pola działania jak dziś. 
To Ryszard Bender i Jan Szafraniec 
(desygnowani do Krajowej Rady 
RTV przez ZChN) byli dla Radia 

Maryja głównym oparciem w mo-
mencie walki o ogólnopolską kon-
cesję. Potem zaś to ZChN-owscy 
ministrowie łączności (Tomasz 
Szyszko i Maciej Srebro) zapew-
nili pełną realizację wynikających 
z koncesji praw. Było to w drugiej 
połowie lat 90-tych, kiedy osobi-
ście pilotowałem sprawy mediów 
katolickich, zasiadając w Krajowej 
Radzie. A czy dziś byłoby możliwe 
utrzymanie poparcia Prawa i Spra-
wiedliwości – jako opozycji zdolnej 
przeciwstawić się władzy PO – bez 
Radia Maryja?

W zgiełku walki wyborczej giną 
najczęściej sprawy najważniejsze, 
które najdłużej będą wpływać na 
los Polski. Tak było w czasie nego-
cjacji traktatu lizbońskiego. Opinia 
społeczna emocjonowała się walką 
o władzę – a żadna z jej strony nie 
podjęła ani walki o wpisanie praw 
rodziny do nowego traktatu europej-
skiego, ani nie potrafi ła przeciwsta-
wić się umieszczeniu w nim żądań 
politycznego ruchu homoseksualne-
go.

Dziś widzimy jak mechanizm 
lizboński niszczy Europę. Rząd 
węgierski podjął wielką reformę 

państwa, ukoronowaną zmianami 
w Konstytucji. Węgrzy chcą odbu-
dować swoje państwo według zasad 
cywilizacji chrześcijańskiej i tra-
dycji narodowej, uwalniając je od 
wszelkich pozostałości komunizmu. 
Przeciwko tym zmianom Parlament 
Europejski wystosował na początku 
lipca specjalną Rezolucję. Atakuje 
w niej między innymi umieszczenie 
w Konstytucji defi nicji rodziny, co 
tworzyć ma niekorzystną atmosferę 
dla homoseksualizmu i biseksuali-
zmu. Władze unijne domagają się 
zmian w węgierskiej Konstytucji, 
wykreślenia z niej prorodzinnych 
przepisów, a także wycofania się 
z demokratyzacji mediów i z czę-
ściowej dekomunizacji sądownic-
twa. Nie tylko żądają, ale grożą 
pozbawieniem Węgier praw należ-
nych w Unii Europejskiej. Opinia 
europejska powinna bronić Węgier 
i piętnować wymierzone w ich wol-
ność działania. Ale głosów w obro-
nie Węgier jest bardzo mało – bo 
w Europie opinia chrześcijańska 
jest zbyt słaba, by bronić narodów 
które cywilizacji chrześcijańskiej 
chcą pozostać wierne. Dlatego też 
tak pilna jest budowa silnej opinii 

chrześcijańskiej, zdolnej promować 
cywilizację życia, prawa rodziny, 
solidarność z chrześcijanami prze-
śladowanymi w świecie i zdolną 
bronić tych wartości przed organi-
zacjami międzynarodowymi i pań-
stwami, które je zwalczają.

Najważniejsze są jednak zmia-
ny, które musimy przeprowadzić 
w kraju. Polska żeby żyć – musi 
przełamać kryzys demografi czny. 
To wymaga zarówno wzrostu go-
spodarczego – jak i odpowiedzial-
nej, wyrastającej z praw rodziny, 
polityki podatkowej i społecznej. 
Pierwszy krok w tej dziedzinie 
zrobiła Prawica Rzeczypospolitej, 
przeforsowując w Sejmie przed 
sześcioma laty wysokość obecnie 
obowiązującej tzw. wielkiej ulgi ro-
dzinnej w podatku PIT. Mogliśmy 
zrobić wtedy tyle, dołączając naszą 
poprawkę do propozycji rządu Ja-
rosława Kaczyńskiego. Ale rodzi-
ny potrzebują znacznie silniejszego 
i przede wszystkim powszechnego 
mechanizmu obniżenia podatków. 
Mechanizmu, który w równym stop-
niu trafi  do każdej rodziny, szczegól-
nie do rodzin ubogich i rolniczych.

