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Kazimierz Andrzej Zych

Czyżby czekała nas powtórka z 1992 roku?
Przykro ale pan Prezydent RP Andrzej Duda wetując dwie ustawy sądowe postawił tą decy-
zją w szachu nie tylko swój elektorat wyborczy ale można powiedzieć, że stanął w zgodzie 
z tłumami, które bezpardonowo atakują obecny rząd „dobrej zmiany” premier Beaty Szydło. 
Prezydent tak decydując, jakby był po stronie atakujących Polskę polityków Brukseli, zaś po-
zostawił w beznadziei i zaskoczeniu własny obóz patriotyczny, czekający na szybkie zmiany.

Słuchając wystąpienia Pre-
zydenta Dudy odebrałem 
wrażenie otwartego ataku na 
ministra Ziobrę, nazywając 
go przemożnym prokuratorem 
generalnym. Kilka dni wcze-
śniej pisałem, że w postępo-
waniu Prezydenta tkwią geny 
Unii Wolności (jego dawne 
członkostwo w tej partii) oraz 
wyraźny ukłon w stronę libe-
ralnego niechętnego PiS-owi 
obozu politycznego. Chyba 
coś w tym jest, wnioskując ze 
słów wypowiedzi pana Prezy-
denta Dudy wypowiedzianych 
w wystąpieniu w/s Sadu Naj-
wyższego i spotkaniu z jego 
szefostwem panią prezes SN 
Genzdorf. Warto zadać pytanie 
co na tym spotkaniu ustalono 
mając na uwadze rozprawę 
SN w dn. 9 sierpnia w/s szefa 
służb Mariusza Kamińskiego 
i ułaskawienia go przez pana 
Prezydenta RP w kontekście 
bulwersującego, politycznego 
wyroku sądu.

Dzień zawetowania uchwał 
sejmowych to dzień triumfu 
PO, Nowoczesnej, postkomu-
nistów, homoseksualistów, 
liberałów oraz zadymiarzy 
politycznych, jak podają me-
dia min. finansowanych przez 
zagraniczne ośrodki wrogie 
Polsce. Wprawdzie Prezy-

dent miał takie prawo do de-
cyzji, ale czy wybrał dobrze? 
Poczekajmy na dalszą reak-
cję jego obozu politycznego  
w parlamencie, czyli jak zosta-
ną utrzymane terminy ewen-
tualnego odrzucenia weta 
Prezydenta i czy dzisiejsza de-
cyzja spowoduje to, że reformy  
w sądownictwie mogą przejść 
tak jak przegłosował to Sejm  
i Senat RP. Pytanie, czy starczy 
głosów do odrzucenia weta de-
cyzji Prezydenta Dudy? Raczej 
nie, gdyż zachowanie posłów 
Kukiz `15 tuż po stanowisku 
pana Prezydenta nie dają szans 
na skuteczne weto, a posłowie 
PSL, nie wspominając PO, tyl-
ko się cieszą, że czas ich rozli-
czeń z wielu afer znacznie się 
oddalił i w efekcie takiej sytu-
acji nie pójdą za kratki.

A zatem cała robota posłów 
i rządu PiS do kosza. Czy tak 
właśnie miało być? A jeżeli 
tak to dlaczego pan Prezydent 
Duda zrobił to w tak mało ele-
ganckim stylu? To, że pan Pre-
zydent tkwi w genach UW i jej 
zwolenników świadczy jego 
wypowiedź, że „w polskiej 
tradycji sądownictwa nie ma 
takiej roli prokuratora general-
nego itd.” Pan Prezydent zapo-
mniał, że polska dobra tradycja 
sądownictwa trwała tylko 20 
lat na przestrzeni stu lat odzy-
skania niepodległości. Reszta 
okresu to były rządy PRL, a po 
`89 roku PRL-bis, więc o ja-
kiej dobrej tradycji myślał pan 
Prezydent Duda?

Reasumując – opozycja, i ta 
liberalna i ta lewacka, ma dziś 
swój dzień. Od dziś również 
zaczyna się odradzać sonda-
żowo tak PO jak i Nowocze-
sna, a notowania PiS z czasem 
zaczną dołować, gdyż ludzie 
mogą odchodzić z partii, której 
Prezydent prowadzi politykę 
skrajnie odmienną od jej pro-
gramu wyborczego. Wolał bym 
w to nie wierzyć, ale kolejne 
wypowiedzi rzecznika Prezy-
denta pokazują, że rów podzia-
łów się poszerza. Może czekać 
nas walka w obozie władzy,  
a w konsekwencji upadek 
rządu podobnie jak w 1992 r.  
z tym jednym ale, że wtedy 
rząd premiera Jana Olszew-
skiego obalili ludzie agentury 
na czele z prezydentem Wa-
łęsą, bojący się lustracji i zła-
mania układów z komunistami  

w Magdalence i okrągłym sto-
le. Teraz do upadku doprowa-
dzi ulica i zagranica – ubecko 
natchniona ideologicznie przez 
tą samą tzw. kastę ludzi starego 
układu – podbudowana nieste-
ty wetem pana Prezydenta.

Jest jeszcze inny wariant ta-
kiej decyzji pana Prezydenta. 
Głowa państwa swoim we-
tem daje czas na wygaszenie 
konfliktów czyli krok w tył 
to obserwacja przedpola poli-
tycznego i zachowania zwo-
lenników oszalałego protestu. 
To czas na przygotowanie 
skutecznych ruchów obrony 
państwa przed warcholstwem 
i puczem. To czas na gwa-
rancje i poparcie społeczne 
wprowadzenia takich działań. 
Minie kilka tygodni a ustawy  
z drobnymi poprawkami staną 
i tak pod obrady sejmu i zosta-
ną przegłosowanie i podpisane 
a tym samym wejdą w życie. 
Wtedy będziemy mogli powie-
dzieć – komuna skończyła się 
w Polsce. Wyrok Sadu Naj-
wyższego w sprawie Mariusza 
Kamińskiego i zawieszenia 
postępowania to dobry ruch 
dla PiS, ale niezadowolenie dla 
opozycji. Być może roztropna 
przerwa wakacyjna w polityce 
da oczekiwane rozwiązanie do 
dalszych losów tej sprawy oraz 
zawetowanych uchwał – teraz 
w Trybunale Konstytucyjnym 
i w Sejmie RP.

Dziś wielka szkoda, że nie 
poszliśmy do przodu. Myśla-
łem, że w końcu raz na zawsze 

pozbędziemy się postkomuni-
zmu z Polski! Próbowano to 
zrobić w 1992 roku – nie udało 
się. Teraz blokada przyszła od 
własnej strony czyli swojego 
Prezydenta. Szkoda, tak zama-
zuje się historię walki o nie-
podległość błędnie zaspokaja-
jąc zło jakie ostatnimi dniami 
szaleje w kraju.

Póki co, wygrali tupiący 
nogami, głowami i leżący 
na asfalcie nawiedzeni tzw. 
protestanci. Jak słyszę dziś  
o powołaniu okrągłego stołu  
z udziałem Prezydenta, oraz de-
klarację współpracy w tworze-
niu nowych ustaw obecnej pani 
prezes SN – to przychodzi mi 
na myśl kolejna zdrada Polski 
i kolejna Magdalenka, gwaran-
tująca nowej pseudo elicie wła-
dzę. Tak nie może być i mam 
nadzieję, że nie będzie.

Ukryte wrogie Polsce ośrod-
ki kierownictwa i sztabowe-
go sterowania puczystami 
– triumfują dziś i już szykują 
kolejne marsze, aż do całko-
witego obalenia rządów PiS. 
Już teraz można  stwierdzić, 
że noszą one znamiona ele-
mentów wojny hybrydowej. 
Czyżby historia obalenia rządu 
premiera Jana Olszewskiego 
w 1992 roku nic nie nauczyła 
przywódców PiS-u. 

Jednak podsumowując – dwa 
lata przezydentury Andrze-
ja Dudy – można stwierdzić,  
że jest to dobra kadencja, ro-
kująca wielką przyszłość Rze-
czypospolitej Polskiej.

08 VIII 2017 Komunikat MON

1. Konieczność przywrócenia 
jednolitego systemu dowodze-
nia Siłami Zbrojnymi RP była  
i jest priorytetem rządu Premier 
Beaty Szydło, w tym ministra 
obrony narodowej Antoniego 
Macierewicza, który podnosił 
tę kwestię począwszy od 2014 r.

2. Projekt takich zmian został 
wypracowany w ramach Stra-
tegicznego Przeglądu Obron-
nego przeprowadzonego przez 
MON, a którego wyniki zostały 
przekazane Biuru Bezpieczeń-
stwa Narodowego. W pracach 
nad nowym modelem systemu 
dowodzenia brali udział przed-
stawiciele Prezydenta RP (kon-

kretnie Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego). Następnie model 
ten był weryfikowany w ramach 
ćwiczenia dowódczo-sztabowe-
go pk. ZIMA `17, w którym tak-
że brali udział przedstawiciele 
Prezydenta RP.

3. Na prośbę Szefa BBN od-
był się cykl spotkań konsulta-
cyjnych z udziałem podsekre-
tarza stanu w MON Tomasza 
Szatkowskiego, mających na 
celu wymianę poglądów oraz 
udzielenie niezbędnych wy-
jaśnień Szefowi BBN. Do-
datkowo w maju br. do kon-
sultacji Prezydenta RP został 
przesłany przez MON projekt 
nowelizacji ustawy o urzędzie 
Ministra Obrony Narodowej 
oraz niektórych innych ustaw 
w zakresie reformy SKiD.

4. Proponowany projekt przy-

wraca jednolitość dowodzenia 
armią, znacznie poszerza kom-
petencje Prezydenta RP, na ile 
pozwalają na to przepisy obo-
wiązującej Konstytucji RP, oraz 
dostosowuje cały system do 
współdziałania z sojuszniczymi 
siłami NATO, uwzględniając 
wymogi narodowego bezpie-
czeństwa Polski.

5. Trzeba podkreślić, że de-
cyzje personalne, kluczowe 
dla nowego systemu kierowa-
nia i dowodzenia zostały, na 
wniosek Pani Premier i MON, 
podjęte przez Prezydenta RP  
w ciągu ubiegłych 12 miesięcy. 
Kwestie będące wciąż jeszcze 
przedmiotem dyskusji nie mają 
znaczenia zasadniczego i mogą 
zostać uzgodnione w toku dal-
szych konsultacji.

6. Zmiany zaprojektowane  

w ramach realizacji Strate-
gicznego Przeglądu Obronne-
go mają na celu dostosowa-
nie armii do nowych wyzwań 
wynikających z narastającego 
zagrożenia zewnętrznego oraz 
z wieloletnich zaniedbań or-
ganizacyjnych, personalnych, 
strategicznych i dotyczących 
kierunków modernizacji tech-
nicznej armii. Kluczowym 

czynnikiem tych zmian jest 
ukształtowanie nowej kadry 
dowódczej. Bez niej wszystkie 
pozostałe reformy mogą zostać 
zaprzepaszczone. Świadczą  
o tym dobitnie błędy, jakie po-
pełniono w ciągu ubiegłych 
27 lat, a które z trudem są obec-
nie naprawiane.

mjr Anna Pęzioł-Wójtowicz
rzecznik prasowy MON

Po raz kolejny Prezydent RP Andrzej Duda wstrzymuje  
nominacje generalskie przedstawione przez MON
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Wakacje w pełni, czas ka-
nikuły i odpoczynku, ale nie 
wszędzie. W gminie Poświęt-
ne trwają intensywne przy-
gotowania do rozbudowy 
sieci wodociągowej. Prace 
podzielone na dwa zadania, 
będą wykonywały różne fir-
my. W dniu 17 lipca 2017 r., 
w obecności radnych: Pani 
Jolanty Sałańskiej z Ręczaj 
Polskich i Pana Janusza 
Powały z Nowych Ręczaj,  
w Urzędzie Gminy w Po-
świętnem Wójt Jan Cymer-
man podpisał umowę na 
budowę sieci wodociągo-
wej rozdzielczej na odcin-
ku Kolno – Ręczaje Polskie 
– Nowe Ręczaje z firmą 
„WODOCIĄGI WIEJSKIE” 
Spółka z o. o. z Łomży. In-
westycja będzie realizowana 
z udziałem środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-

Wodociąg w Poświętnem

ny Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie, 
na które gmina Poświętne 
uzyskała stosowną prome-
sę. Całość zadania, zgodnie  
z umową, określono na kwo-
tę 2.394.192,23 zł brutto. 
Równolegle mają być pro-
wadzone prace przy budowie 
sieci wodociągowej na od-
cinku Wola Cygowska – Po-
świętne. Umowę na realiza-

cję tego zadania, określonego 
na kwotę 1.103.310,00 zł 
brutto, zawarto w Urzędzie 
Gminy w Poświętnem dnia 
18 lipca 2017 r. z firmą Za-
kład Usług Budowlanych 
„TEL–BUD” Spółka z o. o.  
z Nowych Lipin. Wybudo-
wane sieci wodociągowe 
zapewnią dostawę wody 
mieszkańcom Ręczaj Pol-
skich, Nowych Ręczaj  

i Poświętnego, ale także na 
potrzeby Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Nowych 
Ręczajach i Zespołu Szkół  
w Poświętnem. Zważywszy, 
że wydajność istniejącego 
ujęcia i Stacji Uzdatnia Wody 
w Kielczykowiźnie pozwa-
la zapewnić dostawy wody 
dla całej gminy Poświętne, 
inwestycje te, po ich wyko-
naniu, będą pełniły również 

inną, istotną funkcję. Staną 
się ważnym elementem dal-
szej rozbudowy sieci wodo-
ciągowej na terenie gminy, 
szczególnie na jej północno-
-wschodnim obszarze.

Pomóżmy naszej  
małej Wiktorii
Szanowni Państwo, zwracamy się do Pań-
stwa z prośbą o dobrowolne wsparcie. Trwa 
zbiórka pieniędzy dla naszej małej, ale bar-
dzo dzielnej mieszkanki Ossowa, Wikto-
rii Modzelewskiej. Celem zbiórki „Wiktoria 
znaczy zwycięstwo”, którą Gmina Wołomin 
objęła Honorowym Patronatem, jest zebra-
nie środków na operację ratującą życie. 
Niestety koszt znacznie przekracza możli-
wości finansowe rodziny.

Dziewczynka ma zaledwie 
3 lata i choruje na neuro-
blastomę, nowotwór złośli-
wy. Wiktoria jest po kilku 
chemioterapiach i operacji 
usunięcia guza. Większość 
guza została usunięta, po-
zostawiona część osadzona 
między kręgami nie została 
usunięta ze względu na zbyt 
duże ryzyko uszkodzenia rdzenia kręgowego. Guz w każdej 
chwili może zacząć rosnąć, może się uaktywnić i dać przerzuty.  
W walce o życie i zdrowie tego dzielnego dziecka mogą 
pomóc specjaliści z kliniki w Tubingen, ale potrzebne są 
pieniądze. Koszt takiej operacji to 350 000 złotych, lecz do 
tej pory udało się zebrać zaledwie 40 207 złotych.

