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Kardynał Stefan Wyszyński 
będzie beatyfikowany
Papież Franciszek upoważnił Kongregację do Spraw Kanonizacyjnych do ogłoszenia dekretu o cudzie za wstawien-
nictwem Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Oznacza to, że proces beatyfikacyjny Prymasa 
Tysiąclecia zakończył się i wkrótce poznamy datę i miejsce uroczystej beatyfikacji – poinformowało Biuro Prasowe 
Archidiecezji Warszawskiej.

Ojciec Święty przyjął na au-
diencji prefekta Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych, kard. 
Angelo Becciu i upoważnił tę 
dykasterię do opublikowania 
ośmiu dekretów. Jeden z nich 
dotyczy cudu za przyczyną 
kard. Stefana Wyszyńskiego 
- poinformowało na stronach 
Stolicy Apostolskiej watykań-
skie biuro prasowe.

Wkrótce, być może w ciągu 
najbliższych tygodni, może-
my spodziewać się kolejnego 
komunikatu Stolicy Apostol-
skiej: zostanie w nim poda-
na data beatyfikacji oraz jej 
miejsce. Dowiemy się także, 
kto w imieniu papieża doko-
na promulgacji (ogłoszenia) 
dekretu o beatyfikacji. Przy-
pomnijmy, że kard. Kazi-
mierz Nycz wyraził nadzieję, 
że beatyfikacja odbędzie się 
w Warszawie.

Proces rozpoczął się  
w 1989 r. a zakończył  
w 2019 r. Postulatorem ge-
neralnym procesu był o. Zbi-
gniew Suchecki OFM Conv. 
Relatorem w Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych  
o. Zdzisław Kijas OFM Conv.

Kard. Stefan Wyszyński 
zmarł 28 maja 1981 r. w uro-
czystość Wniebowstąpienia 
Pańskiego. Na jego pogrzeb 
31 maja w Warszawie przy-
były dziesiątki tysięcy ludzi. 
Za życia i po śmierci cieszył 
się szeroką sławą świętości. 
Osiem lat po śmierci w War-
szawie rozpoczął się jego 
proces beatyfikacyjny.

Proces beatyfikacyjny Pry-
masa Tysiąclecia na etapie 
diecezjalnym rozpoczął się 
20 maja 1989 r. a zakończył 
6 lutego 2001 r. Trwał prawie 
12 lat, w jego trakcie odbyło 
się 289 sesji, przesłuchano 59 
świadków, dokładnie prze-
badano całą spuściznę kard. 
Wyszyńskiego – co w efek-
cie dało 2500 stron akt. Akta 
zebrane w toku procesu –  
w sumie 37 tomów – wraz 
załącznikami (książkami, 
artykułami autorstwa kan-
dydata na ołtarze) zostały 
27 kwietnia 2001 r. złożone  
w watykańskiej Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych.

Watykańska część procesu 
beatyfikacyjnego rozpoczęła 
się 7 czerwca 2001 r. oficjal-
nym otwarciem akt beatyfi-

kacyjnych. Kongregacja wy-
znaczyła relatora, tym samym 
rozpoczął się etap studium  
i udowadniania heroiczności 
cnót sługi Bożego. Trzyto-
mowy zbiór materiałów tzw. 
Positio o świętości życia i he-
roiczności cnót Sługi Bożego 
kard. Kazimierz Nycz złożył 
22 listopada 2015 r. na ręce 
prefekta watykańskiej kon-
gregacji kard. Angelo Amato. 
Przekazana dokumentacja 
dotyczyła cnót teologalnych: 
wiary, nadziei i miłości; kar-
dynalnych – roztropności, 
sprawiedliwości, męstwa, 
umiarkowania oraz moral-
nych – czystości, ubóstwa, 
posłuszeństwa i pokory w ży-
ciu Prymasa Wyszyńskiego.

Następnie komisje teolo-
gów oraz kardynałów i bi-
skupów analizowały czy 
sługa Boży praktykował te 
cnoty chrześcijańskie w stop-
niu heroicznym. 25 kwietnia 
2016 r. – zebrał się kongres 
teologów konsultorów. Spo-
tkanie to służyło dyskusji 
nad „Positio super virtuti-
bus”, czyli dokumentacją  
o heroiczności cnót Prymasa 
Polski.

Natomiast 12 grudnia 2017 r. 
odbyła się sesja kardynałów  
i biskupów pod przewodnic-
twem prefekta kard. Angelo 
Amato. Grono to uznało, że 
sługa Boży praktykował cno-
ty teologalne w stopniu hero-
icznym. Prefekt kongregacji 
podczas audiencji przekazał 
papieżowi Franciszkowi do-
kumentację oraz zdanie komi-
sji. Papież potwierdził opinię 
kardynałów i polecił Kon-

gregacji opublikować dekret  
o heroiczności cnót kard. Ste-
fana Wyszyńskiego. Dekret 
o heroiczności cnót Prymasa 
Tysiąclecia datowany jest na 
18 grudnia 2017 r. Od tego 
dnia kard. Wyszyńskiemu 
przysługuje tytuł „Czcigodny 
Sługa Boży”, a do zakończe-
nia procesu beatyfikacyjnego 
potrzeba było już tylko prze-
prowadzenia postępowania 
w sprawie cudu za przyczy-
ną kandydata na ołtarze. To 
postępowanie ma także dwa 
etapy: diecezjalny, a potem 
watykański.

Diecezjalny etap procesu 
toczył się w archidiecezji 
szczecińsko-kamieńskiej

To tam, w 1988 roku, na-
stąpiło domniemane uzdro-
wienie młodej osoby za 
przyczyną kard. Stefana Wy-
szyńskiego. Chodzi o niewy-
tłumaczalne medycznie zda-
rzenie, dotyczące 19-latki, 
która zachorowała na nowo-
twór tarczycy i nie dawano 
jej szans na przeżycie. Proces 

diecezjalny w sprawie cudu 
zakończył się 28 maja 2013 r. 
podczas uroczystej sesji  
w bazylice św. Jana Chrzci-
ciela w Szczecinie. Licząca 
300 stron kompletna doku-
mentacja medyczna oraz 
zeznania świadków zostały 
przekazane do Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych.

Po ogłoszeniu dekretu  
o heroiczności cnót kard. 
Wyszyńskiego sprawa do-
mniemanego uzdrowienia za 
jego wstawiennictwem zo-
stała przebadana przez grupę 
biegłych lekarzy pracujących 
na zlecenie Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych. 29 
listopada 2018 r. konsylium 
lekarskie uznało to zdarzenie 
za niewytłumaczalne z me-
dycznego punktu widzenia.

Następnym etapem były ob-
rady komisji teologów, której 
zadaniem było stwierdzenie 
czy uzdrowienie miało zwią-
zek z modlitwą za przyczyną 
Sługi Bożego. 24 września 
2019 r. (a nie 1 październi-
ka, jak błędnie spekulowały 

niektóre media) zebrała się 
komisja kardynałów i bi-
skupów, która potwierdziła 
autentyczność uzdrowienia 
za wstawiennictwem sługi 
Bożego i zaopiniowała pozy-
tywnie papieżowi.

Papież Franciszek podczas 
wspomnianej audiencji dla 
prefekta upoważnił Kongre-
gację Spraw Kanonizacyj-
nych do ogłoszenia dekretu 
o cudzie.

Cud za wstawiennictwem 
Sługi Bożego

W 1988 r. młoda (19-letnia 
wówczas) kobieta zachoro-
wała na nowotwór tarczycy 
i nie dawano jej szans na 
przeżycie. 17 lutego 1988 r. 
wykonano w Szczecinie 
rozległą operację usuwa-
jąc zmiany nowotworowe 
oraz dotknięte przerzutami 
węzły chłonne. Po począt-
kowym pozornym polepsze-
niu stan zdrowia pacjentki 
pogorszył się. Podczas po-
bytu w Instytucie Onkolo-
gii w Gliwicach w styczniu  
i marcu 1989 kobietę leczo-
no jodem radioaktywnym. 
W gardle wytworzył się guz 
wielkości 5 cm, który dusił 
pacjentkę i zagrażał jej życiu.