Cywilizacja życia i prawa rodziny 

potrzebują swego rzecznika, potrze-
bują prawicy katolickiej. Bez niej 
będziemy jedynie oglądać od cza-
su do czasu mobilizowanie opinii 
katolickiej, bez systematycznej po-
lityki zmieniającej Polskę. Dlatego 
tak ważne jest ubiegłoroczne poro-
zumienie między Prawem i Spra-
wiedliwością a Prawicą Rzeczypo-
spolitej o współpracy politycznej 
i wyborczej. To porozumienie 
wzmacnia siły Prawa i Sprawie-
dliwości w walce o zmianę władzy 
w Polsce. Siła tych zmian zależeć 
będzie dosłownie od każdych stu 
tysięcy głosów, które padną na pro-
wadzoną przez PiS opozycję.  Jed-
nocześnie porozumienie to zapew-
nia stałą obronę wartości cywilizacji 
chrześcijańskiej w polskiej polityce, 
co gwarantuje Prawica Rzeczypo-
spolitej. Działająca już nie tylko 
jako podmiot opinii publicznej – 
ale jako siła parlamentarna zdolna 
zgłaszać wszystkie propozycje ko-
nieczne dla kształtowania chrześci-
jańskiego charakteru naszego życia 
publicznego, i zdolna reagować za 
każdym razem, kiedy trzeba będzie 
wartości tych bronić.



10 „PATRIA”

patria.gazeta@op.plwww.gazetapatria.pl

Numer 5 (25), lipiec 2013

Na rynku wydawniczym ukazała 
się ciekawa książka o rzadkiej tema-
tyce czyli pracy negocjatora policyj-
nego  nadkomisarza w stanie spo-
czynku Dariusza Lorantego rocznik 
1962. Wieloletniego pracownika 
Wydziału ds. Terroru Kryminalne-
go i Zabójstw Komendy Stołecznej 
Policji. Nadkomisarz Loranty był 
pierwszym w historii stołecznej 
policji Koordynatorem Negocjacji 
i Dowództwa Zespołu Negocjato-
rów Policyjnych. Pracował przy 
dziesiątkach porwań, szantaży i wy-
muszeń. Jeden z niewielu posiadają-
cych certyfi kat Departamentu Stanu 
i FBI „Negocjacje policyjne w roz-
wiązywaniu sytuacji kryzysowych”. 
Dał się również poznać jako felieto-
nista magazynu „Focus ŚLEDCZY”

Publicysta Łukasz Adamski tak 
wprowadza czytelnika w treść książ-
ki „Najsłynniejszy polski negocja-
tor policyjny, który pracował przy 
blisko 50 porwaniach dla okupu, zdradza kulisy pracy w polskiej policji. 
Ratowanie samobójców, uprowadzenia, zagrożenia terrorystyczne, pogoń za 
bandytami, wykrywanie zabójstw, a z drugiej strony korupcja, współpraca 
ze światem przestępczym, degeneracja moralna, alkoholizm, eskapady do 
agencji towarzyskich. Wszystko w klimacie „odnowionej, demokratycznej 
III Rzeczypospolitej”, która wciąż przypomina PRL. Historie, które szary 
obywatel zna tylko z fi lmów takich jak „Drogówka” czy „Psy” teraz okazują 
się rzeczywistością. 

„Te mocne, wstrząsające , do bólu realistyczne świadectwo prawdziwego 
„psa” daje odpór wszelakim opowiastkom wyżelowanych gwiazd w rolach 
gliniarzy. Świat Lorantego jest niemal wydarty z <Pitbula> czy „Prawa uli-
cy”. Wierzę, ze ta książka pozwoli docenić ludzi, którzy poświęcają całe 
swoje życie dla naszego bezpieczeństwa”. Z miłą chęcią zachęcamy do tej 
wspaniałej wakacyjnej lektury.

red.