Środki dla Wiktorii zbierane są przez Fundację Rycerze  
i Księżniczki. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na 
stronie internetowej: http://rycerzeiksiezniczki.pl/kids/wiktoria. 
Liczy się każdy, nawet najdrobniejszy gest. 

UM Wołomin

Ksiądz Prałat Jan Sikora 
(29.08.1921 – 17.08.2011)

Legendarny Kapłan Wołomina – urodził się w 1921 r. w Trans-
borze. W czasie II wojny światowej żołnierz Armii Krajowej. 

Absolwent Seminarium Duchownego w Warszawie, święce-
nia kapłańskie otrzymał w 1950 r. Początkowo pracował jako 
wikariusz w Żyrardowie, następnie w parafii pw. Dzieciątka 
Jezus w Warszawie. W latach 1962-1999 proboszcz parafii  
pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Podpuł-
kownik Wojska Polskiego w stanie spoczynku, był członkiem 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, kapelanem 
żołnierzy AK Obwód „Mewa-Kamień” (Mińsk Mazowiecki) 

oraz członkiem Stowarzyszenia Weteranów 7. Pułku Ułanów 
Lubelskich im. gen. K. Sosnkowskiego. Przewodniczy Komi-

sji Rewizyjnej Stowarzyszenia Pułków Kawalerii i Arty-
lerii Konnej. Od 1970 r. współorganizował w War-

szawie msze dla kombatantów i pielgrzymki na 
Jasną Górę. Był kanonikiem Kapituły Katedral-

nej Diecezji Warszawsko-Praskiej. Został od-
znaczony m.in. Krzyżem Walecznych (przy-
znanym przez Emigracyjny Rząd Polski  
w Londynie), Krzyżem Kawalerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski, srebrnym Krzyżem 
Zasługi z Mieczami, Medalem za Wojnę 

1939 r. Posiadał tytuł Kapelana Hono-
rowego Ojca Świętego, wyróżniony 

medalem „Milito pro Christo” Or-
dynariatu Polowego Wojska Pol-
skiego (w 2009 r.). Mieszkańcy 
Wołomina uhonorowali księdza 
Prałata medalem „Zasłużony 
dla Miasta Wołomina”, nagrodą 
„Wołominiaka Roku 2000” oraz 

statuetką „Anioła Stróża Ziemi 
Wołomińskiej”.
W roku 2016 w 5. rocznicę śmier-

ci Minister Obrony Narodowej 
Antoni Macierewicz awansował 
pośmiertnie Księdza Prałata Jan 
Sikorę do stopnia pułkownika 
Wojska Polskiego. Mieszkańcy 
Wołomina ufundowali kapłano-
wi pomnik-popiersie na skwe-
rze Jego imienia.
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Opozycja totalna realizuje scenariusz Berlina!
Dr Krzysztof Kawęcki dla Frondy

Damian Świerczewski, Fron-
da.pl: Komisja Europejska 
pomimo prezydenckiego weta 
chce uderzyć w Polskę. Frans 
Timmermans stwierdził, że 
władze mają miesiąc na odpo-
wiedź. Jak Pan odebrał tę in-
formację? Była zaskakująca, 
czy jednak po KE można się 
było tego spodziewać nawet 
mimo weta?

Dr Krzysztof Kawęcki, Pra-
wica Rzeczypospolitej: Myślę, 
że bez względu na decyzję prezy-
denta mogliśmy się spodziewać, 
że Komisja Europejska postąpi 
w ten sposób. Próby ingerencji 
w proces reformy sądownictwa 
ze strony KE pojawiały się już 
na etapie projektowania ustaw. 
Moim zdaniem to jedynie pre-
tekst do tego, by po raz kolejny 
wywierać presję na Polsce.

Skąd ta chęć do ciągłego wy-
wierania presji na nasz kraj?

– Przede wszystkim w Unii 
Europejskiej dominują Niemcy, 
a więc polityka zagraniczna UE 
jest w dużej mierze realizowana 
zgodnie z interesami naszego 

zachodniego sąsiada. W ostat-
nim czasie presja się nasiliła, co 
jak myślę ma związek z wizytą 
prezydenta Donalda Trumpa. 
Także z inicjatywą Trójmorza, 
która wydaje się nabierać bar-
dziej realnego kształtu. Niemcy 
oczywiście nie są zainteresowa-
ne tym, aby w tej części Europy 
doszło do konsolidacji wspo-
mnianych państw – tracą tym 
samym możliwość wywierania 
na nie wpływu. Konsolidacja 
krajów Europy Środkowej jest 
moim zdaniem jednym z powo-
dów tych nacisków. Naturalnie 
pozostaje też kwestia relokacji, 
którą realizuje Unia Europejska, 
a której wielkim zwolennikiem 
są właśnie Niemcy. Sądzę, że to 
kwestia zasadnicza. Środki naci-
sku są moim zdaniem narzędzia-
mi, które mają sprawić, że Polska 
ulegnie.

W sprawie relokacji uchodź-
ców również poinformowano 
wczoraj, że Polska, Czechy 
oraz Węgry mają miesiąc na 
odpowiedź na tzw. „uzasad-
nione opinie”. KE przechodzi 
zatem do kolejnego etapu pro-
cedury przeciw tym trzem kra-
jom. Jak powinna zareagować 
Polska na obie te kwestie? Jest 
w ogóle jakiś złoty środek, któ-
ry może zadowolić obie strony?

– Na to pytanie bardzo trudno 
odpowiedzieć. Sądzę, że w kwe-
stii relokacji Polska ze swojej 
strony przedstawiła właściwie 
wszelkie argumenty. Wszystko 
zostało powiedziane - dalsza dys-
kusja w zasadzie nie ma sensu. 
Co do kwestii reformy wymia-
ru sprawiedliwości, odpowiedź 
powinna być jednoznaczna – to 

nie jest kompetencja UE, a su-
werennego państwa polskiego. 
Działania Komisji wykraczają 
poza ustalenia traktatowe oraz 
jej kompetencje. Wobec tego nie 
sposób znaleźć tu złoty środek. 
Można byłoby o nim mówić, gdy 
istniała ze strony Komisji jaka-
kolwiek dobra wola, tej jednak 
nie widać. Nie ma także żadnej 
merytorycznej dyskusji na ten 
temat. Tak naprawdę najbardziej 
skuteczną odpowiedzią było-
by zjednoczenie się wszystkich 
liczących się ugrupowań poli-
tycznych w Polsce, także opo-
zycyjnych i przeciwstawienie się 
dyktatowi Komisji Europejskiej. 
To byłoby moim zdaniem działa-
nie skuteczne. Wiadomo jednak, 
że na taką jednomyślność nie 
możemy liczyć, a więc Komisja 
Europejska będzie swoje dzia-
łania kontynuowała. One są co 
prawda dla opozycji korzystne, 
ale kosztem polskiej racji stanu.

Kilka dni temu w internecie 
pojawiły się komentarze inter-
nautów, którzy Timmermansa 
ochrzcili mianem lidera opozy-
cji totalnej w Polsce. Słuchając 
jego wczorajszych wypowiedzi 
jeszcze bardziej możemy być 
o tym przekonani? A może to 
opozycja działa tak, jak chciał-
by tego Timmermans i wielu 
eurokratów?

– Sądzę, że mamy tu do czynie-
nia z pewną synergią, choć bar-
dziej trafna jest moim zdaniem 
druga teza. Unia Europejska, 
Niemcy i Timmermans piszą 
scenariusz, w którym przewi-
dziano dużą rolę właśnie dla 
polskiej opozycji. Są wykonaw-
cami interesów zewnętrznych. 

Sam wybór Donalda Tuska na 
szefa Rady Europejskiej nie był 
przecież przypadkiem, dokonał 
się dzięki Niemcom. Tu poja-
wiały się zresztą głosy, że co 
prawda Tusk nie jest najlepszym  
z możliwych kandydatów, ale nie 
chodziło o jakość tylko o podpo-
rządkowanie polskiej polityki. 
Te zależności świetnie pokazuje 
ostatni artykuł „Die Welt”, gdzie 
stwierdzono, że dla Polski było-
by najlepiej, gdyby premierem 
był Donald Tusk oraz gdyby zre-
zygnowano z koncepcji Trójmo-
rza. Wtedy Polska byłaby dzięki 
temu podporządkowana Niem-
com. To obrazuje, że takie scena-
riusze pisane są poza granicami 
Polski. Idea Trójmorza, konsoli-
dacji państw Europy Środkowej 
oraz naciski na Polskę, Czechy 
i Węgry w sprawie relokacji 
uchodźców pokazują, że to obec-
nie dwie kluczowe sprawy dla 
Unii Europejskiej. To jest przy-
czyną ataków UE. Kwestia re-
formy sądownictwa w Polsce to 
tylko pretekst. Można się domy-
ślać, że znajdą się i inne obszary, 
na które Unia Europejska będzie 
usiłowała naciskać.

Mówi Pan, że Unia Euro-
pejska bardzo mocno wspie-
ra interesy Niemiec. Również  
w przypadku gazociągu Nord 
Stream 2 liczą się interesy 
większych graczy, a solidar-
ność energetyczna pozostaje 
zarzucona. Czy wobec tego 
głęboka reforma UE jest jesz-
cze możliwa do przeprowa-
dzenia? Jeśli tak – jak powin-
na wyglądać?

– Jestem bardzo sceptyczny co 
do tego, czy jest jeszcze możliwe 

przemodelowanie Unii Euro-
pejskiej, choć naturalnie nale-
ży do tego dążyć. UE w swoim 
założeniu nie miała być super-
państwem. Kluczową kwestią 
jest tutaj suwerenność państw 
członkowskich. Musimy jednak 
pamiętać, że ojcowie założyciele 
Unii Europejskiej – Schumann, 
de Gasperi – uważali, że Euro-
pa powinna być zbudowana na 
zasadach chrześcijańskich, ale 
jednak kwestionowali zasady 
suwerenności. Zakładali jednak 
idealistycznie pewien solida-
ryzm chrześcijański. Unia Euro-
pejska zatem już u swoich źródeł 
nie była koncepcją, którą propa-
gował choćby Charles de Gaulle 
– Europą państw suwerennych. 
Mimo tego w praktyce, gdy Po-
lacy głosowali za wejściem do 
Unii Europejskiej, tworzyły ją 
państwa suwerenne. W między-
czasie nastąpiło w niej jednak 
wiele zmian i obecnie widzimy, 
że zaczyna się przekształcać  
w superpaństwo. Wszystkie za-
łożenia i postulaty dotyczące 
koncepcji federacyjnej UE, które 
w latach ’90 głosili chadecy czy 
socjaliści, zaczynają być reali-
zowane. Dążenie do stworzenia 
jednego rządu Unii Europejskiej 
z prezydentem, szefem MSZ, 
ministrem finansów, to droga 
donikąd - utopia. Niestety jednak 
w dziejach świata największe 
zbrodnie popełniono w imię uto-
pii właśnie – wystarczy przypo-
mnieć rewolucję francuską czy 
komunizm.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Źródło: Fronda.pl.

Brońmy kibiców Legii, bo to oni mówią jak jest i jak było!
– kilka słów o decyzji UEFA

Jesteśmy kilka dni po rewe-
lacyjnej, bardzo mocnej i po-
kazującej prawdę prezentacji 
kibiców Legii Warszawa. Dla 
niektórych kontrowersyjna, dla 
innych szokująca, a dla mnie 
po prostu pełna prawdy. Nie 
trzeba było długo czekać, by 
UEFA wszczeła dochodzenie 
w tej sprawie i zapowiedzia-
ła, że klub może zostać za nią 
ukarany! To już kolejny dowód 
na to, że żyjemy naprawdę  
w szalonych czasach. Czasach, 
gdzie kłamstwo zamienia się 
w prawdę i odwrotnie. Pod-
czas Powstania Warszawskiego 
Niemcy zamordowali 160 ty-
sięcy osób! Tysiące z nich były 
dziećmi! Czy to jest kłamstwo? 
Czy „Żyleta” skłamała oddając 
hołd tym, którzy polegli za na-
szą wolność? Oczywiście, że 
nie, ale żyjemy w postkolonial-
nym państwie, który próbuje 
wyjść z pod wpływów tych, 
co od wielu wieków próbowali 

zrobić z nas niewolników.
Kibice w Polsce byli ostoją 

prawdomówności w czasach, 
gdy tego naprawde brakowało 
w naszym życiu publicznym. 
Zakłamane niemieckie media, 
w języku polskim ogłupiały 
nasze społeczeństwo i kibice 
Legii byli tymi, którzy powie-
dzieli „nie” i bez ceregieli wy-
krzykiwali prawdę o tym jak 
naprawdę wygląda nasz kraj. 
W czasach największej popu-
larności Donalda Tuska i całej 
tej bandy z Platformy Obywa-
telskiej, nie bali się powiedzieć 
im prawdę prosto w twarz. Nie-
którzy z nich zapłacili bardzo 
wysoką cenę, gdyż Piotr Staru-
chowicz –  „Staruch”, przesie-
dział w więzieniu za śpiewanie 
i prowadzenie „Żylety” pod-
czas meczów Legii Warszawa. 
To samo było z z Maciejem 
Dobrowolskim, który w bardzo 
wątpliwych okolicznościach  
i przez ponad trzy lata siedział 

bez wyroku. Obaj kibice pod-
padli wspomnianej Platformie, 
która jest tak obywatelska, jak 
była Milicja Obywatelska!

Dzisiaj już wiemy, że UEFA 
może nałożyć karę finansową 
na włodarzy stołecznego klubu. 
To wariactwo w czystej posta-
ci i stawianie wszystkiego do 
góry nogami. Legiońści oddali 
hołd tym, którzy za nas przele-

wali swą krew, a że zrobili to  
w bardzo konkretny i dobry 
sposób. No cóż, niektórym 
prawda w oczy kole. Moi mili 
państwo trzeba stanąć po stro-
nie kibiców Legii, gdyż już nie-
długo kary, nie tylko finansowe 
mogą dotyczyć nas wszystkich. 
I nieważne, że mówimy prawdę 
i mamy rację. Jak pisałem wy-
żej. Prawda nie ma znaczenia, 

bo ktoś, lub coś chce by pamięć 
historyczna i za nią idąca okrut-
na prawda o Niemczech i Rosji 
zostały zapomniane. Nie po-
zwólmy na to i wspierajmy Le-
gionistów. Po prostu chrońmy 
fanatyków, którzy mówią jak 
jest i plują wrogom w twarz!

Piotr Szlachtowicz
thenowypolskishow.co.uk
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Pieniądz elektroniczny, 
czyli obywatel pod stałą kontrolą
Dążenie do zmniejszania, a w dalszej przyszłości całkowitego zlikwidowania obrotu gotówkowego, 
za czym opowiada się wicepremier Mateusz Morawiecki, to niebezpieczne działanie. Nie wszyscy 
podzielają jego argumenty za wprowadzeniem wyłącznie obrotu bezgotówkowego, ale wskazują 
także jego niezaprzeczalne wady.