14 marca 1989 r., po in-
tensywnych modlitwach 
za wstawiennictwem kard. 
Wyszyńskiego, stwierdzono 
przełom. Kolejne badania 
prowadzone w gliwickim In-
stytucie Onkologii, potwier-
dzały dobry stan kobiety.  
W ciągu 30 lat nie stwierdzo-
no u niej reemisji nowotworu 
i jest całkowicie zdrowa.

Źródło: KAI / Biuro Prasowe 
Archidiecezji Warszawskiej

MA
opr. K.A. Zych

fot. Jan Morek / Forum
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Wywiad z Panem Posłem dr Andrzejem Smirnowem.
Na konwencjach przed-

wyborczych Prawo i Spra-
wiedliwość przedstawiła 
wiele obietnic programo-
wych: piątka Kaczyńskie-
go, piątka Morawieckiego, 
piątka dla zdrowia Jak pan 
to ocenia, czemu ma służyć 
taki sposób prezentacji pro-
gramowej.

– Taki sposób przedstawie-
nia programu pozwala oby-
watelom śledzić i oceniać 
jego realizację. Staramy się 
w ten sposób budować na-
szą wiarygodność. Nasze 
„piątki” to nie obietnice. 
To konkretne, przemyślane  
i obliczone propozycje pro-
gramowe z których jedne już 
są, a pozostałe, będą konse-
kwentnie realizowane.

Stanowią one pewną całość 
i służą realizacji określo-
nych celów naszej strategii 
programowej. Jednym z naj-
ważniejszych naszych celów 
jest budowa takiego państwa, 
w którym poziom życia na-
szych obywateli będzie po-
dobny do poziomu życia oby-
wateli w bogatych krajach 
europejskich. Żyjemy we 
wspólnej Europie, otwarte są 
granice, otwarty jest rynek 
pracy. Każdy obywatel może 
sobie wybrać miejsce pracy  
i zamieszkania, które najbar-
dziej mu odpowiada. Chodzi 
zatem o to aby nasi obywa-
tele to miejsce znajdowali  
w naszym kraju. Temu celo-
wi służy zarówno wzmacnia-
nie polskich rodzin, poprzez 
500 zł na każde dziecko  
i 300 zł na wyprawkę szkolną 
ale także podnoszenie pła-
cy minimalnej zwiększanie 

stawki godzinowej, obniża-
nie podatków itp.

Konieczność podnoszenia 
płac może być niekorzystna 
dla pracodawców.

– Rzeczywiście, podno-
szenie płac, korzystne dla 
pracowników, może doraź-
nie, spowodować pewne 
kłopoty dla pracodawców.  
Z tego względu podejmowa-
ne są działania zmierzające 
do zmniejszenia tych pro-
blemów a przede wszyst-
kim pomocy pracodawcom  
w adaptacji do nowych wa-
runków. Służy temu piątka 
Morawieckiego, konstytu-
cja dla biznesu a także inne 
podejmowane działania 
zwłaszcza dla ludzi młodych 
wchodzących na rynek pracy. 
Sądzę, że w dalszej perspek-
tywie, taka polityka, podno-
szenia dobrobytu naszych 
obywateli będzie korzystna 
także dla pracodawców. 

PiS mówi dużo na temat 
bezpieczeństwa.

– Niewątpliwie jednym  
z najważniejszych, a być 
może najważniejszym celem 
naszej polityki jest zapewnie-
nie bezpieczeństwa naszemu 
państwu i naszym obywate-
lom. Eugeniusz Kwiatkow-
ski, budowniczy Gdyni  
i Centralnego Okręgu Prze-
mysłowego w II Rzeczypo-
spolitej mówił, że Polska, 
przy swoim położeniu geo-
graficznym, albo będzie bar-
dzo silna albo jej nie będzie. 

My też musimy wyciągać 
wnioski z naszej przeszłości. 
Mamy agresywnego sąsiada, 

który usiłuje odbudowywać 
swoje imperium. Dlatego 
budujemy silną armię, wypo-
sażoną w najnowocześniej-
szy sprzęt. Nasze lotnictwo, 
po uzyskaniu najnowszych 
samolotów F 35 stanie się 
jednym z najsilniejszych  
w Europie. Polskie zakłady 
zbrojeniowe realizują naj-
większe zamówienia dla na-
szych sił zbrojnych.

Rozbudowujemy obronę 
terytorialną, która nie tylko 
przygotowana jest do obrony 
naszego terytorium, ale także 
skutecznie pomaga w likwi-
dacji skutków klęsk żywio-
łowych. 

Umacniamy sojusze woj-
skowe, które skutecznie będą 
odstraszać potencjalnych 
agresorów. Na terenie nasze-
go kraju stacjonują wojska 
NATO przede wszystkim żoł-
nierze amerykańscy. Bezpie-

Czas na kolejne dobre zmiany

czeństwo energetyczne za-
pewniają nam zróżnicowane 
źródła dostaw gazu. Przede 
wszystkim długoterminowy 
kontrakt na dostawę gazu 
amerykańskiego dostarcza-
nego do naszego gazoportu. 
Wkrótce dotrze do nas gazo-
ciąg transportujący gaz nor-
weski. Przeprowadziliśmy 
nie tylko skuteczną dywersy-
fikację źródeł energii ale też 
będziemy dostarczycielami 
gazu do naszych południo-
wo-wschodnich sąsiadów 
zwiększając ich bezpieczeń-
stwo energetyczne.

Polska jest jednym z naj-
bezpieczniejszych krajów 
europejskich chętnie odwie-
dzanym przez zagranicznych 
turystów.

A polityka zagraniczna?
– Nasz rząd prowadzi 

obecnie samodzielną poli-

tykę zagraniczną mając na 
względzie przede wszystkim 
dobro naszeg kraju. Wspól-
nie z innymi krajami Euro-
py środkowo-wschodniej  
i południowej realizuje kon-
cepcję Trójmorza budując 
infrastrukturę umożliwiającą 
integrację i ożywienie współ-
pracy w tym obszarze. Przy-
spiesza to rozwój krajów, 
które z powodów historycz-
nych nie dorównywały do tej 
pory takim gospodarkom jak 
Niemcy i inne kraje Europy 
Centralnej.

Polityka wewnętrzna.
– W polityce wewnętrznej 

chcemy zapewnić zrówno-
ważony rozwój całego kraju. 
W tym celu przeznaczamy 
duże środki na odbudowę 
i rozbudowę infrastruktu-
ry drogowej. Uruchamiamy 
zlikwidowane wcześniej po-
łączenia autobusowe i kole-
jowe, odtwarzamy zlikwido-
wane komisariaty policji itp.

Rozpoczęły się duże i bar-
dzo oczekiwane inwestycje 
strukturalne przede wszyst-
kim przekop Mierzei Wiśla-
nej, Centralny Port Komu-
nikacyjny, tunel pod Świną  
w Świnoujściu.

Nasze plany, to nie wyima-
ginowane, propagandowe ha-
sła ale konkretna i odpowie-
dzialna realizacja programu 
dobrej zmiany.

Dziękuję bardzo za roz-
mowę.

Andrzej Smirnow – nr 3 na liście nr 2
Dr nauk technicznych, nauczyciel akademicki. Pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej. Współzałożyciel i przewodniczący  
Solidarności na Politechnice Warszawskiej. Członek władz regionalnych i krajowych Związku.  
Doświadczony parlamentarzysta. Dwukrotnie pełnił funkcje Przewodniczącego Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.
W komisji Obrony Narodowej zajmuje się szkolnictwem wojskowym. W obecnej kadencji jest wiceprzewodniczącym Komisji ds. Petycji,  
oraz członkiem Komisji Obrony Narodowej i Komisji Senioralnej. Jest również członkiem Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego.  
Za działalność na rzecz niepodległości i rozwoju naszego Państwa został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Wspólnie z małżonką Marią zostali wyróżnieni przez Prezydenta RP medalami za długoletnie pożycie małżeńskie.