REKLAMA
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zmiany tytułów i skrótu tekstów. Nie 
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OGŁOSZENIE

15 sierpnia 2013 odsłonięcie 15 sierpnia 2013 odsłonięcie 
pomnika Generała Franciszka pomnika Generała Franciszka 
Gągora w OssowieGągora w Ossowie
W Sanktuarium Narodowym w Ossowie-nieopodal Kaplicy Matki Bożej Zwycię-
skiej w powstałym ze środków społecznych  Dolince Smoleńskiej- pierwszym 
Panteonie Współczesnych Bohaterów pośród dębów upamiętniających 96 ofi ar 
poległych w tragedii Smoleńskiej postawione zostało trzy pomniki wybitnych 
Polaków Jako pierwszy powstał pomnik ś.p. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskie-
go którego odsłonięcia i poświęcenia dokonał J.E. Ks. Arcybiskup Henryk Hoser 
w dniu 17 kwietnia 2012 r.

Następnie wzniesiony został po-
mnik J. E. Ks. Biskupa Polowego 
WP generała Tadeusza Płoskiego 
który został odsłonięty z udzia-
łem najbliższej rodziny w dniu 15 
sierpnia 2012 r. podczas obchodów 
92 rocznicy Bitwy Warszawskiej 
zwanej „Cudem nad Wisłą”. Z ko-
lei trzeci pomnik ś.p. Prezydenta RP 
Ryszarda Kaczorowskiego został 
odsłonięty 7 kwietnia 2013 r. Na 
tą wielką patriotyczną uroczystość 
przybyło wielu wyjątkowych gości 
w szczególności z Londynu przyje-
chała najbliższa rodzina prezydenta 
Kaczorowskiego żona Karolina oraz 
córka Jadwiga.

Obecnie trwają prace nad po-
mnikiem Szefa Sztabu General-
nego Wojska Polskiego – Ge-
nerała Franciszka Gągra, które 
tworzone w modelinie rzeźbiarskiej jest 
w fazie końcowej. Poniżej przedsta-
wiam ostateczny model pomnika, 
uznany przez małżonkę Generała 
Panią Lucynę Gągor za wyjątko-
wo autentycznie oddający postać 
śp. Generała Gągora. Uroczyste od-
słonięcie pomnika planowane jest 
w dniu Święta Wojska Polskiego 
15 sierpnia 2013 r. na godz. 11.00 
Zapraszamy wszystkich Państwa 
na uroczystości i oddania hołdu 
w tym dniu bohaterom i obrońcom 
Polski i Europy w Wojnie z bolsze-
wicka Rosją w 1920 r. W tym dniu 
oddamy także cześć współczesnym 

bohaterom którzy polegli pod Smo-
leńskiem w drodze do Katynia na 
70 rocznicę zbrodni ludobójstwa na 
Polakach dokonanej przez Rosję so-
wiecką Stalina.

Należy wspomnieć że patronat 
nad powiększającym się Panteonem 
Bohaterów objęli: Jego Ekscelen-
cja Ks. Arcybiskup Henryk Hoser 
Ordynariusz Warszawsko Praski 
i premier RP Jarosław Kaczyński 
a. Obowiązki organizatorów uro-
czystości Panteonu Bohaterów 
w Ossowie przyjęli: inicjator Ry-
szard Walczak radny Powiatu Wo-
łomin i Ks. Prałat Jan Andrzejewski 

przy wydatniej pomocy osób wspo-
magających nas w tym wielkim 
dziele: posła RP Mariusza Błaszcza-
ka przewodniczącego Klubu Parla-
mentarnego PiS, wicestarosty Kon-
rada Rytla, Andrzeja Rogowskiego, 
Andrzeja Zycha, Jana Tokarskiego 
i innych.

Ryszard Walczak
Organizator Budowy Panteonu

Bohaterów w Ossowie
Prezes Ogólnopolskiego Komitetu

Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki
Radny Powiatu Wołomin

Termin: 
12-30.08

Czas:
g. 7-17

Wiek:
5-8 lat
9-12 lat

Cena:
150

PODSTAWOWA „ANIMUS”
zaprasza dzieci w wieku 

5 -12 lat

„Bonus Animus”

W programie „Bonus Animus” 
oferujemy:

plastyczno-techniczne, zabawy 
ruchowe, gry planszowe, warsztaty 

kulinarne…

Tel. 510 607 461, 22 39 29 671, 22 39 29 673
www.szkola-animus.pl

poczta@szkola-animus.pl

LIPCA!