Pierwsze rządowe programy 
wspierania obrotu bezgotów-
kowego zostały przygotowane 
przez koalicję PO-PSL. Tę poli-
tykę kontynuuje rząd PiS-PRZP-
-SPZZ. Wicepremier Morawiec-
ki twierdzi, że dzięki wycofaniu  
z obrotu gotówki, m.in. zmniej-
szy się szara strefa i wszelkie pole 
do nadużyć, zwiększy to bezpie-
czeństwo obywateli. Jak jednak 
podkreślał na antenie Radia Wnet 
Piotr Woyciechowski, prezes Pol-
skiej Wytwórni Papierów Warto-
ściowych, jest to złudny argument, 
bo największe afery ostatnich 25 
lat związane z bankowością, po-
cząwszy od afery Amber Gold, 
a skończywszy na „matce matek 
afer w Polsce, to jest na aferze 
FOZZ”, były związane z wypro-
wadzaniem funduszy za granicę, 
co „rozwiązywane było obrotem 
bezgotówkowym”.

Na likwidacji gotówki zyskają 
przede wszystkim banki. – Je-
żeli wyeliminujemy gotówkę  
i wszystkie transakcje będą mu-
siały odbywać się za pomocą 
serwera bankowego, nic nie bę-
dzie stać na przeszkodzie, aby 
banki w ramach kartelu podnio-
sły koszty za przeprowadzenie 
transakcji czy przechowywanie 
pieniędzy – podkreślił Trader21, 

autor bloga ekonomicznego In-
dependent Trader. – Banki będą 
miały jeszcze większy wpływ na 
kształtowanie cyklu gospodar-
czego – podkreślił Trader21. – 
Niesamowicie wzrośnie kontrola 
nad jednostką. Dzisiaj możemy 
iść i zrobić zakupy, nikt nie bę-
dzie widział, na co wydaliśmy 
nasze pieniądze. Nie możemy 
dopuścić do sytuacji, kiedy ktoś, 
mając informacje o naszych 
wydatkach, będzie miał niesa-
mowitą przewagę – podkreślił 
Trader21. —Dochodzi wówczas 
do profilowania marketingowego 
klienta, a wszystkie te informacje 
zbierają banki ponadnarodowe, 
co znaczy, że bazy danych wę-
drują za ocean bądź do ośrodków 
zapasowych, o których klient 
nie ma pojęcia – powiedział na 
antenie Radia Wnet natomiast 
prezes PWPW. – Banki komer-
cyjne poczują się jeszcze bardziej 
pewne, bo nie będzie możliwości 
przeprowadzenia runu na banki, 
czyli wypłaty zgromadzonych 
środków z kont bankowych. Nic 
nie będzie ograniczało banków 
przed jeszcze większym lewaro-
waniem swoich aktywów – dodał 
Trader21.

Jak podkreśla prof. dr hab. 
Konrad Raczkowski, były wi-
ceminister finansów, członek 
Narodowej Rady Rozwoju przy 

Prezydencie RP, nie jest praw-
dziwy powszechnie podawany 
argument, że wyeliminowanie 
lub znaczne ograniczenie papie-
rowego obiegu pieniądza prowa-
dzi bezpośrednio do ogranicze-
nia korupcji. W swoim artykule 
„Jak będzie wyglądała waluta 
przyszłości” na łamach kwar-
talnika „Człowiek i dokumen-
ty”, przytacza przykład m.in. 
Nigerii czy Indii. Nigeria jest 
drugim w kolejności, po Norwe-
gii, państwem na świecie z naj-
mniejszym udziałem papierowej 
waluty w PKB, a jednocześnie 
jednym z najbardziej skorumpo-
wanych państw na świecie. Z ba-
dań Indranila Dutta z University 
of Manchester oraz Ajit Misha  
z University of Bath wynika na-
tomiast, że nie ma żadnej korela-
cji pomiędzy ilością gotówki w 
obiegu w Indiach a obserwowa-
nym tam poziomem korupcji.

Zdaniem prof. Raczkowskiego 
likwidacja papierowego pienią-
dza wyeliminuje anonimowość 
transakcji, jednocześnie „umoż-
liwiając pełne opracowywanie 
profili preferencji danej osoby 
wraz z mapą decyzji alokacyj-
nych – zarówno indywidualnych, 
jak i zbiorowych. Oznacza to, że 
„homo economicus” podlegałby 
pełnej inwigilacji i kontroli, za-
równo ze strony instytucji finan-

sowych, które miałyby dostęp 
do historii przeprowadzanych 
transakcji, firm – zainteresowa-
nych możliwościami konkretne-
go uproduktowienia danej osoby, 
jak i organów państwa – skarbo-
wych, policyjnych itp.”. Zdaniem 
pułkownika Piotra Wrońskiego, 
byłego pracownika SB (od 1982 
roku), UOP (od 1989 roku) i AW 
(w latach 2002-2011), „uczci-
wy człowiek nie ma się czego 
bać, a uniemożliwienie działania 
aferzystom i terrorystom leży 
w interesie nas wszystkich”. 
Czy jednak nawet najuczciwszy 
człowiek nie ma prawa się bać, 
że międzynarodowe korporacje 
będą wiedziały o strukturze jego 
wydatków wszystko, a często 
więcej niż najbliższa rodzina? 
Czy nie ma prawa się bać, że np. 
dojdzie do blokady jego środ-
ków zgromadzonych w banku, 
czy to przez pomyłkę, czy to np.  
w wyniku walki z przeciwnikami 
politycznymi? Różni ludzie prze-
cież dochodzą do władzy i nie 
możemy zakładać, że do końca 
świata będą Polską rządzić osoby 
nieskazitelne.

Jak zauważa prof. Raczkow-
ski, „całkowite wyeliminowanie 
gotówki z obiegu i zastąpienie 
jej e-pieniądzem wymusiłoby  
w średnim okresie czasu po-
wstanie alternatywnych kanałów 

funkcjonowania szarej strefy, 
wzmocniłoby rynek autonomicz-
nych kryptowalut – doprowadza-
jąc w długim okresie do znie-
kształceń bilansów płatniczych, 
co w skrajnych warunkach może 
się przełożyć na trudności z kon-
trolą podaży pieniądza. Wynika 
to z faktu, iż obecnie funkcjonuje 
na świecie ponad 800 kryptowa-
lut, czyli tzw. walut wirtualnych.” 
Po prostu, wbrew twierdzeniom 
rządu, likwidacja gotówki nie 
zmniejszy szarej strefy, ale do-
prowadzi do jej zmodyfikowania. 
Będziemy mieli więc e-pieniądz 
i e-szarą strefę. – Wraz ze znacz-
nym wzrostem wolumenu obrotu 
na rynku nieregulowanym rola 
centralnego emitenta ulegałaby 
pomniejszeniu, a rząd w skraj-
nych przypadkach mógłby nawet 
konkurować z prywatnymi emi-
tentami kryptowalut, którzy by-
liby zdolni do przeprowadzenia 
realnych szoków gospodarczych 
– podkreśla prof. Raczkowski.

Czy rzeczywiście powinniśmy 
dążyć do realizacji scenariusza 
znanego dotychczas z powieści  
i filmów SF? Czy naprawdę zwy-
kły, uczciwy człowiek nie powi-
nien obawiać się nieograniczonej 
inwigilacji ze strony międzyna-
rodowych korporacji, banków  
i rządów? Ja jestem zdecydowanie 
przeciwny likwidacji gotówki.

Paweł Kubala
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Inscenizacja historyczna łapanki ulicznej okresu Powstania Warszawskiego, 
odegrana 1 sierpnia na ulicach starego Wołomina, zrealizowana przez 
Stowarzyszenie Patriotyczno-Edukacyjne „Pamięć” .
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Rosja – Polska – Europa

Punkt Krytyczny Wołomin
Na geopolitycznej mapie wielkich wydarzeń i wojen w dziejach świata zawsze jest jakiś punkt krytyczny i neurolo-
giczna data. Historyczne zmagania, wielkie wojny i strategiczne ofensywy nawet jeśli trwały wiele lat, nawet jeśli 
uczestniczyły w nich miliony ludzi – zawsze miały taki krytyczny punkt, historyczny moment zwrotny.

To w tym punkcie i w tym momencie 
zmieniały się losy bitwy. Losy bitwy 
zmieniały losy wojny, a klęska albo zwy-
cięstwo w wojnie odmieniało losy naro-
dów, państw, a nieraz Europy, a nawet 
świata. Tak też było latem 1920 roku, 
kiedy milionowa nawała Armii Czerwo-
nej dokonała agresji na Rzeczpospolitą 
pod złowieszczym bolszewickim ha-
słem: Naprzód na Zachód! Przez trupa 
Polski do serca Europy.

Celem tej agresji nie była ani Warsza-
wa, ani Polska, ale właśnie cała Euro-
pa, która miała być zdobyta i w całości 
skomunizowana. Takie były plany pre-
miera Rosji sowieckiej Lenina i innych 
władców Kremla. Plany te załamały 
się w krytycznych dniach między 14  
a 16 sierpnia 1920 roku na polach chwa-
ły między Wołominem a Radzyminem. 
Starcie pod Ossowem na przedpolach 

Wołomina stanowiło punkt krytyczny 
w wielkiej Bitwie Warszawskiej. A ta 
zdecydowała o losach Polski i Europy. 
Ta wojna omal nie wstrząsnęła losami 
całego cywilizowanego świata, a dzieło 
zwycięstwa naszego stworzyło podstawy 
dziejowe – pisał Marszałek Piłsudski, 
Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz 
Wojska Polskiego. Punktem krytycznym 
tego zwycięstwa były właśnie przedpo-
la Wołomina – nazwane później Wrota-
mi Bitwy Warszawskiej, a momentem 
zwrotnym kontratak żołnierzy polskich 
dowodzących przez księdza Ignacego 
Skorupkę pod Ossowem. Od tego wła-
śnie momentu rozpoczął się odwrót Ar-
mii Czerwonej w Bitwie Warszawskiej.

Bitwa Warszawska, Bitwa nad Wisłą, 
Cud nad Wisłą – toczyła się na ogrom-
nej przestrzeni. Front liczył od 650 do 
800 kilometrów długości. Rozciągał się 
od Zaleszczyc i Czartkowa, przez Lwów, 
Zamość, Dęblin, Warszawę, Płock, Wło-
cławek, Toruń, Grudziądz. W bitwie brali 
udział wybitni wodzowie, dowódcy oraz 
politycy. Po stronie polskiej byli to m.in. 
Józef Piłsudski, Władysław Sikorski, 
Kazimierz Sosnkowski, Walery Sławek, 
Józef Back, Lucjan Żeligowski, Tade-
usz Bór – Komorowski, Edward Rydz 
– Śmiały, Tadeusz Rozwadowski, Józef 
Haller, Stanisław Haller, Tadeusz Kutrze-
ba, Leopold Okulicki, Stanisław Maczek.

Po stronie sowieckiej w wojnę zaanga-
żowani byli m.in. Włodzimierz Lenin, 
Józef Stalin, Feliks Dzierżyński, Micha-
ił Kalinin, Lew Trocki, najwybitniejsi 
marszałkowie Armii Czerwonej: Tucha-
czewski, Jegorow, Woroszyłow, Budion-
nyj, Timoszenko, Czujkow, Szaposzni-
kow, Żukow.

Obie strony miały świadomość, że Bi-
twa Warszawska zdecyduje o przyszłości 
Europy, Rosji i Polski. Cele wojny zo-
stały jasno nakreślone przez rząd Rosji 
Sowieckiej. Ale i Polacy mieli poczu-
cie, że ponownie stanowią przedmurze 

Europy, a już głęboką świadomość tego 
miał wódz naczelny Wojska Polskiego, 
od którego strategicznych wizji i roz-
kazów naprawdę zależały losy narodów  
i państw Europy.

Do kryteriów oceniających znaczenie 
Bitwy Warszawskiej jako decydującej 
o losach świata należy zaliczyć jeszcze 
charakterystykę obu państw walczących. 
Oto Polska w newralgicznym miejscu  
w środku Europy odzyskała półtora roku 
wcześniej niepodległość. Polska – z tra-
dycyjnym dla Polaków poczuciem wol-
ności! Polska – z historycznym hasłem: 
Bóg – Honor – Ojczyzna oraz żołnier-
skim bohaterstwem i determinacją prze-
lewanie krwi za wolność naszą i waszą.

Oto Rosja, nazywana w XVII i XIX 
wieku żandarmem Europy albo kozac-
kim imperium, a w wieku XX już jako 
Rosja Sowiecka została określona jako 
Imperium Zła. Tak właśnie określił to 
zbrodnicze państwo wielki prezydent 
Ameryki Ronald Reagan, nawiązując 
do obrony Polski w 1920 r. Celem impe-
rium Rosji były zawsze podboje. Od 300 
lat dzieci w szkołach rosyjskich uczyły 
się i nadal się uczą sentencji cara Piotra 
Wielkiego, że... Polska to nasz pomost 
do Europy, a Bałtyk oknem na świat. 
Tę cesarską doktrynę zmodernizowali 
w 1920 r. bolszewicy, dodając komuni-
styczno – rewolucyjną ideologię.

W Święto Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny, czyli w polskiej tradycji  
w dzień Matki Bożej Zielnej – 15 sierp-
nia 1920 r. wojsko Polskie ruszyło do 
uderzenia na Armię Czerwoną, już wte-
dy najpotężniejszą, najsilniejszą i naj-
bardziej nieludzką machinę wojenną  
w dziejach świata. Jej dywizje pewne 
były już pokonania Polaków, zdobycia 
Warszawy oraz dalszego marszu na Ber-
lin, Paryż i inne stolice Europy, według 
strategicznych planów podboju i dyrek-
tyw rządu Rosji Sowieckiej.

Bitwa Warszawska 1920 r. zwana też 
Cudem nad Wisłą, ocaliła nie tylko od-
zyskaną niedawno polską niepodległość. 
Była to jedna z trzech najważniejszych 
bitew XX wieku na świecie (Warszawa 
1920 r., Midwat 1942, Stalingrad 1943), 
a zarazem jedna z decydujących w ca-
łej historii ludzkości. Wojsko Polskie 
na czele ze zwycięskim wodzem mar-
szałkiem Józefem Piłsudskim zatrzy-
mało i zwyciężyło milionową nawałę 
Armii Czerwonej i uratowało nie tylko 
Polskę, ale i całą Europę przed niewolą 
oraz wprowadzeniem zbrodniczego so-
wieckiego totalitaryzmu i systemu ko-
munistycznego. Było to nawiązanie do 
najwspanialszych tradycji Rzeczpospo-
litej, kiedy to Polska nazywana była po-
wszechnie w krajach Zachodu przedmu-
rzem chrześcijaństwa albo przedmurzem 
Europy, co było wówczas równoznacz-
ne. Tak jak przed wiekami w 1920 r na 
terytorium Rzeczpospolitej toczyła się  
w rzeczywistości bitwa o losy Europy.