Z wielkim uznaniem patrzę na Pana Andrzeja Smirnowa.
Jego bogate doświadczenie, głęboka wiedza, odpowiedzialność  

i sumienność w podejmowaniu służby publicznej  
dla dobra ojczyzny stanowią najlepszą rekomendację,  

którą gorąco popieram.

Szanowni Państwo,
W związku z kończącą się kadencją serdecznie dziękuję za życzliwość,  
oraz pomoc i współpracę przy rozwiązywaniu wielu trudnych spraw.
W przypadku wyboru na kolejną kadencję zamierzam kontynuować 
dotychczasową działalność w komisjach sejmowych a w szczególności pracować  
na rzecz doskonalenia systemu kształcenia oficerów.
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„Niosę Ciebie Polsko jak żagiew”
Piękne słowa abp. Jędraszewskiego o Kornelu Morawieckim
– Kornel Morawiecki podjął osobisty trud, aby nieść Polskę jak żagiew, jak płomienie. Był nieustannie zatroskany, 
aby ta żagiew nigdy nie obróciła się w popiół – powiedział metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w homilii 
podczas mszy pogrzebowej przywódcy „Solidarności Walczącej”.

W homilii wygłoszonej dziś 
w warszawskiej Katedrze Po-
lowej Wojska Polskiego abp 
Jędraszewski zwrócił uwagę, 
że Kornela Morawieckiego 
„od pierwszych dni życia 
niosła Polska patriotyczna, 
walcząca”.

Nawiązał do słów, którymi 
w listopadzie 2015 r. jako 
marszałek senior Kornel 
Morawiecki rozpoczął swe 
wystąpienie na inauguracyj-
nym posiedzeniu Sejmu VIII 
kadencji: „niesiemy Ciebie 
Polsko jak żagiew, jak pło-
mienie, gdzie cię doniesie-
my?”. „To on podjął osobisty,  
w pełni świadomy trud, aby 
ją nieść jak żagiew, jak pło-
mienie. Był przy tym nie-

ustannie zatroskany o to, aby 
ta żagiew nigdy nie obróciła 
się w popiół, a jej płomienie 
nie utraciły swego blasku” – 
powiedział abp Jędraszewski.

Dodał, że „z tego zatroska-
nia” zrodził się udział Korne-
la Morawieckiego jako mło-
dego pracownika naukowego 
Uniwersytetu Wrocławskie-
go w strajkach studenckich  
w marcu 1968 r., a następ-
nie w protestach przeciwko 
interwencji wojsk Układu 
Warszawskiego w Czecho-
słowacji w sierpniu tego roku 
oraz przeciwko brutalnej 
interwencji milicji i wojska 
podczas strajków na Wybrze-
żu w grudniu 1970 r.

Nawiązując do dalszej 

opozycyjnej działalności 
Kornela Morawieckiego  
w czasach PRL, przypomniał, 
że w 1982 r. założył on Soli-
darność Walczącą, a za swoją 
postawę płacił konieczno-

ścią ciągłego ukrywania się 
przed komunistyczną wła-
dzą, a potem aresztowaniem 
i opuszczeniem kraju. „Za to 
płacili także jego najbliżsi, 
pozbawieni na co dzień, na 

co dzień doświadczanej bli-
skości męża i ojca” – powie-
dział abp Jędraszewski.

Zaznaczył, że Kornel Mora-
wiecki był często „nie do końca 
rozumiany, dla wielu zbyt rady-
kalny”, a „w kolejnych wybo-
rach już po 1989 r. przez roda-
ków kilkakrotnie odrzucany”.

Ale ostatecznie – powie-
dział abp Jędraszewski – to 
właśnie Kornelowi Mo-
rawieckiemu „jako posło-
wi na Sejm VIII kadencji 
przypadł zaszczyt, by jako 
marszałek senior uroczyście 
otworzyć jego obrady i móc 
wtedy stwierdzić po latach: 
Donieśliśmy Polskę do na-
szych dni”.

źródło: niezależna.pl

– Żegnamy dziś człowieka niezwykłego, który łączył w sobie radykalizm z łagodnością, gotowością współpracy i ła-
twością wybaczania – powiedział podczas mszy pogrzebowej Kornela Morawieckiego prezes Prawa i Sprawiedliwo-
ści Jarosław Kaczyński. – Przyszło mi pożegnać człowieka niezwykłego w całym tego słowa znaczeniu. Niezwykłego 
poprzez swój życiorys, ale także niezwykłego poprzez swoje cechy czysto osobiste – powiedział szef PiS.

Jarosław Kaczyński o Kornelu Morawieckim: 
Żegnamy dziś człowieka niezwykłego

Według szefa PiS, jeśli 
spojrzeć na życie Kornela 
Morawieckiego z punktu 
widzenia polskiej historii, 
to można powiedzieć, że 
przywrócił on w Polsce bar-
dzo ważną tradycję, która 
przez wiele dziesięcioleci 
nie istniała, czyli tradycję 
powstańczą, która trwała 
„co najmniej od Konfedera-
cji Barskiej poprzez powsta-
nia narodowe, wydarzenia  
I wojny światowej, Legiony, 
konspirację II wojny świa-
towej” i działalność żołnie-
rzy wyklętych. „Dopiero 
właśnie on był tym, który 
do tej tradycji nawiązał” – 
powiedział Kaczyński.

Szef PiS podkreślał, że 
życie Kornela Morawiec-
kiego było sprzeciwem 
wobec zniewolenia, wobec 
tego wszystkiego z czym 
polskiemu patriocie trudno 
było się było pogodzić.

„Tych, którzy marzyli  
o niepodległości, było wie-
lu, ale tylko on potrafił to 
marzenie zmienić w czyn. 
Zmienić w czyn i to czyn 

naprawdę niezwykły. Po-
trafił stworzyć w podziemiu 
organizację niepodległo-
ściową, organizację, która 
nawiązując do tradycji So-
lidarności – będąc w jakiejś 
mierze w szerszym tego sło-
wa znaczeniu częścią Soli-
darności – jednocześnie sta-
wiała sobie zadania najdalej 
idące, zadania odnoszące 
się właśnie do odzyskania 
niepodległości” – powie-
dział Kaczyński.

Życie śp. Marszałka Se-
niora Kornela Morawiec-
kiego było sprzeciwem 
wobec tego, z czym trudno 
jest pogodzić się polskiemu 
patriocie. W działaniach śp. 
Kornela Morawieckiego do-
strzegało się odwagę myśli  
i odwagę czynu – mówił Ja-
rosław Kaczyński.

Prezes PiS mówił, że  
w roku 1989 r. Kornel Mo-
rawiecki stanął przed ko-
lejnym wyborem w swoim 
życiu. Kaczyński zazna-
czył, że jego dzieło było tak 
wielkie, że bez trudu mógł 
włączyć się w to, co działo 

się wtedy w polskim życiu 
publicznym, mógł uzyskać 
tam prominentne miejsce 
i stać się jednym z benefi-
cjentów tego, co się wtedy 
wydarzyło.

„Odrzucił tego rodzaju 
możliwości. Podjął walkę 
już w innych okoliczno-
ściach, ale w jakiejś mierze 
równie trudną. Przedtem 
ryzykował wolnością, być 
może nawet życiem, teraz 
ryzykował tylko wyśmia-
niem” – powiedział lider 
PiS. Jak dodał, Kornel Mo-
rawiecki żył tak przez wie-

le lat, podejmując kolejne 
próby urzeczywistnienia 
swoich idei, odrzucając już 
nie tylko komunizm, ale też 
postkomunizm.

– Gdy Kornel Morawiec-
ki został marszałkiem se-
niorem Sejmu, zaczął się 
koniec postkomunizmu  
i to był jego wielki triumf, 
i spełnienie jego niezwykłe-
go życia – podkreślił.

Prezes PiS dodał, że sej-
mowe wystąpienia Kornela 
Morawieckiego łączyły mo-
ralny i polityczny radykalizm 
z dobrocią i tolerancją, a jest 

to bardzo rzadko występują-
ce połącznie. Jak mówił, jest 
to coś, co czyniło marszałka 
Kornela Morawieckiego nie 
tylko człowiekiem niezwy-
kłym, zasłużonym, ale także 
człowiekiem wielkim, jed-
nym z ojców polskiej niepod-
ległości.