Spowiedź psa
Brutalna prawda o polskiej policji

SPRZEDAM 
Działkę 520 m2 z wagonem. 

Przy ul. Kosynierów 
w Ząbkach.

Przeznaczenie pod zabudowę 
wielo lub jednorodzinną 

tel. 505 235 960
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Ks. Tadeusz 
Isakowicz-Zaleski

Okiem PATRIIOkiem PATRII

Eugeniusz Dembiński 
Honorowy Prezes Klubu Biegacza 
OSiR „Huragan” W Wołominie

Pan
Piotr Uściński
Starosta Powiatu Wołomińskiego

List otwarty

Ponieważ do zapowiedzianego przez Pana Starostę spotkania w sprawie coroczne-
go biegu „Cud nad Wisłą” nie doszło, uznałem za nieodzowne, w tej formie wypo-
wiedzieć się w trzech sprawach:

– po pierwsze: jako kierownik trasy biegu - PZ La nie zwolnił mnie z tej funkcji, 
aczkolwiek atesty straciły w sposób naturalny wyznaczoną datę ważności.

Radzymin - Ossów -> l sierpnia 2010 r. 
Ossów - Radzymin -> 27 lipca 2011 r.
Oświadczm, że w roku bieżącym nie biorę odpowiedzialności za zmiany jakie 

nastąpiły po raz pierwszy od 22 lat, mianowicie kierunek trasy. Nie podejmę rów-
nież jak w latach poprzednich czynności, związanych z oznakowaniem trasy. Po raz 
pierwszy również, mieszkańcy Ossoa nie będą witali biegaczy na mecie w Ossowie. 
Stali co dwa lata od Majdanu wzdłuż ulic Matarewicza i Kasprzykiewicza, bohate-
rów Bitwy Warszawskiej, owacyjnie zagrzewając do biegu wszystkich zawodników.

Zadam pytanie: czy wie o tym Burmistrz Wołomina, czy wie Konrad Rytel, 
z którym organizowaliśmy pierwsze biegi w Ossowie? Jako jedyny posiadam pełną 
dokumentację tego biegu (rys historyczny zamieściłem w Vlll-ym tomie Rocznika 
Wołomińskiego 2012). Ba, we wszystkich uczestniczyłem jako zawodnik.

– po drugie: zmniejszyć koszty imprezy, np. biegacze chętnie zadowolą się sym-
bolicznymi statuetkami w miejsce prawie metrowych, olbrzymich  pucharów. Radzę 
wziąć przykład z wójta Klembowa, organizującego patriotyczny Bieg Cichociem-
nych i z Burmistrza Tłuszcza, organizującego Bieg Bobra. Jest skromniej, ale atmos-
fera nieporównywalna. Przez 53 lata jakie biegam, nie stwierdziłem takiej oprawy 
i atmosfery na żadnej imprezie biegowej w Polsce.

– i po trzecie: czy to jest impreza komercyjna, czy patriotyczna. Chodzi o bardzo 
wysokie wpisowe, drastycznie podwyższone w ubiegłym roku i utrzymane w bieżą-
cym. Zniechęciło to skutecznie do startu około 70% biegaczy. O ile jeszcze w 2009 
r. startowało ponad 700 zawodników, to w 2012 - zaledwie 300. W innych miastach 
organizatorzy wszystko robią by frekwencja była jak najwyższa, u nas niestety od-
wrotnie. Najlepszy dowód - z najstar-
szego Klubu Biegacza w Polsce, zielon-
kowskich „Lechitów” nie uczestniczył 
w ubiegłym roku ani jeden zawodnik. 
Dlaczego, chętnie odpowie prezes tego 
Klubu - płk. R. Eysmond, lub ppłk. B. 
Piątek, który był wykonawcą atestu tra-
sy.