Decydujące znaczenie dla losów Europy, 
a nawet całego świata Bitwy Warszawskiej 
zrozumieli najlepiej i najszybciej ci, którzy 

rozpętali wojnę i znali jej strategiczne cele: 
przegrani przywódcy Rosji Sowieckiej. 
W Moskwie 20 września 1920 r., przema-
wiając na zamkniętym posiedzeniu rządu 
rosyjskiego, jego premier i bolszewicki 
dyktator Włodzimierz Lenin tłumaczył, 
dlaczego przegrana Armii Czerwonej pod 
Warszawą była katastrofą:

Stanęliśmy przed nowym zadaniem. 
Mogliśmy i powinniśmy byli wykorzy-
stać sytuację militarną, żeby rozpocząć 
wojnę zaczepną. Sformułowaliśmy to 
nie w oficjalnej uchwale, zawartej w pro-
tokołach Komitetu Centralnego, ale po-
wiedzieliśmy między sobą, że sprawdzi-
my za pomocą bagnetów, czy w Polsce 
nie dojrzała już proletariacka rewolucja 
socjalistyczna. Wiedzieliśmy dobrze,  
że rozbijając armie polską, rozbijamy po-
kój wersalski, na którym opiera się cały 
światowy system obecnych stosunków 
międzynarodowych. Gdyby Polska stała 
się sowiecka, pokój wersalski zostałby 
zburzony i cały system międzynarodo-
wy, ustanowiony dzięki zwycięstwom 
nad Niemcami, runąłby. (...) Polska 
wojna była najważniejszym punktem 
zwrotnym nie tylko w polityce Rosji 
Sowieckiej, ale także w polityce świato-
wej. Uważaliśmy bowiem, że gdzieś pod 
Warszawą znajduje się nie centrum pol-
skiego rządu burżuazyjnego, ale centrum 
całego współczesnego systemu impe-
rialistycznego oraz że okoliczności po-
zwalają nam wstrząsnąć tym systemem 
i prowadzić politykę nie w Polsce, ale  
w Niemczech i w Anglii.

Charakteryzując sytuację polityczną 
w Europie, Lenin dalej twierdził, że (...)
Niemcy ogarnęło wrzenie rewolucyj-
ne, a angielski proletariat wzniósł się 
na zupełnie nowy poziom rewolucyjny. 
Wszystko tam było gotowe do wzięcia. 
Lecz Piłsudski i jego Polacy spowodo-
wali gigantyczną, niesłychaną klęskę 
sprawy światowej rewolucji.

W zakończeniu przemówienia Lenin 
zapewnił, że Moskwa (...) będzie nadal 
przechodzić od strategii defensywnej do 
ofensywnej, bez ustanku, aż wykończy-
my tych Polaków na dobre!

Warto przytoczyć tu znamienny frag-
ment z przemówienia Stalina na Kremlu 
w czerwcu 1945 r., a więc tuż po zakoń-
czeniu II wojny światowej. Rosyjski gene-
ralissimus i komunistyczny zbrodniarz tak 
mówił do półtora tysiąca zgromadzonych 
przed nim najwybitniejszych sowieckich 
marszałków i generałów: To nie Niemcy, 
ale Polska to nasza największa zdobycz 
wojenna! Miejsce, data i okoliczności tego 
oświadczenia wskazuje jednoznacznie, 
czym była i jest Polska dla Rosji.

Pod koniec stycznia 1920 roku Armia 
Czerwona skoncentrowała główne swe 
siły w dwóch rejonach: na północ od ba-
gien Polesia oraz w rejonie Charkowa. 
Oba te fronty sowieckie miały się połą-
czyć następnie już na terytorium Polski, 
a po jej zdobyciu maszerować dalej na 
Europę. Na głównym kierunku uderze-
nia były Niemcy i Francja. Komisarzem 
frontu południowego, który z rejonu 

Józef Szaniawski

Ossów 2010 r. wywiad w programie TV Trwam w sprawie pomnika bolszewików.
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Charkowa miał przejść przez Galicję, 
Lwów i dalej na Zachód, był nie kto inny 
tylko młody Józef Stalin. To do niego 
osobiście Lenin wysłał z Moskwy pod 
Lwów zaszyfrowaną depeszę 23 lipca 
1920 r. z rozkazem rządu Rosji: Uwa-
żamy, że rewolucję należy natychmiast 
nasilić we Włoszech. (...) W tym celu 
należy zsowietyzować Węgry, a także 
Czechosłowację i Rumunię.

W odpowiedzi z 24 lipca 1920 r. Stalin, 
jako komisarz polityczny Frontu Połu-
dniowo – Zachodniego, obiecywał Leni-
nowi zdobycie Lwowa i pobicie Polaków 
najpóźniej w ciągu 7 dni. W depeszy Sta-
lina do Lenina czytamy dosłownie m.in.: 
Teraz, kiedy mamy Komintern, pokonana 
Polskę i mniej czy bardziej przyzwoitą 
Armię Czerwona (...) byłoby grzechem 
nie pobudzić rewolucji we Włoszech. (...) 
Należy postawić kwestie organizacji po-
wstania we Włoszech i w takich jeszcze 
nie okrzepłych państwach, jak Węgry, 
Czechy (Rumunię przyjdzie rozbić). (...) 
Najkrócej mówiąc: trzeba podnieść ko-
twicę i puścić się w drogę, póki imperia-
lizm nie zdążył jako – tako podreperować 
swojej rozwalającej się fury.

Ta wymiana depesz pomiędzy Leninem 
a Stalinem pokazuje zmianę strategicznych 
planów i celów komunistycznej Rosji.

Był to faktycznie pilny rozkaz i decy-
zja rządu Rosji Sowieckiej poszerzająca 
pierwotne plany podboju zachodniej Eu-
ropy o Europę południową. Miał to być 
podbój porównywalny jedynie z najaz-
dami fanatycznych hord islamu na Euro-
pę w średniowieczu.

Lenin to nowoczesny potwór bez po-
równania bardziej niebezpieczny niż 
Mahomet lub Dżyngis –chan – charak-
teryzował wówczas komunistycznego 
dyktatora wielki włoski pisarz Curzio 
Malaparte.

Lenin równie otwarcie głosił, iż (...) we 
wszystkich krajach świata rewolucja doj-
rzewa już nie z dnia na dzień, ale z go-
dziny na godzinę. Rozwinięciem tych im-
perialnych idei było już bardzo konkretne 
główne hasło prących na Warszawę dy-
wizji sowieckich: Naprzód na Zachód – 
przez trupa Polski do serca Europy!

Zaś wódz sił sowieckich pod Warsza-
wą, późniejszy marszałek Michaił Tu-
chaczewski, zachęcał dowódców kozac-
kiej kawalerii do walki z Polakami: Nim 
minie lato, a przemkniecie ze stukotem 
kopyt ulicami Paryża.

Marszałek Tuchaczewski, najwybit-
niejszy dowódca sił sowieckich, prze-
mawiając do oficerów, słuchaczy Aka-
demii Wojskowej w Moskwie w 1923 r., 
dokładnie zdefiniował, o co toczyła się 
wojna i Bitwa Warszawska;

Ruszając na Polskę – rzuciliśmy tym 
samym wyzwanie kapitałowi europej-
skiemu i walka zapowiadała się na śmierć  
i życie. Było zupełnie jasne, że nawet 
w razie zupełnego rozgromienia Polski, 
wojna nie mogłaby być przerwana i mu-
siałaby przelać się do krajów Europy.

Jaki był stan proletariatu zachodnioeu-
ropejskiego? Czy był on przygotowany 
do rewolucji? Czy mógłby wesprzeć, 
wlać się w lawinę socjalistyczną, która 
toczyła się ze wschodu, niosąc mu wol-
ność? Czy Europa mogła odpowiedzieć 
na ten ruch socjalistyczny przez wybuch 
rewolucji na Zachodzie? Wypadki mó-
wią, że tak. Nasza szybka i zwycięska 
ofensywa poruszyła, wzburzyła całą 
Europę i zahipnotyzowała wszystkich. 
Dzienniki zajęte były tylko tym jednym 
zagadnieniem: ofensywą bolszewicką.

Niemcy kipiały i dla ostatecznego wy-

buchu czekały tylko, 
aby dotknął ich zbroj-
ny potok rewolucji.

W Anglii klasa ro-
botnicza była rów-
nież ogarnięta przez 
najwyższy ruch 
rewolucyjny. We 
Włoszech wybu-
chła prawdziwa 
rewolucja prole-
tariacka. Robot-
nicy zajmowali 
fabryki i zakłady 
przemysłowe, 
o r g a n i z u j ą c 
swoje zarządy.

We wszyst-
kich krajach 
europejskich 
położenie kapitału za-
chwiało się. Klasa robotnicza podnio-
sła głowę i porwała za broń. Nie ulega 
najmniejszej wątpliwości, że gdybyśmy 
byli zwyciężyli nad Wisła, wówczas re-
wolucja ogarnęłaby płomieniem cały lad 
europejski.

Wtedy, latem 1920 r., wydawało się 
to bardzo realne nie tylko komunistom. 
Na przeszkodzie tych zamierzeń stanął 
geniusz strategiczny marszałka Piłsud-
skiego oraz determinacja i bohaterstwo 
żołnierzy Wojska Polskiego, broniących 
rozpaczliwie odzyskanej półtora roku 
wcześniej niepodległości.

Józef Piłsudski jako jednocześnie na-
czelnik państwa i wódz naczelny Wojska 
Polskiego miał głęboką świadomość hi-
storycznego znaczenia rozgrywających 
się wydarzeń.

W sierpniu, 1920 r. pod Warszawą  
i na całej linii Wisły starły się ze sobą 
nie tylko Wojsko Polskie i sowiecka Ar-
mia Czerwona. Było to zarazem starcie 
dwóch fundamentalnych idei – polskie-
go patriotyzmu oraz komunistycznego 
internacjonalizmu. Starcie cywilizacji 
zachodniej, europejskiej oraz rosyjsko – 
azjatyckiej. 

W Armii Czerwonej służyło tysiące 
byłych carskich generałów i oficerów, 
którzy jeszcze kilka lat wcześniej byli 
zaborcami Polski, jak np. Brusilow  
i Szaposznikow, a teraz pod bolszewicko 
– komunistycznymi hasłami szli ponow-
nie zdobywać Priwislianskij Kraj.

Do Wojska Polskiego zaciągały się latem 
1920 r. tysiące ochotników, którzy nigdy 
wcześniej nie mieli w ręku karabinu. Prze-
wadze sowieckiej przeciwstawiali swój 
heroizm. Dotyczyło to szczególnie cywi-
lów, a nawet kobiet i dzieci, także kapela-
nów, których symbolem stała się bohater-

ska śmierć księdza 
Ignacego Sko-
rupki.
P r z e c i w k o 

walczącym sa-
motnie o wol-
ność Polakom 
byli nie tylko 
żądni zwycięstwa 
bolszewicy, ale 
też otumanieni so-
wiecką propagandą 
politycy Europy 
Zachodniej, gdzie 
na organizowanych 
przez agentów Mo-
skwy ogromnych wie-
cach wznoszono hasła: 
Ręce precz od Rosji. 
Było to wymierzone nie 
tylko w Polskę, ale rów-
nież było samobójcze 

dla samej Europy. Podobnie jak w 
pół wieku później podobnej treści hasło, 
że Lepiej być czerwonym niż martwym, 
głoszone w tej samej zachodniej Europie 
przez „pożytecznych idio tów”, po dziś 
dzień skutecznie wykorzystywane jest 
przez Moskwę.

Czołowi politycy Francji, Wielkiej 
Brytanii, Niemiec i innych państw nie 
zdawali sobie sprawy z zagrożenia, ja-
kim byłaby dla całej Europy klęska Pol-
ski. Latem 1920 r. w całej Europie nie 
rozumiano albo nie chciano zrozumieć 
o co w rzeczywistości toczy się wojna 
Polaków z agresją Rosji. Europejscy po-
litycy mieli zupełnie błędne, infantylne 
spojrzenie na Moskwę. Wyjątkowa była 
przenikliwość słynnego brytyjskiego dy-
plomaty. Lord Edgar d’Abernon notował 
w swym dzienniku: Pośród błędnych 
zapatrywań zachodnich mocarstw naj-
niebezpieczniejszym było mniemanie, 
że istnieje możliwość zawarcia pokoju  
z Sowietami.

Zarówno we Francji, jak i w Anglii socja-
listyczne partie zaprotestowały gwałtow-
nie przeciw udzielaniu Polakom najmniej-
szej choćby pomocy w obronie ich kraju, 
tak przez wysyłanie wojska, jak i przez 
innego rodzaju zasiłki. Robotnicy europej-
skich państw zdradzają wyraźne tendencje 
komunistyczne i mogą wstrzymać dosta-
wę amunicji do Polski nawet w wypad-
ku, gdyby władze rządowe wyraziły na to 
zgodę. Nie można sobie nawet wyobrazić, 
do jakiego stopnia opanowali bolszewicy 
klasy pracujące Europy.

Marszałek Piłsudski – wielki strateg  
i wizjoner – rozumiał zagrożenia stwa-
rzane przez państwo totalitarne. Nie 
miał żadnych złudzeń co do jego celów. 

Odrodzona Polska stanęła do walki na 
śmierć i życie przeciwko bolszewickiej 
Rosji. Józef Piłsudski wiedział, z kim 
ma do czynienia. Dłu goletnia działalność 
w ruchu socjalistycznym zaowocowała 
znakomitym rozeznaniem istoty komuni-
zmu. Pierwszy marszałek Polski wiedział,  
że bolszewickie dążenia klasowe splatają 
się z tradycyjnym nacjonalizmem rosyj-
skim, co czyniło ów ogromny kraj wy-
jątkowo niebezpiecznym przeciwnikiem. 
Politycy brytyjscy i francuscy, stosując aż 
do roku 1920 dawne miary odnoszące się 
do Rosji przedrewolucyjnej, nadal liczyli 
na restytucję starego porządku. Społe-
czeństwa zachodnie zaś, karmione pro-
pagandową i utopijną wizją wspaniałego 
rozwoju człowieka w normalnym ustroju, 
atakowały z pasją Polskę i jej Naczelni-
ka za imperializm skierowany przeciwko 
miłującemu pokój pierwszemu w świecie 
krajowi robotników i chłopów.

Piłsudski już jesienią 1918 r. zrozumiał 
to, czego nie pojmowali inni politycy 
polscy, że największym zagrożeniem dla 
Rzeczypospolitej jest bolszewicka Ro-
sja, i to co ignorowali politycy zachod-
nioeuropejscy, że największe zagrożenie 
dla Europy w latach dwudziestych sta-
nowił komunizm sowiecki. Bolszewicka 
Rosja szermowała wówczas chwytli-
wymi hasłami pokoju i sprawiedliwo-
ści społecznej, nowego ładu społeczno 
– ekonomicznego, uzyskując poklask 
wielu szarych obywateli państw i niektó-
rych polityków Europy Zachodniej. Nie 
zdawali oni sobie sprawy z zagrożenia 
sowieckiego i rewolucji komunistycznej, 
którą Moskwa chciała przynieść Europie 
na bagnetach żołnierzy Armii Czerwo-
nej. Głęboką satysfakcję z klęski Polski 
okazywali Niemcy.