„Tej prawdziwej (niepod-
ległości), której dzisiaj bro-
nimy, którą – można rzec – 
realizujemy, i której bronić 
będziemy już bez niego. Ale 
ciągle pamiętając o nim, 
ciągle pamiętając o jego ży-
ciu, pamiętając o tej nauce, 
którą z tego życia można 
wyciągać. O tej nauce, któ-
ra dotyczy odwagi, doty-
czy zdecydowania w myśli  
i w czynie, ale dotyczy tak-
że tolerancji i miłości wo-
bec innych” – mówił Jaro-
sław Kaczyński. 

– Będziemy nadal bronić 
niepodległości, pamiętając 
śp. Kornela Morawieckie-
go i Jego dzieło. Niech od-
poczywa w pokoju – dodał 
prezes PiS

źródło: niezalezna.pl
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Dr Krzysztof Kawęcki
Historyk, Wiceprezes 

Prawicy Rzeczypospolitej

Nie można gardzić drugim człowiekiem
Wywiad z politologiem dr. Krzysztofem Kawęckim, rozmawia Mariusz Kamieniecki.

Jak odbiera Pan akcję 
części środowiska artystów 
pn. „Nie świruj, idź na wy-
bory”? 

– Jest to z akcja części 
środowiska artystycznego  
i osoby występujące w tych 
spotach są znane ze swoje-
go wcześniejszego zaanga-
żowania politycznego, po 
stronie Platformy. A zatem 
zestaw tych nazwisk, osób, 
które występują w tych fil-
mikach nie jest zaskakujący. 
Autorem akcji „Nie świruj, 
idź na wybory” jest fotograf 
Tomasz Sikora, który – dla 
przypomnienia – był człon-
kiem honorowego komitetu 
poparcia Bronisława Komo-
rowskiego przed wyborami 
prezydenckimi w 2010 oraz 
w 2015 roku. Natomiast 
sama akcja jest – można 
powiedzieć – kontynuacja 
wcześniejszych tego typu 
działań np. „Nie pękaj. Do-
konaj wyboru”, „Nie wygłu-
piaj się, idź na wybory” czy 
też bardziej znanej akcji „Za-
bierz babci dowód” – przed 
wyborami parlamentarnymi 
w 2007 roku. Ta ostatnia ak-
cja była skierowana do ludzi 
młodych, do wnuków i wy-
mierzona w seniorów, w oso-
by starsze, był to też rodzaj 
pewnego buntu wobec ludzi 
starszych, dziadków. Był to 
też pewien rodzaj lewackie-
go przesłania. W jednym jak 
i w drugim przypadku mamy 
do czynienia oczywiście  
z negatywnym przesłaniem, 
chociaż inicjatorzy tych akcji 
podkreślają, że ich celem jest 
mobilizacja społeczeństwa 
do udziału w wyborach. Sło-
wo świrować, które przenik-
nęło z gwary więziennej do 
języka potocznego głównie 
do slangu młodzieżowego – 
w gwarze więziennej ozna-
cza wariować, udawać chore-
go psychicznie, a zatem jego 
użycie w tym kontekście nie 
pozostawia złudzeń, co do 
przesłania, które jest oparte 

na pogardzie wobec ludzkich 
słabości fizycznych, czy też 
psychicznych i to jest w tym 
najbardziej bulwersujące. 

Czy nie mamy tu do czy-
nienia z stygmatyzowaniem 
osób zmagających się z pro-
blemami zdrowia psychicz-
nego? 

– Zdecydowanie mamy  
w tym wypadku do czynie-
nia ze stygmatyzowaniem 
osób niepełnosprawnych, co 
więcej to „parodiowanie” 
prowadzą tzw. artyści, któ-
rzy podkreślają swój związek  
z nurtem politycznym, któ-
ry rzekomo wyraża wielką 
troskę o godność człowieka,  
o sprawiedliwość i przestrze-
ganie praw człowieka. Tutaj 
mamy do czynienia absolut-
nie z pogardą dla osób wy-
kluczonych z powodów swo-
jej niepełnosprawności. Nie 
wiemy czy i jak parodiowa-
nie osób niepełnosprawnych 
nie wpłynie nie ich stan psy-
chiczny. Przecież wiele z tych 
osób ma poczucie niższej 
wartości, często subiektywne 
poczucie niesprawiedliwości 
i jeżeli tylko niektóre z tych 
osób niepełnosprawnych  
z powodu spotu aktora Woj-
ciecha Pszoniaka uznają, że 
znów spotkała ich krzywda, 
to będzie to obciążało sumie-
nie tego aktora. Parodiowani 
w tych spotach to są ludzie 
doświadczeni przez los, ale 
też odnajdujący sens i radość 
swojego życia, a tego typu 
parodiowanie, naśmiewanie 
się, tego typu spoty ten sens 
i z trudem budowaną ich ra-
dość życia kwestionują. I to 
jest najbardziej bulwersu-
jące. Zapewne wiele z tych 
osób jest wrażliwych, co jest 
zrozumiałe na punkcie swo-
jej godności i ludzie pokroju 
Wojciecha Pszoniaka czy inni 
występujący w tych spotach 
nie są w stanie ich poniżyć  
i odebrać im poczucia god-
ności i osobistej wartości in-
telektualnej, którą posiadają. 
Dobrze byłoby żeby np. pan 
Pszoniak zadał sobie pytanie, 
czy przyjmując taką a nie 
inną pozę, aby na pewno sam 
nie ma jakichś problemów. 
Akcja „Nie świruj, idź na wy-
bory” jest tez pytaniem szer-
szym, o kondycję moralną, 
ale też intelektualną czy stan 
psychiczny tzw. artystów.  
Z całą pewnością osoby, które 
wystąpiły w tych spotach nie 
zasługują żeby nazywać ich 
artystami. Prawdziwi artyści, 
których jest w Polsce bardzo 
wielu – niezależnie od ich 

politycznych poglądów – na 
pewno nie pozwoliliby sobie 
na zejście poniżej pewnego 
poziomu. Tego typu postawy 
dyskwalifikują uczestników 
tych spotów jako artystów. 

Trudno podejrzewać tych 
„artystów” o zdolność do 
refleksji, która byłaby  
w tym momencie niezbędna 
i chyba oczekiwana…

– Nie ma sensu wymieniać 
nazwisk – wszyscy je prze-
cież znamy, ale tych ludzi  
z pewnością nie stać na re-
fleksję i tutaj nie mam złu-
dzeń. Są to osoby pyszne, 
ale te oderwane nie tylko od 
rzeczywistości, ale od spraw 
codziennych, ludzkich, tak-
że od narodowej tradycji, 
którzy nie mają zrozumienia 
dla kultury narodowej, dla 
dobrych obyczajów, a bez 
tego trudno mówić o dobrej 
polskiej sztuce na wysokim 
poziomie, która jest związana 
z docenieniem wartości, któ-
rymi ci ludzie, w tym spocie 
zwyczajnie gardzą. 

Słowa przepraszam też 
nie słychać… 

– Jeśli się pojawiają prze-
prosiny, to są to standardowe 
określenia – przepraszam je-
śli moje wypowiedzi zostały 
zrozumiane w taki, czy inny 
sposób, ale to nie załatwia 
sprawy. Jest to tylko ograna 
formuła, która wielokrotnie 
się pojawia. Najpierw jest 
świadomy czyn naganny,  
a później jest pustosłowie, 
które absolutnie nie rozwią-
zuje problemu. Słowo, które 
rani tworzy rzeczywistość  
i pozostawia ślad, którego nie 
da się wymazać słowem bez 
treści – przepraszam, które 
nie naprawia krzywdy. 

Na próżno też szukać wy-
raźnego odcięcia się Koali-
cji Obywatelskiej, której 
zwolennicy czy sympatycy 
występują w spotach „Nie 
świruj, idź na wybory”?