Na koniec reminiscencja:
Może warto powrócić do powołania 

Społecznego Komitetu Organizacyjne-
go tak jak kilkanaście lat temu, złożone-
go ze znających się na sporcie w ogóle, 
takich jak: kol. Waldemar Stępczyński, 
Eugeniusz Oembiński, a przewodniczył 
prekursor tego biegu kol. Konrad Ry-
tel. Bo to naprawdę ciekawe, że obecni 
organizatorzy nie chcą skorzystać z do-
świadczenia trzykrotnego mistrza Pol-
ski w biegach długich. Można by zadać 
ostatnie pytanie: dla kogo jest ten bieg?

Do wiadomości:
Organizatorzy ze strony Wołomina:
1. burmistrz Wołomina
2. dyrektor OSiR Wołomin

Cerkiewne drzwi Cerkiewne drzwi 
tylko lekko uchylonetylko lekko uchylone
Jeszcze na kilka dni przed przyjazdem abp. Święto-
sława Szewczuka niektórzy mieli nadzieję, że grec-
kokatoliccy hierarchowie przełamią się i pozwolą 
rodzinom pomordowanych Kresowian uczestniczyć 
w nabożeństwie żałobnym w cerkwi przy ul. Miodo-
wej w Warszawie. 

Nawet KAI podała, że na nabo-
żeństwo to mają być zaproszeni 
także „świadkowie tragedii”. Nie-
stety, nadzieje te okazały się złudne. 
W ostateczności bowiem zaprosze-
nia wysłano tylko do hierarchów 
kościelnych oraz prezydenta RP 
i establishmentu partyjno-rządowe-
go. Typowy sojusz ołtarza z tronem.

Przed nabożeństwem abp Szew-
czuk pojechał na Lubelszczyznę, 
której część terenów także ogarnę-
ły ludobójcze akcje UPA. Jednak 
i tutaj nie spotkał się on z rodzina-
mi pomordowanych i nie odwiedził 
miejsc zagłady. Zresztą organiza-
torzy wizyty robili, co mogli, aby 
gość był odgrodzony od zwykłych 
Polaków. Tak jak to było za czasów 
komunistycznych. Co do deklaracji 
podpisanej w piątek, to przełomem 
ona nie będzie. W tekście znala-
zło się wprawdzie zdanie: „Jeste-
śmy świadomi, że tylko prawda 
może nas wyzwolić (por. J 8, 32); 
prawda, która niczego nie upięk-
sza i nie pomija, która niczego nie 
przemilcza, ale prowadzi do prze-
baczenia i darowania win”. Jednak 
nie powiedziano prawdy o ludobój-
stwie. Co więcej, użyto wielu po-
krętnych określeń, typu „tragedia” 
czy „czystki etniczne”, będących 
miodem na serce Adama Michnika 
i obecnego na sali posła Mirona Sy-
cza (PO), syna banderowca, którego 
władze kościelne chętnie zaprosiły, 
w przeciwieństwie do rodzin po-
mordowanych. Nie wskazano też 
wyraźnie, kto i dlaczego dokonał 
zagłady. Deklaracja zacieśnia tak-
że działania zbrodniarzy. Pierwsze 
bowiem masowe mordy, dokonane 

przez członków Organizacji Nacjo-
nalistów Ukraińskich na Polakach, 
miały miejsce już we wrześniu 1939 
r., a na Żydach w lipcu 1941 r. Trwa-
ły one jeszcze długo po zakończe-
niu II wojny światowej. I nie tylko 
na Wołyniu, ale także w Małopolsce 
Wschodniej i na Lubelszczyźnie.

W tym kontekście na ogromny 
szacunek zasługuje postawa abp. 
Mieczysława Mokrzyckiego ze 
Lwowa, przewodniczącego łaciń-

skiego episkopatu Ukrainy, który 
w swoich wystąpieniach odważnie 
bronił prawdy. Upomniał się tak-
że o chrześcijański pochówek dla 
ofi ar, których kości od 70 lat nadal 
rozsypane są po jarach i lasach. No 
cóż, trzeba się modlić, aby kolejni 
prymas i przewodniczący episkopa-
tu Polski mieli odwagę i wrażliwość 
arcybiskupa z grodu Semper Fidelis.

Dla kogo ten bieg?

Eugeniusz Dembiński 
– nestor wołomińskich biegaczy.

REKLAMA
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