W Europie powszechnie panowała opi-
nia, że Polska wojnę już przegrała, a jej 
świeżo odzyskaną niepodległość ocalić 
może tylko zawarcie pokoju na jakich-
kolwiek warunkach. Najbardziej życzliwi 
Polsce Francuzi radzili wycofanie wojsk 
na linię Wisły i prowadzenie tutaj uporczy-
wej obrony do czasu podpisania rozejmu.

Tymczasem wbrew oczekiwaniom Eu-
ropy, a najbardziej wbrew oczekiwaniom 
Rosji Sowieckiej, Wojsko Polskie odnio-
sło druzgocące zwycięstwo nad agre-
sją Armii Czerwonej. Miało to miejsce  
w Bitwie Warszawskiej na polach chwa-
ły pod Wołominem, Ossowem, Radzy-
minem, Wólką, Kobyłką, Zielonką, 
gdzie żołnierze polscy uratowali nie tyl-
ko Ojczyznę, ale Europę.

Autor był wykładowcą akademickim, 
historykiem, publicystą. Ostatni więzień 
polityczny PRL.
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Rondo dla założyciela miasta

„Nie ma osoby tak zasłużonej dla Wołomina jak Henryk Konstanty Woyciechowski.  
Założyciel miasta, społecznik, filantrop, burmistrz, prezes, architekt – i tak za mało słów 
aby oddać mu cześć”.

W czerwcu br. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wołomińskiej WOŁO-
MINIAK złożyło do burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan oraz prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Leszka Czarzastego wniosek w sprawie 
nadania imienia Henryka Konstantego Woyciechowskiego nowo wybu-
dowanemu rondu u zbiegu ulic Wileńskiej i Ogrodowej w Wołominie.

Oto treść wniosku:
„Zwracamy się do Pani Burmistrz oraz – za pośrednictwem Prze-

wodniczącego – do Radnych Rady Miejskiej w Wołominie o nada-
nie rondu u zbiegu ulic Wileńskiej i Ogrodowej w Wołominie 
imienia Henryka Konstantego Woyciechowskiego – założyciela 
miasta. 

W tym miejscu właśnie, niedaleko nowo wybudowanego ron-
da, gdzie stał dworek Woyciechowskich, zaczęła się przed laty 
historia naszego miasta. 18 lutego 1894 r. Henryk Konstanty 
Woyciechowski zakupił dobra wołomińskie za sumę 29 500 rubli. 
Następnie zakupiony majątek podzielił na dzielnice, które nazwał, 
sporządził plan ulic, którym także nadał nazwy. To Woyciechow-
ski wytyczył ulice istniejące do dzisiaj, takie jak Lipińska, Mariań-
ska, Miła, Nowowiejska czy Polna. W centrum powstającego miasta został 
wyznaczony rynek. Po przygotowaniu miasta do rozwoju, Woyciechowski rozpoczął parcelację 
ziemi i sprzedaż działek pod budowę domów. W 1908 r. Henryk Konstanty Woyciechowski był 
inicjatorem założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie, był pierwszym jej Honorowym 
Prezesem i wspierał jednostkę materialnie. Wkrótce po wybuchu I wojny św. Woyciechowski 
został przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego, powołanego przez wołomińskich działaczy 
społecznych. Od maja 1916 r. był wiceprezesem Rady Miejscowej Opiekuńczej, która prowadzi-
ła 4 ochronki, w których opiekę znalazło prawie 250 dzieci. 21 grudnia 1919 r., po pierwszych  
w niepodległej Polsce wyborach samorządowych, nowo wybrana rada miejska powołała Woy-
ciechowskiego na stanowisko wiceburmistrza Wołomina. W grudniu 1929 r. Henryk Konstanty 
Woyciechowski został udznaczony tytułem Honorowy Obywatel Wołomina.

Piastowanie tak wysokich funkcji w mieście i uhonorowanie najwyższym wołomińskim odzna-
czeniem świadczy najdobitniej, jak wielkim uznaniem i szacunkiem swoich współczesnych cie-
szył się założyciel miasta. Nie bez znaczenia jest również fakt, że dworek Woyciechowskich stał  
w pobliżu miejsca, gdzie obecnie znajduje się nowo wybudowane rondo. Ten dwór przetrwał woj-
nę i okupację (był schronieniem dla wielu osób, m.in. dla zaprzyjaźnionych z rodziną Woycie-
chowskich pań Nałkowskich), niestety, został spalony przez Rosjan. Do naszych czasów z majątku 
Woyciechowskich dotrwały jedynie wielkie dęby na ul. Powstańców i fragment alei lipowej koło 
budynku Starostwa Powiatowego. 

Założyciel miasta nie został jakoś specjalnie w Wołominie upamiętniony, poza tabliczką na ścia-
nie Urzędu Miasta. Dlatego zwracamy się do Pani Burmistrz oraz Rady Miejskiej o nadanie rondu 
imienia Henryka Konstantego Woyciechowskiego, na dwa lata przed 100. rocznicą nadania Woło-
minowi praw miejskich. Bo nie byłoby tej rocznicy, gdyby nie działalność założyciela miasta i jego 
wizje rozwoju. Dodatkowo za nadaniem imienia przemawia fakt, że Woyciechowski był najbardziej 
związany – poprzez zamieszkanie  - z tą częścią Wołomina. Nie zmarnujmy tej wyjątkowej okazji, by 
nadając imię Woyciechowskiego rondu w centrum miasta, uczcić i upamiętnić jego zasługi. Przywo-
łajmy tutaj słowa dyrektor Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich „Dom nad Łąkami” Pani Ma-
rzeny Kubacz: „Nie ma osoby tak zasłużonej dla Wołomina jak Henryk Konstanty Woyciechowski. 

Założyciel miasta, społecznik, 
filantrop, burmistrz, prezes, ar-
chitekt – i tak za mało słów aby 
oddać mu cześć”.

Któż bardziej niż Henryk 
Konstanty Woyciechowski 
zasługuje na to, by być patro-
nem ronda w centrum miasta? 
Jeśli jednak uznacie Szanow-
ni Państwo, że są osoby bar-
dziej zasłużone swoją wie-
loletnią pracą i działalnością 
społeczną na rzecz miasta, 
są rocznice bądź wydarzenia 
bardziej godne by dać rondu 
swoje imię, wówczas w naj-
bliższym czasie wskażemy 
inny sposób uhonorowania 
założyciela miasta.”

Decyzję w sprawie nadania rondu imienia radni podejmą być może podczas wrześniowej sesji 
wołomińskiej rady. Wtedy się dowiemy, czy Henryk Konstanty Woyciechowski – w przekonaniu 
radnych jest wystarczająco godny, by być patronem ronda w centrum miasta. 

TPZW WOŁOMINIAK

Listy do redakcji
Szanowni Państwo (wszyscy którym nie obce są sprawy ludz-

kie i cierpienie). Proszę o interwencję.
Sprawa dotyczy wołomińskiego szpitala, ale konieczny jest na-

wiązanie do już rozwiązanej sprawy a podobieństwa są znaczne.
Jeszcze nie przebrzmiały echa sprawy związanej ze śmiercią 

Igora Stachowiaka bestialsko rażonego paralizatorem na wro-
cławskim komisariacie. Sprawę próbowano zamieść pod dywan. 
Jednak dzięki dążeniom do ujawnienia prawdy ta okropna hi-
storia stała się wiadoma społeczeństwu. Osoby odpowiedzialne 
bezpośrednio – poniosą karę. Osoby mające wpływ na nadzór 
nad procedurami wewnętrznymi – poniosą karę. Policja, jako or-
ganizacja, która ma za zadanie strzec i chronić obywateli wynio-
sła z tego lekcję (niestety bolesną dla ofiary i jej bliskich) i mamy 
nadzieję, że się zmieni. Zmieni się podejście do obywatela, 
zmienią się procedury Osoby widzące nieprawidłowości w po-
stępowaniu funkcjonariuszy śmielej będą reagowały na niepra-
widłowości (przecież funkcjonariusze, którzy nie zareagowali na 
te tortury także ponieśli konsekwencje służbowe). Ważne, że ze 
zdarzenia, tak tragicznego w skutkach, ostatecznie wynikło coś 
dobrego. Tutaj chcę nawiązać do podobnej sytuacji, która miała 
miejsce w wołomińskim szpitalu. W wyniku nieprawidłowego 
funkcjonowania SOR doszło do śmierci pacjenta. O historii do-
wiedziałam się od jednego z pracowników szpitala. Podobno tą 
sprawą także poruszano na forum działaczy wołomińskiego sta-
rostwa ale nie było odzewu. Ja, wierząc że moje działanie, jak  
w opisanej powyżej historii z komisariatu policji, może przy-
nieść korzyść innym pacjentom, wśród których mogą znaleźć 
się i ja oraz moja rodzina, pragnę spróbować ją naświetlić. Czy 
historia ta jest prawdziwa, czy nie, Pan panie redaktorze może 
sprawdzić sam – ja mam za małe możliwości.

Wracając do opowieści pracownika szpitala. Całe zdarzenie 
było nagrane na monitoringu szpitalnym (nota bene te wszystkie 
historie które znamy z opowieści pacjentów na SOR mają więc 
także swoje wersje filmowe – tłumy, ból, podejście do pacjenta 
etc, etc). Podobno początkowo próbowano sprawę wyjaśnić. Ale 
gdy zorientowano się, że wyjaśnienie może skutkować koniecz-
nością zapłaty odszkodowania, a ewidentnie wykazane nieprawi-
dłowości funkcjonowania SOR mogą spowodować konieczność 
odpowiedzialności zarządczej (ordynator, dyrekcja) sprawie 
„ukręcono łeb” i tutaj pojawia się analogia z opisaną na począt-
ku sprawą na komisariacie policji – ta negatywna, niechlubna 
strona zdarzenia. Dyrekcja postanowiła ukryć lub zniszczyć na-
granie. Niestety ślad po tej działalności pozostał w pamięci osób 
które o sprawie wiedziały, lub się o niej dowiedziały i pewnie 
poprzez wyrzuty sumienia lub chęć poprawy szpitala lub może 
poprzez „wygadanie” ujawniły te informacje innym. W ten spo-
sób ja się o tym zdarzeniu dowiedziałam. Bez szczegółów, bo te 
zna tylko dyrekcja. Tak naprawdę trudno odpowiedzieć, kto za 
to odpowiada, ale jak to mówią: „Ryba psuje się od głowy” Za 
całkowicie niedopuszczalne uważam takie postępowanie osób 
decyzyjnych. Skoro próbuje się zamieść tą sprawę pod dywan 
to dla mnie wystarczający dowód na to, że trzeba o tym mówić,  
i to mówić głośno! Ze względu na szacunek dla zdrowia i ży-
cia. Ze względu na szacunek dla cierpienia i śmierci opisanego 
pacjenta. Celem poprawy funkcjonowania szpitala l na końcu, 
żeby osoby odpowiedzialne za to poniosły konsekwencje. Żeby 
nie czuły się bezkarne. Nie chodzi o karanie, ale żeby musiały 
się tłumaczyć, wreszcie zrozumiały, że takie postępowanie jest 
naganne, i jeśli są za takie incydenty odpowiedzialne, żeby po-
niosły karę. Zastanawiające w tej całej historii jest wzmianka  
o tym, że władze powiatu o tym wiedziały Jeśli tak, i jeśli sprawy 
nie monitorowały, nie wyjaśniały nieprawidłowości, nie żądały 
wyjaśnień i działań zaradczych to dopiero jest skandal! Sprawa 
Igora Stachowiaka rozpoczęła się na ulicy i w komisariacie. 
Skończyła wyjaśnieniami komendantów miejskich, wojewódz-
kich i Ministra. Może tutaj, poprzez wzgląd na wagę życia nie-
odwracalność śmierci także powinno się potoczyć wyjaśnienie 
przez lekarzy, ordynatora SOR, dyrektora Szpitala, Starostę,  
Wojewodę i Ministra Zdrowia? Mam nadzieję na odzew Pana 
Redaktora i innych redakcji gazet lokalnych i krajowych do któ-
rych ten list napiszę a także do Rzecznika Praw Pacjenta.

PS.  Personalia autorki listu do wiadomości redakcji. 
Osoby i instytucje mające informacje w powyższej spra-
wie, proszone są o kontakt z redakcją:  
patria.gazeta@op.pl
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17 września 2019. OPERACJA „POJEDNANIE” 
AGRESJA NA POLSKĘ (scenariusz prawie nierealny)

14.09 sobota godz. 15.00 
(17.00 czasu moskiewskie-
go) – Moskwa: wszystkie 
rosyjskie stacje radiowe  
i telewizyjne podają jako 
pilną wiadomość z Polski,  
że w miejscowości Ossów 
koło Wołomina pod War-
szawą doszło do profanacji  
i zniszczenia pomnika żołnie-
rzy rosyjskich, którzy zginęli 
tutaj w sierpniu 1920 roku  
w swej wielkiej dziejowej 
misji w drodze do Europy. 
Jak wynika z komunikatów 
„profanacji pomnika doko-
nała duża grupa polskich na-
cjonalistów, mająca milczące 
poparcie polskich władz pań-
stwowych.”

14.09 sobota godz. 18.00 
(20.00 czasu moskiewskie-
go) – Moskwa: zmiana pro-
gramu wszystkich kanałów 
telewizyjnych w Federacji 
Rosyjskiej. Nadawany jest 
film dokumentalny, który 
przekazuje jak przy pomniku 
w Ossowie gromadzi się tłum 
Polaków, jak wygłaszane są 
antyrosyjskie przemówienia, 
a na koniec grupa osobników 
w czarnych kominiarkach 
maluje na pomniku czerwone 
gwiazdy i obala go na ziemię. 
Następnie wszyscy uczestni-
cy zajścia, załatwiają potrze-
by fizjologiczne. Reportaż 
jest niesłychanie sugestywny, 
a lektor w języku rosyjskim 
dramatycznym głosem odczy-
tuje antyrosyjskie wystąpienia 
Polaków przy pomniku. W fil-
mie brak choćby jednego sło-
wa po polsku, nie podano też 
skąd wzięła się ekipa telewi-
zji moskiewskiej w Ossowie  
w czasie zajść przy pomniku. 
Dokument zostaje powtórzo-
ny jeszcze tego samego wie-
czora kilkakrotnie w całości  
i we fragmentach.