– Reakcja polityków Ko-
alicji Obywatelskiej jest za-
smucająca. Np. Grzegorz 
Schetyna wyraził wręcz afir-
mację dla tej akcji, w jego 
przekonaniu przesłanie tej 
akcji nie brzmi nie wariować, 
tylko iść na wybory. Zastana-
wiam się, czy lider Platformy 
wierzy w to, co mówi, bo wy-
daje się, że raczej widzi sens 
tego typu akcji, które mają 
wspierać kampanię Koalicji 
Obywatelskiej. Również jeśli 
chodzi o kandydatkę Koalicji 
Obywatelskiej na premiera 

Małgorzatę Kidawę-Błońską, 
to jej wypowiedź na temat tej 
akcji jest też wymijająca, bo 
mówi, że widziała tylko je-
den spot mniej bulwersują-
cy z udziałem innego aktora  
i jak twierdzi nie znalazła  
w nim nic nagannego.  
A zatem nie zna – jak twier-
dzi – tej akcji, więc trudno 
się jej wypowiedzieć. Tego 
typu postawa uprawnia do 
stwierdzenia, że czołowi po-
litycy Koalicji Obywatelskiej 
przyjmują tę akcję życzliwie, 
choć pojawiają się też gło-
sy krytyczne, co świadczy 
o braku spójności w wybor-
czym przekazie tej politycz-
nej formacji.

Swój sprzeciw wyrazili 
m.in. rzecznik praw pa-
cjenta, Zarząd Główny 
Polskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego, co więcej 
oświadczenie w tej sprawie 
wydał nawet sprzyjający 
zwykle opozycji Adam Bod-
nar, rzecznik praw obywa-
telskich…

– Oświadczenie rzeczni-
ka praw obywatelskich jest 
dość niejednoznaczne, bo na 
początku mówi, że jako or-
gan konstytucyjny ochrony 
praw człowieka wyraża po-
parcie dla inicjatyw, których 
celem jest zachęta do udziału  
w wyborach parlamentar-
nych, a z drugiej wyraża 
sprzeciw wobec konstru-
owania kampanii wyborczej  
w oparciu o stereotypy –  
w tym wypadku osób choru-
jących psychicznie. Oświad-
czenie Adama Bodnara nie 
jest zatem na tyle jasne  
i wyraźne, którego można 
by oczekiwać od rzecznika 
praw obywatelskich, który 
powinien stawać w obronie 
wszystkich, a w szczególno-
ści grup osób wykluczonych 
społecznie, bądź narażonych 
na wykluczenie społeczne.

Pozostaje jeszcze jedna 
kwestia, mianowicie jakoś 
nie słychać reakcji ze stro-
ny rodziców dzieci, którzy 
okupowali Sejm domagając 
się większego wsparcia dla 
osób niepełnosprawnych? 

– Okazuje się, że słuszne 
postulaty środowisk osób 
niepełnosprawnych wyraża-
ne przez ich rodziców zosta-
ły upolitycznione, co więcej 
wykorzystywane przez nie-
wielką grupę aktywistów, 
którzy jak się okazuje – na 
tym proteście w Sejmie – też 
próbują robić swoje tzw. ka-
riery polityczne. Widać, że 

tym aktywistom wcale nie 
chodziło o kwestie rozwią-
zania problemów osób nie-
pełnosprawnych, które na 
pewno wymagają poważnej 
debaty różnych rozwiązań  
w gronie specjalistów, eks-
pertów itd. natomiast brak 
reakcji tych aktywistów na 
akcję „Nie świruj, idź na 
wybory” i skandaliczne za-
chowania występujących  
w tych spotach, potwierdza, 
że mieliśmy do czynienia 
z akcją propagandowo-po-
lityczną niż służącą rze-
czywiście rozwiązywaniu 
problemów osób z niepełno-
sprawnościami. Tym bardziej 
jest to zdumiewające, że pa-
rodiowanie osób niepełno-
sprawnych przez Wojciecha 
Pszoniaka dotyczy osób naj-
bliższych, dzieci tych, którzy 
protestowali w Sejmie często 
ze swoimi dziećmi. To poka-
zuje brak autentyczności tego 
typu działań. 

Jaka powinna być odpo-
wiedź osób niepełnospraw-
nych na akcję „Nie świruj, 
idź na wybory”? 

– Najlepszą odpowiedzią 
osób niepełnosprawnych, 
które stały się obiektem prze-
śmiewczego spotu powinien 
być udział w wyborach parla-
mentarnych ze świadomością 
jakie podejście jaki stosunek 
mają do nich takie środo-
wiska jak Platforma. Ale to 
prześmiewcze podejście po-
lityków Platformy powinno 
też zmobilizować inne osoby, 
często być może wahające 
się, dla których motywy po-
lityczne udziału w wyborach 
są może mniej istotne, ale 
postawa pogardy zwyczajnie 
dla człowieka, bo taka choro-
ba może spotkać przecież po-
tencjalnie każdego z nas, bo 
kwestia niepełnosprawności 
to nie są tylko sprawy wro-
dzone, ale często też nabyte 
w wyniku wypadków, do-
świadczeń losowych, a zatem 
ta świadomość powinna mo-
bilizować. Gdyby taka była 
reakcja na te spoty, to była-
by to najlepsza odpowiedź, 
najlepsza lekcja dana tym, 
którzy w pogardzie mają po 
prostu człowieka. 

Dziękuję za rozmowę.

źródło: naszdziennik.pl
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75 lat temu po 63 dniach walki upadło Powstanie Warszawskie
75 lat temu, 2 października 1944 r., po 63 dniach heroicznego i samotnego boju prowadzonego przez powstańców z wojskami niemieckimi, wobec braku perspektyw dalszej 
walki, przedstawiciele KG AK podpisali w Ożarowie układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie.

Powstanie Warszawskie było 
największą akcją zbrojną pod-
ziemia w okupowanej przez 
Niemców Europie. Planowane 
na kilka dni, trwało ponad dwa 
miesiące. Jego militarnym celem 
było wyzwolenie stolicy spod 
niezwykle brutalnej niemieckiej 
okupacji, pod którą znajdowała 
się od września 1939 r.

Powstanie Warszawskie było 
największą akcją zbrojną pod-
ziemia w okupowanej przez 
Niemców Europie. Planowane 
na kilka dni, trwało ponad dwa 
miesiące. Dowództwo AK za-
kładało, że Armii Czerwonej 
zależeć będzie ze względów 
strategicznych na szybkim 
zajęciu Warszawy. Przewidy-
wano, że kilkudniowe walki 
zostaną zakończone przed wej-
ściem do miasta sił sowieckich. 
Oczekiwano również pomocy 
ze strony aliantów.

Opanowanie miasta przez AK 
przed nadejściem Sowietów  
i wystąpienie w roli gospodarza 
przez władze Polskiego Pań-
stwa Podziemnego w imieniu 
rządu polskiego na uchodź-
stwie miało być atutem w wal-
ce o niezależność wobec ZSRS. 
Liczono na to, że ujawnienie 
się w Warszawie władz cywil-
nych związanych z Delegaturą 
Rządu na Kraj będzie szcze-
gólnie istotne w związku z po-
wołaniem przez komunistów 
PKWN.

Premier Stanisław Mikołaj-
czyk, udający się pod koniec 
lipca 1944 r. na rozmowy ze 
Stalinem, liczył, iż ewentualny 
wybuch powstania w stolicy 
wzmocni jego pozycję negocja-
cyjną wobec Sowietów.

Opinii premiera nie podzielał 
Naczelny Wódz gen. Kazimierz 
Sosnkowski, który uważał, że 
w zaistniałej sytuacji zbroj-
ne powstanie pozbawione jest 
politycznego sensu i w najlep-

szym przypadku zmieni jedną 
okupację na drugą. W depeszy 
do gen. Komorowskiego pisał: 
„W obliczu szybkich postę-
pów okupacji sowieckiej na 
terytorium kraju trzeba dążyć 
do zaoszczędzenia substancji 
biologicznej narodu w obliczu 
podwójnej groźby ekstermina-
cji”. Pomimo takiego stanowi-
ska, gen. Sosnkowski nie wydał  
w sprawie powstania jedno-
znacznego rozkazu.

Przy podejmowaniu decyzji  
o rozpoczęciu walki w stolicy 
nie bez znaczenia były także 
działania propagandy sowiec-
kiej. Pod koniec lipca na ulicach 
Warszawy zaczęły pojawiać się 
bowiem odezwy informujące 
o ucieczce KG AK i o prze-
jęciu dowództwa nad siłami 
zbrojnymi podziemia przez 
dowództwo Armii Ludowej.  
Z kolei oddana przez Sowietów 
Związkowi Patriotów Polskich 
radiostacja Kościuszko wzy-
wała warszawiaków do natych-
miastowego podjęcia walki.  
W tej sytuacji KG AK obawiała 
się, że komunistyczna dywersja 
może doprowadzić do niekon-
trolowanych i spontanicznych 
wystąpień zbrojnych przeciw-
ko Niemcom, na czele których 
będą stawać komuniści.

Na wieść o powstaniu w War-
szawie Reichsfhrer SS Hein-
rich Himmler wydał rozkaz,  
w którym stwierdzał: „Każdego 
mieszkańca należy zabić, nie 
wolno brać żadnych jeńców, 
Warszawa ma być zrównana  
z ziemią i w ten sposób ma być 
stworzony zastraszający przy-
kład dla całej Europy”.

Za rozpoczęciem walk  
w stolicy przemawiała również 
ewakuacja Niemców, która  
w drugiej połowie lipca 1944 r. 
objęła niemiecką ludność cy-
wilną i wojskową, oraz widocz-
ne przejawy zaniku morale nie-

mieckiej administracji i wojska, 
wywołane sytuacją panującą na 
froncie, a także zamachem na 
Hitlera (20 lipca 1944).

Były również poważne obawy 
co do konsekwencji bojkotu za-
rządzenia gubernatora Fischera 
wzywającego mężczyzn z War-
szawy w wieku 17-65 lat, do 
zgłoszenia się 28 lipca 1944 r. 
w wyznaczonych punktach sto-
licy, w celu budowy umocnień. 
Istniało niebezpieczeństwo, że 
zarządzenia niemieckie, mogą 
doprowadzić do rozbicia struk-
tur wojskowych podziemia  
i uniemożliwić rozpoczęcie 
powstania. Dodać należy, iż  
w ostatnich dniach lipca Niem-
cy wznowili gwałty i represje 
wobec ludności oraz rozstrzeli-
wanie więźniów.

Ogromne znaczenie przy po-
dejmowaniu decyzji o powsta-
niu miały także nastroje panują-
ce w Warszawie w lipcu 1944 r. 
Władysław Bartoszewski wspo-
minając tamte dni w jednym 

z wywiadów mówił: „Dla nas 
Powstanie było oczywiste - my 
albo oni. Wóz albo przewóz. 
Czy Pan sobie wyobraża, że 
Niemcy mogliby ścierpieć na 
bezpośrednim zapleczu frontu 
Warszawę najeżoną ukrytą bro-
nią i dyszącą chęcią odwetu? 
Takie bajki można opowiadać 
dzieciom”. („Gazeta Wyborcza” 
3-4 sierpnia 2002)

Rozkaz o wybuchu powstania 
wydał 31 lipca 1944 r. dowódca 
AK gen. Tadeusz Komorowski 
„Bór”, uzyskując akceptację Dele-
gata Rządu Jana S. Jankowskiego.

1 sierpnia 1944 r. do walki  
w stolicy przystąpiło ok. 40-50 
tys. powstańców. Jednak zale-
dwie co czwarty z nich liczyć 
mógł na to, że rozpocznie ją  
z bronią w ręku.

Na wieść o powstaniu w War-
szawie Reichsfuehrer SS He-
inrich Himmler wydał rozkaz,  
w którym stwierdzał: „Każdego 
mieszkańca należy zabić, nie 
wolno brać żadnych jeńców, 
Warszawa ma być zrównana  
z ziemią i w ten sposób ma być 
stworzony zastraszający przy-
kład dla całej Europy”.

Upadek Powstania  
Warszawskiego

Przez 63 dni powstańcy pro-
wadzili heroiczny i samotny bój 
z wojskami niemieckimi. Osta-
tecznie wobec braku perspek-
tyw dalszej walki 2 października 
1944 r. przedstawiciele KG AK 
płk Kazimierz Iranek-Osmecki 
„Jarecki” i ppłk Zygmunt Do-
browolski „Zyndram” podpisali 
w kwaterze SS-Obergruppenfu-
ehrera Ericha von dem Bacha-
-Zelewskiego w Ożarowie układ 
o zaprzestaniu działań wojen-
nych w Warszawie.

Gen. Komorowski wspomi-
nając to wydarzenie pisał: „Po 
raz drugi w tej wojnie musia-
ła Warszawa ulec przewadze 
wroga. Na początku i na końcu 
wojny stolica Polski walczy-
ła sama. Ale warunki walki  
w roku 1939 były całkiem inne 
niż w roku 1944. Pięć lat temu 
Niemcy stały u szczytu swej po-
tęgi. Słabość Sprzymierzonych 
uniemożliwiała danie pomo-
cy Warszawie. Upadek stolicy 
Polski był pierwszy w szeregu 
zwycięstw niemieckich. W roku 
1944 sytuacja była odwrotna. 
Niemcy chyliły się ku upadkowi 
i my wszyscy mieliśmy gorz-
kie przeświadczenie, że upadek 
Warszawy będzie prawdopo-
dobnie ostatnim zwycięstwem 
Niemców nad Sprzymierzony-
mi”. (T. Bór-Komorowski „Ar-
mia Podziemna”).

Według postanowień układu 
żołnierze AK z chwilą złożenia 
broni mieli korzystać ze wszyst-
kich praw konwencji genewskiej 
z 1929 r., dotyczącej traktowania 
jeńców wojennych. Takie same 
uprawnienia otrzymali żołnierze 
AK, którzy dostali się do nie-
mieckiej niewoli w czasie walk 
toczonych od początku sierpnia 
w Warszawie. Niemcy przyznali 
prawa jeńców wojennych także 
członkom powstańczych służb 
pomocniczych.

W podpisanym dokumencie 
strona niemiecka stwierdzała 
ponadto, że osoby uznane za 
jeńców wojennych „nie będą 
ścigane za swoją działalność 
wojenną ani polityczną tak  
w czasie walk w Warszawie 
jaki i w okresie poprzednim, na-
wet w wypadku zwolnienia ich  
z obozów jeńców”.

Podpisanie układu o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie. Ożarów Mazowiecki, 02.10.1944 r. Fot. PAP/CAF
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75 lat temu po 63 dniach walki upadło Powstanie Warszawskie
75 lat temu, 2 października 1944 r., po 63 dniach heroicznego i samotnego boju prowadzonego przez powstańców z wojskami niemieckimi, wobec braku perspektyw dalszej 
walki, przedstawiciele KG AK podpisali w Ożarowie układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie.

Ludność cywilna
Odnośnie ludności cywilnej 

znajdującej się w czasie walk  
w mieście, Niemcy zapewnili, że 
nie będzie stosowana wobec niej 
odpowiedzialność zbiorowa. Do-
datkowo gwarantowali, iż: „Nikt 
z osób znajdujących się w okresie 
walk w Warszawie nie będzie ści-
gany za wykonywanie w czasie 
walk działalności w organizacji 
władz administracji, sprawiedli-
wości, służby bezpieczeństwa, 
opieki publicznej, instytucji spo-
łecznych i charytatywnych ani 
za współudział w walkach i pro-
pagandzie wojennej. Członko-
wie wyżej wymienionych władz  
i organizacji nie będą ścigani też 
za działalność polityczną przed 
powstaniem”.

Zgodnie z żądaniami niemiec-
kiego dowództwa miasto mieli 
opuścić wszyscy jego miesz-
kańcy. Układ przewidywał, że 
ewakuacja „zostanie przepro-
wadzona w czasie i w sposób 
oszczędzający ludności zbęd-
nych cierpień”, a „dowództwo 
niemieckie dołoży starań, by za-
bezpieczyć pozostałe w mieście 
mienie publiczne i prywatne”.