15.09 niedziela godz. 8.00 
(10.00 czasu moskiewskie-
go) – Moskwa: we wszyst-
kich stacjach radiowych  
i telewizyjnych od rana poja-
wiają się setki komentatorów 
z całej Rosji. Omawiają oni 

wydarzenia w Ossowie koło 
Wołomina, podkreślają tra-
dycyjną nienawiść Polaków 
do Rosjan i innych narodów. 
Polski nacjonalizm od wie-
ków uniemożliwia pełną 
integrację Rosji z Europą. 
Przypomina się, że prezyden-
tem Polski jest Radosław Si-
korski, który niegdyś zamor-
dował żołnierzy rosyjskich  
w Afganistanie, a potem jako 
minister obrony narodowej 
określał Gazociąg Północny, 
jako gazociąg Ribbentrop – 
Mołotow. Również premier 
rządu polskiego  Zbigniew 
Ziobro jest nacjonalistą  
z długim stażem. Obaj oni 
– Sikorski i Ziobro stoją za 
plecami prowokatorów, któ-
rzy dopuścili się profanacji 
pomnika w Ossowie. Wiado-
mo też, iż na czele polskich 
prawicowych bojówek, które 
zniszczyły pomnik żołnierzy 
rosyjskich stał znany pol-
ski nacjonalista, używający 
pseudonimu „Zych”.

15.09 niedziela godz. 
16.00 – Warszawa, Tele-
wizja TVN 24: rozpoczyna 
się wielogodzinny program 
polityczno-publicystyczny 
na temat konieczności po-
jednania z Rosją. Potępione 
zostały zajścia w Ossowie, 
a także prezydent, premier, 
rząd i episkopat, które biernie 
przyglądały się jak nacjonali-
ści burzą pomnik, który od-

słonięty kilka lat wcześniej 
miał być symbolem pojedna-
nia polsko – rosyjskiego. To 
pojednanie jest niezbędne nie 
tylko Polakom i Rosjanom, 
ale wszystkim Europejczy-
kom – podkreślali bez wy-
jątku dyskutanci. Byli wśród 
nich m.in. były premier Do-
nald Tusk, byli prezydenci 
Aleksander Kwaśniewski  
i Bronisław Komorowski,  
a także sędziwy reżyser An-
drzej Wajda, Agnieszka Hol-
land, Adam Michnik, aktorzy 
Daniel Olbrychski i Michał 
Żebrowski oraz Monika Olej-
nik, Andrzej Olechowski, 
Marek Belka, Józef Oleksy, 
Dariusz Rosati, Marek Si-
wiec, Hanna Gronkiewicz 
– Waltz, Andrzej Kunert,  
Wojciech Olejniczak.

16.09 poniedziałek godz. 
10.00 (12.00 czasu mo-
skiewskiego) – Moskwa: 
minister spraw zagranicz-
nych Federacji Rosyjskiej 
Siergiej Mołotin na nagłej 
konferencji prasowej oświad-
cza, że zniszczenie przez 
polskich nacjonalistów po-
mnika żołnierzy rosyjskich 
w Ossowie oraz tradycyjna 
rusofobia Polaków osiągnęła 
apogeum i jest dalej nie do 
zaakceptowania dla Rosji, 
a ponadto szkodzi dobrym 
stosunkom Rosji z Unią Eu-
ropejską. Minister Mołotin 
wymienia liczne utrudnienia, 

jakie w ostatnich latach robili 
Polacy przy tranzycie rosyj-
skiej ropy, gazu i innych to-
warów z Rosji do UE. Jednak 
Rosjanie nadal chcą pojedna-
nia z Polską.

16.09 poniedziałek godz. 
18.30 (20.30 czasu moskiew-
skiego) – Moskwa, Kreml: 
prezydent Rosji generał Lie-
onid Putinow wygłasza orę-
dzie do narodu transmitowane 
przez wszystkie media. Puti-
now stwierdza, że Polska sta-
nowi niebezpieczeństwo dla 
całej Europy, bowiem Polacy 
odrzucają politykę pojedna-
nia, którą od lat proponuje im 
Rosja. Polska od 1989 roku 
bardzo wzrosła w siłę i dąży 
do utworzenia Rzeczypo-
spolitej od morza do morza. 
To zagraża stabilizacji mię-
dzynarodowej, zważywszy 
szczególnie, jak prymitywnie 
nacjonalistyczne są fobie Po-
laków przeciwko Rosjanom.

Szczególnie odrażającym 
aktem barbarzyństwa było 
zniszczenie przez polskich 
nacjonalistów pomnika 
chwały żołnierzy rosyjskich 
w Ossowie koło Wołomina 
pod Warszawą. „To profana-
cja, to pohańbienie i poni-
żenie dla całej Rosji. Wielki 
naród rosyjski nie może po-
zwalać na takie prowokacje” 
– oświadczył Putinow.

Powołując się na wywiad 
rosyjski, Putinow stwier-

dza, że destabilizacji Europy 
chce polski prezydent i rząd.  
W tych działaniach biorą też 
udział polscy szpiedzy, którzy 
zajmują wysokie stanowiska 
w Brukseli – w NATO i UE 
oraz w Watykanie. Zdaniem 
prezydenta Putinowa na Bia-
łostocczyźnie oraz Suwalsz-
czyźnie mają miejsce maso-
we prześladowania ze strony 
Polaków przeciwko tamtej-
szej ludności, która prawie  
w 90% to potomkowie oby-
wateli Związku Sowieckiego, 
którzy otrzymali obywatelstwo 
sowieckie po wyzwoleniu tych 
ziem 17 września 1939 przez 
Armię Czerwoną. Zgodnie  
z prawem międzynarodowym 
wszyscy oni są obecnie oby-
watelami Federacji Rosyjskiej.

16.09 poniedziałek godz. 
22.00 – Warszawa, Pałac 
Prezydencki: Pilna narada 
prezydenta Radosława Sikor-
skiego z premierem Zbignie-
wem Ziobro oraz czołowy-
mi politykami RP. Minister 
spraw zagranicznych otrzy-
muje polecenie, aby drogą 
dyplomatyczną wyjaśnić jak 
najprędzej przyczyny nagłej 
zmiany polityki rosyjskiej. 
Żadnych innych wiążących 
decyzji nie podjęto.

17.09 wtorek godz. 0.53 – 
rosyjski atak elektroniczno-
-satelitarny, na około 80% 
terytorium Polski następuje 
kompletne wyłączenie prądu 
elektrycznego. Jednocześnie 
następują zakłócenia pracy 
komputerów, nie działają sys-
temy telefoniczne zarówno 
stacjonarne jak też komórko-
we. Przestają emitować stacje 
radiowe i telewizyjne. Sparali-
żowane są wszystkie jednostki 
Wojska Polskiego,  lotniska, 
Policja i PKP. Prezydent i rząd 
RP są odcięci od świata.

17.09 wtorek godz. 1.03 – 
agresja na Polskę: jednostki 
Armii Rosyjskiej przekraczają 
granicę Rzeczypospolitej od 
północy z rejonu Kaliningra-
du oraz od wschodu z rejonu 
Białorusi, a także z północne-
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go wschodu łamiąc suweren-
ność Litwy. Sześć mobilnych 
kolumn pancernych jest osła-
nianych z powietrza przez 
helikoptery szturmowe oraz 
lotnictwo. Błyskawiczną ope-
racją o kryptonimie „Pojedna-
nie” dowodzi generał Nikita 
Breżnin. Kompletnie zasko-
czona polska Straż Graniczna 
i nieliczne garnizony Wojska 
Polskiego pozbawione wszel-
kiej łączności nie stawiają 
prawie oporu, poza nieliczny-
mi wyjątkami.

17.09 wtorek 2.45 – dobo-
rowe oddziały spadochronia-
rzy Specnazu zajmują new-
ralgiczne punkty 
północno-wschod-
niej Polski, w tym 
koszary jednostek 
Wojska Polskiego, 
komendy Policji, 
najważniejsze urzę-
dy, węzły kolejowe 
i drogowe. Sołdaci 
rosyjscy mordują 
wartowników oraz 
kilkuset zaskoczo-
nych we śnie ge-
nerałów, oficerów 
i najważniejszych 
urzędników lokalnych.

17.09 wtorek około 3 nad 
ranem – okręty rosyjskiej 
Floty Bałtyckiej blokują porty 
w Elblągu, Gdańsku i Gdyni.

17.09 wtorek między 3.30 
a 5.45 rano: Sołdaci rosyjscy 
zajmują m.in. Suwałki, Au-
gustów, Łomżę, Białystok, 
Gołdap, Ełk, Olecko, Bar-
toszyce, Braniewo, Elbląg, 
Mierzeję Wiślaną. Nigdzie 
nie napotykają oporu zasko-
czonych we śnie Polaków.

17.09 wtorek 5.01: z lot-
niska w Malborku startują 
4 polskie F-16 i podejmują 
nierówną walkę z rosyjskimi 
Migami. Wszystkie pozostałe 
lotniska cywilne i wojskowe 
w całej Polsce są unierucho-
mione – bombardowanie ro-
syjskie zniszczyło pasy star-
towe i systemy nawigacyjne.

17.09 wtorek 5.24: brawu-
rowy atak torpedowy polskie-
go okrętu podwodnego ORP 
Orzeł III na konwój okrętów 
rosyjskich płynących z Pe-
tersburga do Gdańska. Dwa 
transportowce z rosyjskim 
desantem zostają zatopione, 
ginie ponad tysiąc sołdatów, 

pozostałych ratują rosyjskie 
okręty i helikoptery.

17.09. wtorek 5.50 – War-
szawa: na skutek błyska-
wicznie rozwijającej się 
agresji sowieckiej prezydent 
RP Radosław Sikorski, pre-
mier Zbigniew Ziobro oraz 
generał Roman Polko Szef 
Sztabu Generalnego z grupą 
ministrów i generałów ewa-
kuują się z Warszawy do Po-
znania. Poza oficerami BOR 
oraz żołnierzami - kurierami 
nie ma żadnej innej łączno-
ści. Ambasador USA w War-
szawie Daniel Clinton radzi, 
aby prezydent, premier i rząd 

RP udali się do Niemiec, 
gdzie funkcjonują normalne 
środki łączności.

17.09 wtorek godz. 6.00 
(8.00 czasu moskiewskiego) 
– Moskwa Kreml: oświad-
czenie prezydenta Rosji Lie-
onida Putinowa głosi m.in., że 
błyskawiczna operacja pod-
jęta w nocy miała charakter 
ograniczony, wszystkie cele 
zostały osiągnięte, Federa-
cja Rosyjska nie ma zamiaru 
podbijać Polski, a Rosja nie 
jest agresorem jak kłamliwie 
głoszą Polacy oraz niektórzy 
nieodpowiedzialni politycy 
i media amerykańskie. Ro-
sja nie napadła na Polskę, 
bowiem oddziały rosyjskie 
są wyłącznie siłami pokojo-
wymi. Zabezpieczają jedynie 
spokojny byt prześladowanej 
dotąd przez Polaków ludności 
Białostocczyzny i Suwalsz-
czyzny. Zadaniem rosyjskich 
sił pokojowych jest też pilno-
wanie ropociągów i gazocią-
gów, tak, aby ropa i gaz mogły 
bez przeszkód ze strony pol-
skich ekstremistów płynąć do 
Niemiec, Francji oraz innych 
państw Unii Europejskiej.

Moskwa nie zamierza  
i nie chce mieszać się w we-
wnętrzne sprawy Polski, su-
geruje jedynie, aby powstał 
nowy rząd w Warszawie, 
który zapewni temu krajowi 
pojednanie z Rosją, a całej 
Europie przyjaźń i stabiliza-
cję. Prezydent Putinow zasu-
gerował również, że dobrym 
kandydatem na prezydenta 
RP mógłby być niestary jesz-
cze, ale bardzo doświadczo-
ny patriota polski Władysław 
Tymoszewicz, chroniący się 
od lat w Puszczy Białowie-
skiej przed prześladowania-
mi prawicowych radykałów. 

17.09 wtorek godz. 9.10 – 
Bruksela: przewodniczący 
Komisji Europejskiej Francois 
de Gall oświadcza, że byłoby 
zbrodnią rozpętanie wojny  
w Europie z powodu zajęcia 
kilku miast w Polsce, które 
przez całe wieki do Polski nie 
należały. Polska już parokrot-
nie w dziejach wciągała Za-
chód w niepotrzebne konflikty 
z Rosją. Dla dobra Europy Po-
lacy powinni dokonać pojed-
nania z Rosją.

17.09 wtorek godz. 11.30 
– Bruksela: sekretarz ge-
neralny NATO Benito Ber-
luscone wzywa USA, aby 
powstrzymały się przed na-
zbyt pochopnymi działania-
mi militarnymi i sugeruje,  
że nadszedł czas aby wyco-
fać z Europy wojska amery-
kańskie. Zapewni to Europie 
stabilizację i pokój.

17.09 wtorek godz. 13.45 
– Berlin: kanclerz Niemiec 
Adolf Schreder oświadcza, 
że nie mowy, aby Niemcy 
wydały Rosjanom prezy-
denta Sikorskiego i premie-
ra Ziobrę oraz pozostałych 
polskich emigrantów poli-

tycznych, którzy otrzymali 
azyl w krajach UE. Jedno-
cześnie kanclerz podkreślił 
konieczność jak najszyb-
szego rozpoczęcia rozmów  
z prezydentem Putinowem  
w celu unormowania sytuacji 
w Polsce i w Europie. Naj-
ważniejsza jest Realpolitik,  
a jej istotą jest pojednanie 
Polaków z Rosjanami.

17.09 wtorek godz. 14.00 
(8.00 czasu wschodnioame-
rykańskiego) – Waszyng-
ton, Biały Dom: prezydent 
Ameryki Ronald MacArthur 
składa oświadczenie: USA 
nie pozostaną bierne wobec 
bezwzględnej agresji rosyj-
skiej na sojusznika i przyja-
ciela Ameryki. Bezkarna do-
tąd rekonstrukcja imperium 
zła przekroczyła nie tylko 
granice Polski, ale granice 
bezpieczeństwa globalnego 
Stanów Zjednoczonych. Siły 
zbrojne USA otrzymują roz-
kazy najwyższej gotowości 
bojowej. Na Kreml zostaje 
przesłane ultimatum – w cią-
gu 2 tygodni, czyli do koń-
ca września armia rosyjska 
musi opuścić zajęte terytoria 
Polski.

17.09 wtorek godz. 14.00-
15.20: mimo wcześniejsze-
go oświadczenia prezydenta 
Putinowa, że operacja rosyj-
ska ma ograniczony charak-
ter i zakończyła się rano, od-
działy rosyjskie opanowały 
kluczowe mosty na środko-
wej Wiśle m.in. w Warsza-
wie, Modlinie, Płocku, Wło-
cławku, Toruniu. Podobnie 
pod kontrolą komandosów 
rosyjskich znalazło się kil-
ka najważniejszych lotnisk 
m.in. Okęcie w Warszawie, 
Krzesiny i Ławica w Po-
znaniu oraz Rembiechowo 
w Gdańsku. Lądują na nich 
transportowce rosyjskie - 
ogromne „Antonowy” ze 

sprzętem, zaopatrzeniem  
i oddziałami desantowymi.