O realizacji ustaleń zawartych 
w układzie z 2 października 
1944 r. tak pisał prof. Norman 
Davis: „W pierwszym stadium 
Niemcy z pewnością trzyma-
li się postanowień zawartego 
układu. Po Powstaniu nie wró-
ciły straszliwe masakry, jakie 
się zdarzały w czasie jego trwa-
nia. Nie próbowano tępić Ży-
dów czy innego +niepożądane-
go elementu+ i - ogólnie rzecz 
biorąc - ewakuowanych do 
obozów przejściowych nie bito, 
nie głodzono ani nie maltreto-
wano na inne sposoby. Wiele 
tysięcy ludzi znalazło sposób, 
aby się wymknąć z oczek sieci, 
wielu też natychmiast zwolnio-
no. Przeważająca część jeń-
ców z Armii Krajowej została 
- zgodnie z umową - odesłana 
do regularnych obozów jeniec-
kich pozostających pod nadzo-
rem Wehrmachtu. (...) Kobiety, 
które trafiły do niewoli, zgod-
nie z umową kierowano do 
specjalnych obozów (...) albo 
po prostu uwalniano. Jednak 
w miarę upływu czasu, gdy 
początkowa masa zaczynała 
topnieć, ujawniały się bardziej 
nieprzyjemne aspekty hitlerow-
skiej machiny. Kiedy dokonano 
ostatecznych obliczeń, okaza-
ło się, że znacznie ponad 100 
000 warszawiaków wysłano na 
przymusowe roboty do Rzeszy, 
wbrew układowi o zaprzestaniu 
działań wojennych w Warsza-
wie, a dalsze kilkadziesiąt ty-
sięcy umieszczono w obozach 

koncentracyjnych SS, w tym 
w Ravensbrueck, Auschwitz i 
Mauthausen”. (N. Davis „Po-
wstanie ‘44”)

W czasie walk w Warszawie 
zginęło ok. 18 tys. powstańców, 
a 25 tys. zostało rannych. Pole-
gło również ok. 3,5 tys. żołnierzy 
z Dywizji Kościuszkowskiej. 
Straty ludności cywilnej były 
ogromne i wynosiły ok. 180 tys. 
zabitych. Pozostałych przy życiu 
mieszkańców Warszawy, ok. 500 
tys., wypędzono z miasta, które 
po powstaniu zostało niemal cał-
kowicie zburzone.

Bilans Powstania  
Warszawskiego

W wydanej nazajutrz po kapi-
tulacji odezwie do „Do Narodu 
Polskiego” Krajowa Rada Mini-
strów i Rada Jedności Narodowej 
z goryczą stwierdzały: „Skutecz-
nej pomocy nie otrzymaliśmy. 
(...) Potraktowano nas gorzej niż 
sprzymierzeńców Hitlera: Italię, 
Rumunię, Finlandię. (...) Sierp-
niowe powstanie warszawskie  
z powodu braku skutecznej po-
mocy upada w tej samej chwili, 
gdy armia nasza pomaga wy-
zwolić się Francji, Belgii i Ho-
landii. Powstrzymujemy się dziś 
od sądzenia tej tragicznej sprawy. 
Niech Bóg sprawiedliwy oceni 
straszliwą krzywdę, jaka Naród 
Polski spotyka, i niech wymierzy 
słuszną karę na jej sprawców”.

W czasie walk w Warszawie 
zginęło ok. 18 tys. powstańców, 
a 25 tys. zostało rannych. Pole-
gło również ok. 3,5 tys. żołnierzy  
z Dywizji Kościuszkowskiej.

Straty wśród ludności cywilnej 
były ogromne i wynosiły ok. 
180 tys. zabitych.

Pozostałych przy życiu miesz-
kańców Warszawy, ok. 500 tys., 
wypędzono z miasta, które po 
powstaniu zostało niemal cał-
kowicie zburzone. Specjalne 
oddziały niemieckie, używając 
dynamitu i ciężkiego sprzętu, 
jeszcze przez ponad trzy miesią-
ce metodycznie niszczyły reszt-
ki ocalałej zabudowy.

Do niemieckiej niewoli poszło 
ponad 15 tys. powstańców, w tym 
2 tys. kobiet. Wśród nich niemal 
całe dowództwo AK, z gen. Ko-
morowskim (mianowanym przez 
prezydenta W. Raczkiewicza 30 
września 1944 r. Naczelnym 
Wodzem), gen. Pełczyńskim  
i gen. Chruścielem na czele.

Wielkość strat poniesionych 
przez stronę polską w wyniku 
powstania powoduje, że decy-
zja o jego rozpoczęciu do dziś 
wywołuje kontrowersje.

Mariusz Jarosiński (PAP)
źródło: dzieje.pl

W Budapeszcie odsłonięto 
tablicę upamiętniającą  
polskich uchodźców
Tablicę upamiętniającą ponad 100 tys. polskich uchodźców, którzy przy-
byli na Węgry po zaatakowaniu Polski przez Związek Radziecki w 1939 
roku oraz pomagających im Węgrów odsłonięto w piątek w Budapeszcie.

Tablica została umieszczona 
na dziedzińcu siedziby trzech 
polonijnych instytucji: Ogól-
nokrajowego Samorządu Pol-
skiego na Węgrzech, Ogólno-
krajowej Szkoły Polskiej oraz 
Polskiego Instytutu Badawcze-
go i Muzeum (PIBM).

Pod herbami obu państw 
umieszczono napis po polsku  
i węgiersku „Pamięci ponad stu 
tysięcy polskich uchodźców, 
którzy w latach 1939-1944 zna-
leźli schronienie na gościnnej 
węgierskiej ziemi, a także wę-
gierskich braci, którzy przyjęli 
ich pomimo zawieruchy II woj-
ny światowej”.

W dwóch językach przedsta-
wiono też najważniejsze fak-
ty dotyczące losów polskich 
uchodźców na Węgrzech. Przy-
pomniano m.in. postaci Hen-
ryka Sławika, który szefował 
Komitetowi Obywatelskiemu 
do spraw Opieki nad Polski-
mi Uchodźcami na Węgrzech,  
i Jozsefa Antalla seniora, któ-
ry był pełnomocnikiem rządu 
Królestwa Węgier ds. uchodź-
ców wojennych. Podkreślono 
też, że na Węgrzech ukazywały 
się podczas wojny polskoję-
zyczne publikacje, w tym ga-
zety „Wieści Polskie” dla cy-
wilów i „Polak na Węgrzech” 
dla internowanych żołnierzy, 
a przez słowackie Tatry kurso-
wali do kraju kurierzy, którzy 
dostarczali informacje, broń  
i pieniądze.

„Węgrzy wówczas, w godzi-

nie ogniowej próby, dowiedli 
nie pierwszy i zapewne nie 
ostatni raz w historii, że naród 
polski może na nich liczyć, tak 
samo jak Węgrzy mogą liczyć 
na nas” – podkreślił w przemó-
wieniu polski ambasador Jerzy 
Snopek, przypominając, że 
Węgry otworzyły swoją grani-
cę dla Polaków już 18 września 
1939 roku, dzień po inwazji so-
wieckiej.

W uroczystości wzięła udział 
wiceminister kultury i dzie-
dzictwa narodowego Magdale-
na Gawin, która podkreśliła, że 
„warto dziękować za pomoc, 
warto budować pomosty na 
rzeczywistych wydarzeniach, 
odwołując się do rzeczywistych 
nazwisk bohaterów, w taki spo-
sób te fundamenty pamięci 
są silne i mocne i nie ulegają 
erozji”. Zaznaczyła, że proces 
upamiętniania Węgrów, którzy 
pomagali polskich uchodźcom, 
dopiero się rozpoczyna i dzięki 
niemu zostaną poznane nazwi-
ska innych zasłużonych.