17.09. godz. 16.00 – Am-
basada Federacji Rosyj-
skiej przy ul. Belwederskiej 
w Warszawie: na konferen-
cji prasowej ambasador Wa-
silij Chruszczow oraz gene-
rał Iwan Sierin oświadczają,  
iż w składzie korpusu rosyj-
skich sił pokojowych stacjo-
nujących wokół Warszawy, 
znajduje się brygada sape-
rów, którzy odbudują pomnik 
żołnierzy rosyjskich w Osso-
wie, zniszczony przez pol-
skich nacjonalistów. Będzie 
to pierwszy krok w polityce 
pojednania między Rosjana-
mi a Polakami.

17.09 wtorek godz. 16.05 
– Baza USA „Prometeusz” 
koło Słupska: alarm bojowy 
dla zespołu żołnierzy systemu 
amerykańskiej tarczy antyra-
kietowej. Na odprawie szta-
bowej generał Harry Reagan 
– dowódca bazy oświadcza, 
że otrzymał rozkazy z Penta-
gonu zapasowymi systema-
mi łączności, a także pełno-
mocnictwa jako tymczasowy 
dowódca sił USA w Polsce: 
zgodnie z procedurami, je-

żeli jakikolwiek 
samolot lub rakie-
ta pojawi się we 
wrogich zamiarach  
w promieniu 200 
mil (340 km) od 
bazy ma zostać 
zniszczony. Za-
grożenie dla ame-
rykańskiej bazy 
w Polsce ma być 
traktowane jako 
równoznaczne z za-
grożeniem i agresją 
terytorium Stanów 

Zjednoczonych. Ameryka ma 
dosyć możliwości, aby wy-
korzystać całą swą potęgę dla 
ochrony bazy przed Rosjana-
mi, stwierdza generał Reagan.

17.09 wtorek godz. 17.00 
– Jasna Góra, Częstocho-
wa: Prymas Polski kardy-
nał Tadeusz Rydzyk wzywa  
z Jasnej Góry cały naród, aby 
w obliczu brutalnej napaści 
na Rzeczpospolitą oddał się 
w opiekę Maryi tak jak za-
wsze w najtrudniejszych dla 
Polaków chwilach. Jego ho-
milia jest słyszalna w części 
kraju, dzięki zachowanym  
przezornie na czarną godzi-
nę zapasowym nadajnikom 
Radia Maryja. 



9

patria.gazeta@op.pl

„PATRIA”

www.gazetapatria.pl

Numer 4 (62) 2017

17.09 wtorek godz.18.10 
– Inowrocław: Brygada 
Kawalerii Powietrznej Śmi-
głowców Bojowych im. 
Marszałka Piłsudskiego, 
mimo braku łączności, bez 
rozkazów oraz bez sprawnej 
nawigacji – jako pierwsza 
jednostka Wojska Polskiego 
podejmuje działania zaczep-
ne wobec agresora rosyjskie-
go. W całej Polsce wieczo-
rem rozpoczynają się lokalne 
starcia z sołdatami rosyjskimi

17.09 wtorek godz. 19.00 – 
Żagań: biskup polowy Woj-
ska Polskiego ksiądz Zdzi-
sław Beszkowski w czasie 
mszy dla żołnierzy wyrusza-
jących bronić Ojczyzny wzy-
wa, aby walczyli do ostatniej 
kropli krwi i aby nie podda-
wali się Rosjanom, którzy  
i tak mają w tradycji mordo-
wanie wziętych do niewoli 
polskich jeńców.

17.09 wtorek godz. 19.45 
– Warszawa, gmach Sej-
mu: przywódcy SLD Woj-
ciech Olejarski, Grzegorz 
Napierniczak oraz Józef Olin 
oświadczają, że tworzą nowy 
rząd polski - na razie mniej-
szościowy. Nawiązują w ten 
sposób do najlepszych pol-
skich tradycji targowicy, któ-
rej celem było zawsze pojed-
nanie z Rosją, oszczędzanie 
polskiej krwi oraz wybiera-
nie mniejszego zła. 

Nowy minister obrony na-
rodowej generał Wojciech 
Jaruski wydaje rozkaz, aby 
wszystkie jednostki Wojska 
Polskiego pozostały w kosza-
rach: z Rosjanami nie walczyć!

17.09 wtorek godz. 20.00 
– Rzym, Watykan Bazylika 
św. Piotra: wieczorna msza 
święta w intencji Polaków. 
Ojciec Święty Jan Paweł III 
cytuje w homilii słowa swe-
go wielkiego poprzednika 
Jana Pawła II: Już w 1920 
roku zdawało się, że komu-
niści podbiją Polskę i pójdą 
dalej do Europy Zachodniej, 
ze zawojują świat. W rzeczy-
wistości wówczas do tego nie 
doszło. Cud nad Wisłą, zwy-
cięstwo marszałka Piłsudskie-
go  bitwie z Armią Czerwoną, 
zatrzymało te sowieckie zaku-
sy. Po zwycięstwie w II wojnie 
światowej Rosjanie z całym 
impetem szli znowu na pod-

bój świata, a w każdym razie 
Europy, /…/ Już jako papież 
usłyszałem to z ust jednego 
z wybitnych polityków euro-
pejskich. Powiedział: Jeżeli 
komunizm rosyjski pójdzie 
na Zachód, my nie będziemy  
w stanie się obronić. Nie ma 
siły, która by nas zmobilizo-
wała do takiej obrony…

17.09 wtorek godz. 20.00 
(22.00 czasu moskiewskie-
go) – Moskwa: Mimo późnej 
pory minister spraw zagra-
nicznych Rosji Siergiej Mo-
łotin spotyka się z ambasado-
rami wszystkich państw Unii 
Europejskiej i NATO (nie-
obecni są jedynie ambasado-
rzy Polski oraz Stanów Zjed-
noczonych, Wielkiej Brytanii 
i Kanady). W nawiązaniu do 
historycznej doktryny poli-
tycznej dyplomacji carskiej, 
a później sowieckiej „Co 
nasze to nasze, a o waszym 
możemy dyskutować” – Mo-
łotin wręcza im notę rządu 
Federacji Rosyjskiej, która 
przestrzega przed tradycyj-
nym nacjonalizmem i awan-
turnictwem politycznym 
Polaków. „Polacy już raz  
w 1939 roku wciągnęli Za-
chód w wojnę światową  
i chcą to uczynić ponownie. 
Rosja nie jest agresorem  
a pokój jest najważniejszy” – 
oświadcza minister Mołotin.

17.09 wtorek godz. 23.05 – 
Paryż: nadzwyczajne nocne 
posiedzenie ministrów spraw 
zagranicznych państw „starej” 
Unii Europejskiej podejmuje 
wstępne decyzje po otrzyma-
niu noty ministra Mołotina. 
Szefowie dyplomacji Niemiec 
i Francji Joachim von Ste-
inbach oraz Philip Sarcozy 
wspólnie wnioskują, aby wy-
słać do Polski siły pokojowe 
Unii Europejskiej, które razem 

z siłami pokojowymi Rosji, 
będą kontrolowały tranzytowe 
ropociągi i gazociągi na te-
rytorium Polski. Wnoszą też, 
aby Polska została zawieszo-
na w prawach członka UE do 
momentu pojednania z Rosją. 
Ten ostatni wniosek przepada 
wobec weta szefowej dyplo-
macji brytyjskiej pani Marga-
reth Rice, która ostentacyjnie 
opuszcza obrady, aby udać się 
nocnym lotem do USA. Mini-
ster von Steinbach wnioskuje, 
aby tematem przyszłego szczy-
tu UE był problem  bezpośred-
niej wspólnej granicy Rosji  
z Unią. Dzięki temu w przy-
szłości uniknie się kryzysów w 
Europie, a najbardziej skorzy-
stają na tym sami Polacy.

Noc z 17 na 18 września: 
w całej Polsce nadal trwa od 
kilkunastu godzin panika lud-
ności. Ludzie szturmują hiper-
markety, sklepy i magazyny 
z żywnością oraz stacje ben-
zynowe. Ze względu na brak 
prądu elektrycznego totalnie 
nie działaja kasy, wagi i kom-
putery w sklepach, brak prądu 
uniemożliwia działanie wind, 
otwieranie drzwi automatycz-
nych oraz pompowanie ben-
zyny. Zamkniętych banków  
i urzędów pocztowych pilnuje 
wojsko i policja. Chaos wzma-
ga brak światła i jakichkol-
wiek połączeń telefonicznych. 
Nie kursują koleje, tramwaje  
i warszawskie metro. Z godzi-
ny na godzinę wzrasta liczba 
rabunków i napadów, szcze-
gólnie w Warszawie i w więk-
szych miastach. Ludzie usiłują 
zaopatrzyć się w podstawowe 
zapasy żywności takie jak cu-
kier, mąka, ryż, kasza, a tak-
że kawa, herbata i alkohol. 
Tylko w nielicznych miejsco-
wościach władzom lokalnym 
udaje się zapanować nad sy-
tuacją. Tysiące autobusów 
i samochodów osobowych,  
a nawet tirów, przemieszcza 
się w kierunku zachodniej gra-
nicy Polski. Najbardziej zde-
sperowani i zagrożeni Polacy 
całymi rodzinami usiłują prze-
dostać się do Niemiec i innych 
państw Unii Europejskiej. 

Noc z 17 na 18 września – 
Północny Atlantyk: atomowe 
okręty podwodne, lotniskowce 
i pozostałe okręty floty USA 
oraz okręty brytyjskiej Royal 
Navy przechodzą do działań 
„na wypadek wojny”.

17.09 wtorek godz. 22.00 cza-
su wschodnioamerykańskiego 
(w Europie jest już środa 18.09 
godz. 4 rano) – Waszyngton, Bia-
ły Dom: prezydent Ronald Ma-
cArthur wygłasza orędzie do 
narodu transmitowane przez 
wszystkie telewizje: Ameryka 
ma tradycyjnych sojuszników, 
ale ma tez tradycyjnych wro-
gów, którzy są zarazem wroga-
mi wolności. Ameryka ma też 
sojuszników, którzy są przy-
jaciółmi. To właśnie Polacy 
– podkreśla prezydent. Polacy 
zawsze walczyli o wolność.  
W USA będziemy zawsze 
pamiętać, że bohaterowie 
Ameryki Pułaski, Kościuszko, 
Kukliński byli Polakami. Ma-
cArthur ujawnia ultimatum dla 
Rosji ważne do końca wrze-
śnia, natomiast już teraz Ame-
ryka podjęła działania przy po-
mocy systemów satelitarnych, 
aby sparaliżować rosyjskie 
systemy łączności – na razie 
sił rosyjskich biorących udział  
w agresji na Polskę. Jeszcze 
dzisiejszej nocy pierwsza eska-
dra okrętów USA wpłynie na 
Bałtyk – deklaruje prezydent.

17.09 wtorek godz. 22.40 
czasu wschodnioamerykań-
skiego (w Europie jest już 
środa 18 września 4.40 rano) 
– Waszyngton, Pentagon:  
z polecenia prezydenta Ro-
nalda MacArthura szef połą-
czonych sztabów US Army 
generał John Patton nakazuje 
natychmiastowe wzmocnienie 
sił amerykańskich w Europie, 
wysłanie pomocy humanitarnej 
dla Polaków od narodu amery-
kańskiego oraz kompleksową 

aktywację systemów satelitar-
nych tzw. gwiezdnych wojen.

18.09 środa między 4 a 6 
nad ranem: w Warszawie  
i w kilku innych miastach 
Polski komandosi Specnazu 
aresztują i uprowadzają do 
Moskwy grupę 16 czołowych 
polityków polskich. Są wśród 
nich m.in. byli premierzy Jaro-
sław Kaczyński, Jerzy Buzek, 
sędziwy Jan Olszewski oraz 
Mariusz Kamiński, Romu-
ald Szeremietiew, arcybiskup 
Głódź, Jacek Sasin, Jarosław 
Zieliński i Antoni Macierewicz 
a także przywódca grupy na-
cjonalistycznej o pseudonimie 
„Zych”, który zburzył pomnik 
żołnierzy rosyjskich w Osso-
wie pod Warszawą. Zarzuca 
się im działania przeciwko po-
jednaniu polsko rosyjskiemu, 
podżeganie do wojny, godze-
nie w bezpieczeństwo energe-
tyczne Unii Europejskiej oraz 
naruszanie praw człowieka we 
wschodniej Polsce. Za Rado-
sławem Sikorskim i Zbignie-
wem Ziobro rozesłane zostały 
międzynarodowe listy gończe. 
Wszyscy mają zostać osądzeni 
przez niezależny trybunał mię-
dzynarodowy w Moskwie.

18.09 środa godz. 714 – 
Białystok, kwatera polowa 
generała Nikity Breżnina: 
dowódca rosyjskich „sił po-
kojowych” raportuje sytuację 
przez telefon prezydentowi 
Rosji. W trakcie rozmowy na-
stępują zakłócenia, a następnie 
całkowite zerwanie wszelkiej 
łączności zarówno z Moskwą, 
jak też pomiędzy jednostkami 
rosyjskimi w Polsce.

Publikowany tekst sta-
nowi fragment scenariu-
sza filmu political fiction. 
Autor jest dr. historii, po-
litologiem, dziennikarzem  
w Polsce i w Ameryce, 
profesorem na Uniwersy-
tecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w War-
szawie oraz w Wyższej 
Szkole Kultury Społecznej 
i Mediów w Toruniu. W la-
tach 1973-85 prowadził 

działalność niepodległościową i antykomunistyczną jako 
dziennikarz PAP konspiracyjnie współpracował z Radiem 
Wolna Europa. Wykryty i aresztowany przez bezpiekę, 
został skazany przez sąd stanu wojennego jako agent 
wywiadu Stanów Zjednoczonych. Z 15 lat więzienia ja-
kie wnioskował Naczelny Prokurator Wojskowy w akcie 
oskarżenia, 5 lat odsiedział Szaniawski w najcięższych 
komunistycznych więzieniach na ul. Oczki i Rakowieckiej 
w Warszawie oraz w Barczewie na Mazurach. Uwolnio-
ny, uniewinniony i zrehabilitowany przez Sąd Najwyższy  
w 1990r. jako ostatni więzień polityczny PRL. Przyjaciel 
i pełnomocnik pułkownika Kuklińskiego, ufundował wraz 
z nimi Pomnik Katyński na Pl. Zamkowym w Warszawie, 
przywiózł z Ameryki do Ojczyzny urnę z jego prochami. 
Autor kilku tysięcy publikacji m.in. monumentalnych mo-
nografii: Reduta – Polska między historią, a geopolityką, 
Pułkownik Kukliński - samotna misja, Marszałek Piłsud-
ski w obronie Polski i Europy, „Grunwald – pole chwały”. 
Jest też autorem kilkunastu scenariuszy telewizyjnych 
filmów dokumentalnych. 

Właśnie zbliża się 5. rocznica tragicznej śmierci pro-
fesora Józefa Szaniawskiego, wyjątkowego znawcy 
najnowszej historii Polski, a szczególnie stosunków  
polsko-rosyjskich.

prof. Józef Szaniawski
(Autor zginął tragicznie  

4 września 2012 r. w Tatrach)
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Jaka tarcza? Romuald Szeremietiew
Kilka uwag po święcie Wojska Polskiego nazywanego w Drugiej RP nie bez przyczyny Świętem Żołnierza.

Zwierzchnik sił zbrojnych RP w prze-
mówieniu wygłoszonym w dniu 15 
sierpnia na placu Piłsudskiego w War-
szawie mówił o źródłach zwycięstwa 
w Bitwie Warszawskiej 1920 r. Wspo-
mniał o sile moralnej naszego wojska, 
która była „jednym z fundamentów 
tamtego wielkiego sukcesu”. Nie uznał 
jednak za stosowne, aby snując analo-
gie z czasami współczesnymi zasta-
nowić się jak wygląda morale współ-
czesnego wojska. Zamiast tego zaczął 
rozwodzić się nad „innymi fundamen-
tami” zwycięstwa. Na pierwszym miej-
scu wymienił „wsparcie demokracji 
Zachodu”, dalej „pod wieloma wzglę-
dami” nowoczesne uzbrojenie ówcze-
snej armii, pracę wywiadu i wreszcie 
wysokie kwalifikacje kadry dowódczej 
wyniesione z lat służby w armiach za-
borczych. Komorowski twierdził, że  
w 1920 r. polskie samoloty panowały  
w powietrzu, a „przywiezione z Fran-
cji” czołgi „siały wśród bolszewików 
strach i panikę”. W tym stanie rzeczy 
zwycięstwo było niejako zagwaranto-
wane. Słuchając tego przemówienia 
można by wnosić, że to nie Bitwa War-
szawska była cudem, ale raczej cudem 
było dotarcie wojsk sowieckich pod 
Warszawę. No bo skoro Polska miała 
taką świetną armię i do tego pomoc Za-
chodu, to jakim sposobem ci bolszewi-
cy zdołali dojść do Wisły?

Absolwent historii UW Komorowski 
nakreślił nieprawdziwy obraz. Armia 
polska w 1920 r. była ryzykownym 
zlepkiem formacji zbrojnych tworzo-
nych pod różne koncepcje polityczne 
w okresie I wojny światowej. Państwo 
polskie budowane od listopada 1918 
r. było ciągle raczej projektem niż re-
alnością. Nie miało pewnych granic, 
a sąsiedzi Polski czynili wysiłki poli-
tyczne i wojskowe, aby było ono, jeśli 
już musiało powstać, jak najmniejsze. 

Wynik wojny z Rosją bolszewicką 
miał zdecydować, czy państwo polskie 
w ogóle będzie istnieć. Tymczasem  
w wojnie z Sowietami Polacy byli stro-
ną słabszą. Armia bolszewicka przewa-
żała nad polską nie tylko liczbą żołnie-
rzy. W przeciwieństwie do polskiej była 
jednolicie uzbrojona i umundurowana 
korzystając z tego, co zostało po cza-
sach carskich.

Рабоче-Крестьянская Красная 
Армия maszeruje na Zachód.

W Wojsku Polskim mieliśmy nie 
tylko pstrokaciznę mundurów, ale też 
różnorodność broni, np. było 18 typów 
karabinów o różnych kalibrach i podob-
nie różnorodną broń maszynową. Jakie 
to stwarzało problemy tylko w zaopa-
trzeniu wojska w amunicję nie trzeba 
mówić.

Żołnierze polscy z ckm Schwarzlose

Także w kadrze dowódczej byliśmy 
w gorszym położeniu. Dowódcy polscy 
wywodzący się z Legionów, z armii ro-
syjskiej i austriackiej w czasie I wojny 
dowodzili pułkami i brygadami, nielicz-
ni dywizjami. Po stronie bolszewickiej 
na wojnę z Polską stawiła się doświad-
czona kadra dowódcza;  zgłosiło się na 
ochotnika czterdzieści tysięcy oficerów 
byłej armii carskiej, w tym tysiąc gene-
rałów z naczelnym dowódcą wojsk Mi-
kołaja II gen. Brusiłowem. W sierpniu 
1920 r., na froncie z Polską wszyscy do-
wódcy armii sowieckich, poza jednym, 
byli carskimi oficerami dyplomowany-
mi, absolwentami elitarnych akademii 
wojskowych z frontowym doświadcze-
niem operacyjnym. Myli się też Komo-
rowski w ocenie roli i znaczenia lot-
nictwa i broni pancernej. Na podstawie 
tego co powiedział można by sądzić, że 
w 1920 r. polscy pancerniacy niczym 
dywizje Guderiana rozbijali sowiec-
kiego napastnika zagonami pancerny-
mi. Tymczasem Polska miała wówczas 
120 czołgów – Sowieci 80 i obie strony 
używały ich w małych pododdziałach, 

a nawet pojedynczo więc na losy woj-
ny wpływ tych czołgów był minimalny. 
Także opowieść Komorowskiego jak to 
lotnictwo polskie „panowało w powie-
trzu” jest nieprawdziwa – obie strony 
miały na froncie okresowo po około 
300-400 samolotów, przy czym So-
wieci mieli ich zawsze więcej. Teore-
tycznie Polska dysponowała liczbą ok. 
1800 samolotów (Rosja ponad 2400), 
ale wobec braku pilotów i mechaników 
oraz stanu zużycia maszyn obie strony 
nie mogły skierować więcej samolotów 
na front. Więc o polskim „panowaniu” 
w powietrzu nie mogło być mowy.

Wojna polsko-sowiecką była wojną 
mas piechoty, a siłę ofensywną stano-
wiła kawaleria (Budionny), początko-
wo przez Polskę niedocenianą. Wojska 
bolszewickie przeważały nad polski-
mi liczebnie, ilością, jednorodnością 
uzbrojenia i poziomem wyszkolenia 
kadry dowódczo – sztabowej. O pol-
skim zwycięstwie tak naprawdę zde-
cydowały więc czynniki niematerialne: 
marginalizowany przez Komorowskie-
go „duch”, czyli wysokie morale żoł-
nierzy, także geniusz militarny Naczel-
nego Wodza i zdolności intelektualne 
polskich dowódców. Decydowało nade 
wszystko przekonanie żołnierza, że 
broni ojczyzny i niepodległości i że 
pokona wroga nawet idąc w bój głodno 
i boso, bo i takie były sytuacje w tym 
„nowoczesnym” wg Komorowskiego 
wojsku. Dlatego też w Drugiej RP dzień 
15 sierpnia ogłoszono Świętem Żołnie-
rza, bo zwycięstwo było zasługą każde-
go z uczestniczących w niej żołnierzy.

Marszałek Piłsudski podkreślał za Na-
poleonem, że dla odniesienia zwycię-
stwa stan moralny armii jest trzy razy 
ważniejszy od uzbrojenia. Wojna 1920 
r. była tego potwierdzeniem. Piłsudski 
zwracał też uwagę na istotną zależność 
-„…. próby poprawienia stanu moralne-
go u siebie lub psucie stanu moralnego  
u przeciwnika są stale przedsiębrane, 
stale robione, albowiem zwycięstwo 
samo nie jest niczym innym, jak zła-
maniem woli przeciwnej, osłabieniem 
tej woli, co jest przygotowaniem do 
ostatecznego fizycznego zwycięstwa.” 
(„Pisma zbiorowe”, t. VIII, s. 319)  
Zastanówmy się w kontekście słów 
Marszałka się nad stanem moralnym 
współczesnego polskiego wojska, sko-
ro minione lata trudno nazwać jego 
poprawianiem. Już prędzej to co zro-
biono można nazwać psuciem stanu 
moralnego armii.

Kwestią podstawową dla morale 
sił zbrojnych jest odwołanie się do 
narodowej tradycji. Wojsko opiera 
się na patriotyzmie zakorzenionym  
w tradycji. Tradycja jest więc rzeczy-
wistością zawierającą wartości dzięki 
którym kształtuje się morale wojska, 
najwazniejszy czynnik konstytytyw-
ny jego siły.

Tradycja wojskowa powstaje dzięki 
pamięci o zwycięstwach i bohaterskich 
czynach z przeszłości. Jednak nie może 
ona być zwykłym zlepkiem zdarzeń  
i bezkrytycznym aprobowaniem 
wszystkiego co było. Muszą być za-
stosowane właściwe kryteria wybo-
ru. Posłużmy się przykładem. Mamy  
w przeszłości dwie postawy żołnierzy. 
Pierwsza – pułkownik Łukasz Cie-
pliński. W 1939 r. dowodził kompanią 
ppanc. i w bitwie nad Bzurą osobiście 
zniszczył osiem niemieckich czołgów. 
Następnie działał w podziemiu jako 
inspektor AK w Rzeszowie. Podległe 
mu oddziały zdobyły niemiecki pocisk 
rakietowy „V” następnie przetranspor-
towany do Anglii. Z powodzeniem wal-
czył z Niemcami w akcji „Burza”. Za-
grożony aresztowaniem kontynuował 
walkę z nowym okupantem stając na 
czele kierownictwa WiN. Aresztowa-
ny przez UB przez ponad trzy lata był 
torturowany w śledztwie prowadzonym 
pod bezpośrednim nadzorem NKWD. 
W dniu 14 października 1950 r. zabi-
to go strzałem w tył głowy. Kilka dni 
przed egzekucją jeden ze strażników 
więziennych przemycił jego rodzinie 
gryps, w którym oficer napisał: „Nie 
mogłem żyć inaczej”.

A teraz drugi oficer – uczestnik woj-
ny z bolszewikami 1920 r. i wybitny 
teoretyk sztuki wojennej. W 1939 r. 
dowodził pułkiem kawalerii, trafił do 
niewoli niemieckiej. W 1943 r. Niemcy 
zawieźli go do Katynia pokazali zwło-
ki zamordowanych przez Sowietów 
polskich oficerów. W 1945 r. oficer ten 
wstąpił do wojska tworzonego przez 
komunistów. Awansowany przez „pre-
zydenta” Bieruta na generała. Kierował 
w Sztabie Generalnym WP komórką 
do zwalczania podziemia i takich ofi-
cerów jak płk Ciepliński. Tym drugim 
oficerem był odznaczony trzykrotnie 
Krzyżem Walecznych pułkownik WP 
Stefan Mossor. Pytanie brzmi: który  
z tych oficerów powinien być wzorem 

Romuald Szeremietiew
prof. KUL, były Minister  

Obrony Narodowej
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dla obecnego wojska? Obaj przecież 
nie mogą być.

Oglądałem w dzienniku TV wizytę 
prezydenta Komorowskiego na Cmen-
tarzu Powązkowskim, gdzie trwają 
prace wykopaliskowe w miejscu ujaw-
nionych dołów z ofiarami UB. Komo-
rowski nie przyprowadził tam swoje-
go teścia, pułkownika UB. Jakie więc 
moralne znaczenie mają  słowa z jego 
przemówienia: „Wielkość tamtego pol-
skiego zwycięstwa z 1920 roku zbu-
dowała swoisty wzorzec, który przy-
mierzamy do współczesności.” Jaki to 
wzorzec wg Komorowskiego, kto i do 
czego go przymierza?

W latach Drugiej Rzeczypospolitej 
Polak szedł do wojska z pobudek patrio-
tycznych. Szedł po to, aby nauczyć się 
walczyć i być gotowym bronić ojczyzny 
w przypadku zagrożenia. Nikt się od tego 
nie wykręcał i nie wstydzono się zakładać 
polskie mundury. Dziś MON zachęca do 
wstępowania w szeregi WP tak, jakby re-
krutowało najemników, kusząc zarobka-
mi i „przygodą” w egzotycznych krajach. 
Pod rządami PO przeprowadzono „uza-
wodowienie” armii przekształcając ją  
w rodzaj  agencji ochrony, gdzie wyko-
nuje się „pracę” żołnierza w ciągu ośmiu 
godzin, a mundur jest ubraniem robo-
czym. Zanika etos żołnierskiej służby na 
rzecz praw pracowniczych „zawodow-
ców”. Wojskowy doradca ministra obro-
ny w odpowiedzi na pytanie dziennikarki 
mówi, że wojsko chciałoby, aby przycho-
dzili do niego patrioci. Dobrymi chęciami 
jak wiadomo brukuje się drogę do piekła.

Komorowski w wygłoszonym prze-
mówieniu dokonał też odkrycia ogła-
szając, „że budowa własnych naro-
dowych zdolności obronnych to nasz 
główny obowiązek wobec Ojczy-
zny…”. Spostrzegł, że bez skutecznej 
obrony polskiej przestrzeni powietrz-

nej „inne wydatki na modernizację 
sił zbrojnych ponoszone dzisiaj mogą 
okazać się bezużyteczne”.  Racja. Dla-
czego jednak z tym „odkryciem” czekał 
jako prezydent dwa lata, a wcześniej 
jako marszałek sejmu (druga osoba  
w państwie) aprobował to, co robili  
w wojsku ministrowie obrony wywo-
dzący się z jego partii? 

Komorowski przez wiele lat zajmo-
wał ministerialne stołki w MON, za-
czynał w 1990 r. jako zastępca ministra 
gen. Siwickiego, który dowodził w naj-
większej po drugiej wojnie światowej 
operacji militarnej, zajęcia Czechosło-
wacji przez wojska bloku sowieckiego 
w 1968 r. Z tego chociażby względu 
obecny prezydent powinien wiedzieć 
od dawna, że krajowi potrzebna jest 
obrona przeciwlotnicza, a marynarka 
wojenna powinna mieć okręty.  Moż-
na by powiedzieć – cóż, lepiej późno 
niż wcale, ale zastanawia, że w rosyj-
skich gazetach pojawiły się nadzieje, 
jak to dzięki „tarczy” Komorowskie-
go Polska osłabi związki sojusznicze  
z USA.  Czyżby proroczo pisała „Kom-
somolskaja Prawda” w czasie wyborów  
w Polsce, że dla Rosji będzie lepiej, je-
śli wygra Komrowski?

Wojsko Polskie potrzebuje dobrego 
uzbrojenia, samolotów, rakiet, okrętów, 
czołgów, dział, jednak nade wszystko 
nasze wojsko potrzebuje silnego mo-
rale. Modernizowanie i reformowanie 
armii tak długo będzie jałowe, jak dłu-
go nie odbudujemy morale opartego na 
polskiej tradycji narodowej.

W „Konstytucji 3 Maja” czytamy: 
„Naród winien jest sobie samemu obro-
nę od napaści i dla przestrzegania ca-
łości swojej. Wszyscy przeto obywatele 
są obrońcami całości i swobód narodo-
wych. Wojsko nic innego nie jest, tylko 
wyciągniętą siłą obronną i porządną  
z ogólnej siły narodu. Naród winien 
wojsku swemu nadgrodę i poważanie 
za to, iż się poświęca jedynie dla jego 
obrony. Wojsko winno narodowi strze-
żenie granic i spokojności powszech-
nej, słowem winno być jego najsilniej-
szą tarczą.”

Taką tarczę należy zbudować.
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Stefan Batory pod Pskowem 
obraz Jana Matejki z 1872, przedstawiający poselstwo cara Rosji 

Iwana IV Groźnego do króla Polski i wielkiego księcia litewskiego, 
Stefana Batorego z prośbą o pokój.