Tablicę odsłonili wspólnie 
Snopek, Gawin oraz prze-
wodniczący Ogólnokrajowe-
go Samorządu Polskiego na 
Węgrzech Zsolt Batori, po 
czym została ona poświęcona 
przez proboszcza polskiej pa-
rafii personalnej na Węgrzech  
ks. Krzysztofa Grzelaka. Dzieci 
z Ogólnokrajowej Szkoły Pol-
skiej zaprezentowały wiersze 
okolicznościowe, m.in. „17 IX” 
Zbigniewa Herberta, po czym 

pod tablicą złożono wieńce.
W uroczystości uczestniczyli 

m.in. wicedyrektor Muzeum 
Historii Polski Anna Piekar-
ska, zastępca Archiwów IPN 
Mariusz Kwaśniak i dyrektor-
ka Instytutu Polskiego w Bu-
dapeszcie Joanna Urbańska,  
a list do zebranych wystosował 
węgierski minister zasobów 
ludzkich Miklos Kasler. Byli 
też przedstawiciele organizacji 
polonijnych, m.in. Polskiego 
Stowarzyszenia Kulturalnego 
im. Józefa Bema i Stowarzy-
szenia Katolików Polskich na 
Węgrzech pw. św. Wojciecha.

Szacuje się, że w czasie wojny 
na Węgry trafiło 100-130 tys. 
Polaków, zarówno cywilów, 
jak i wojskowych. Dzięki przy-
chylności władz węgierskich 
bardzo wielu polskich żołnierzy 
przedostało się podczas wojny 
przez Jugosławię i Włochy do 
Francji, by walczyć dalej. Obo-
zy dla uchodźców znajdowały 
się w wielu węgierskich miej-
scowościach. W Balatonboglar 
nad Balatonem otwarto nawet 
polskie liceum i gimnazjum,  
w którym wykształciło się  
ok. 600 polskich uczniów.

Z Budapesztu  
Małgorzata Wyrzykowska 

(PAP)
mw/ fit/ kar/

Szkoła w Balatonboglár – azyl dla polskiej młodzieży na Węgrzech podczas II wojny światowej.  
Fot. PAP/Reprodukcja/W. Kryński
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Frankowicze wygrali! 
Masz kredyt we frankach? To MUSISZ zrobić
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dziś bardzo waż-
ny wyrok dla tzw. Frankowiczów. Jak przekonywał sąd, najważniej-
sze jest dobro i interes kredytobiorcy. TSUE stwierdził, że można 
unieważnić całą umowę, jeśli zawarto w niej nieuczciwe klauzule. 
Sprawdź, co taki wyrok oznacza dla frankowiczów.

Sprawa, którą rozpoznał 
i dziś w jej sprawie wy-
dał wyrok TSUE dotyczyła 
państwa Dziubaków, którzy 
zaciągnęli w 2008 r. kredyt 
hipoteczny indeksowany do 
franka szwajcarskiego. Kre-
dytodawca, bank Raiffeisen, 
ich zdaniem bezprawnie na-
kazywał stosować kurs wa-
luty szwajcarskiej zapisany 
we własnej tabeli. Krótko 
mówiąc, według Dziubaków 
bank według własnego uzna-
nia przeliczał na złote raty 
kredytu indeksowanego do 
CHF. Dlatego małżeństwo 
wniosło pozew o stwierdze-
nie nieważności umowy kre-
dytu z uwagi na nieuczciwe 
ich zdaniem postanowienia 
w zakresie.

– W zawartych w Polsce 
umowach kredytu indekso-
wanego do waluty obcej, nie-
uczciwe warunki umowy do-
tyczące różnic kursowych nie 
mogą być zastąpione przepi-
sami ogólnego prawa cywil-
nego – stwierdził TSUE.

Oznacza to, że kredytobior-
ca może wnieść o unieważ-
nienie umowy, jeśli zapisane 
są w niej klauzule uderzające 
w interes klienta. Dla franko-
wiczów to znaczy tyle, że – 
podobnie jak państwo Dziu-
bakowie – będą mogli spłacić 
bankom mniej pieniędzy, niż 
wynikało to z wyliczeń kre-
dytodawcy. Małżeństwo nie 
wie ile dokładnie zyska, gdyż 
to zależy jeszcze od pol-
skiego sądu. Pani Dziubak 
stwierdziła jednak, że brała 
400 tys. zł kredytu, a dziś do 
spłaty ma 520 tys. zł.

– Mamy do oddania do 
banku 180 tys. a nie 520 tys. 
– wytłumaczyła, po ogło-
szeniu wyroku, w rozmowie  
z money.pl Justyna Dziubak. 
Zmiana wynika z zapłaco-
nych przez kobietę i jej męża 

odsetek oraz kapitału spłaca-
nego przez ostatnie lata.

Co jednak ważne wyrok 
automatycznie nie działa dla 
wszystkich frankowiczów. 
Dotyczy, póki co, tylko spra-
wy państwa Dudziaków. 
Orzeczenie Trybunału doty-
czy kredytu indeksowanego 
do franka szwajcarskiego, 
czyli umowy kredytowej,  
w której pożyczana kwota 
była zapisywana w złotych,  
a nie we franku szwajcar-
skim. Sądy polskie, w któ-
rych toczy się postępowa-
nie w podobnych sprawach, 
mogą kierować się dzisiejszą 
decyzją TSUE, ale nie mu-
szą. Jest to jednak światełko 
nadziei dla kredytobiorców.

Eksperci przestrzegają, że 
w gorszej sytuacji są banki. 
Im bliżej było wyroku TSUE, 
tym bardziej szalała giełda. 
Polski złoty spadł, przez co 
dolar amerykański kosztuje 
już ponad 4 złote. 

– Banki, aby pokryć koszty 
związane z wyrokiem TSUE, 
będą szukały pieniędzy  
w innych obszarach swojej 
działalności. Dlatego niewy-
kluczony jest spadek opro-
centowania lokat. Te ostat-
nie i tak są już bardzo mało 
atrakcyjne, ale trzeba mieć 
świadomość, że dla banków 
niewielkie nawet ogranicze-
nie hojności w tym obszarze 
może oznaczać nawet kil-
ka miliardów złotych rocz-
nie – ostrzega, na łamach  
money.pl, Bartosz Turek, 
główny analityk HRE Inve-
stments.

W skrócie? Efektem może 
być wzrost kosztów usług 
bankowych (np. opłat za 
prowadzenie konta czy kar-
ty, prowizje) czy np. gorsze 
oprocentowanie przy braniu 
nowych lokat.

Co należy zrobić?
Pierwszym krokiem, jaki 

musi wykonać frankowicz 
jest uważne przeczytanie 
swojej umowy kredytowej 
i sprawdzenie czy nie ma  
w niej niedozwolonych prze-
pisów. Składając pozew do 
odpowiedniego dla siebie 
sądu rejonowego powód 
musi wnieść opłatę, która  
w przypadku konsumenta 
pozywającego bank wynosi 
maksymalnie 1000 złotych. 
Sąd jest zobligowany do za-
nalizowania, a także usunię-
cia z umowy nieuczciwych 
zapisów. TSUE wyraźnie 
podkreślił również, że sądy 
nie mogą w żaden sposób 
samodzielnie uzupełniać po-
wstałej luki. Może ona być 
jedna uznana na nieważną, 
tym samym cała umowa 
może przestać obowiązy-
wać. Będzie tak w sytuacji 
gdy przykładowo sąd nakaże 
wykreślenie tzw. klauzuli in-
deksacyjnej/przeliczeniowej, 
zniknie wtedy zapis o prze-
liczaniu wypłaconej kwoty 
kredytu zgodnie z kursem 
kupna CHF/USD/EUR we-
dług tabeli kursów ustalanej 
w dowolny sposób przez 
bank, przez co cała umowa 
przestanie obowiązywać. 
W takim przypadku zarów-
no kredytobiorca jak i bank 
muszą się rozliczyć, klient 
zobowiązany jest do spłaty 
kwoty zobowiązania jakie 
zaciągnął, z kolei bank zwra-
ca odsetki i prowizje zapła-
cone przez klienta w okresie 
trwania umowy.

źródło: superbiz.se.pl

Nie żyje  
Karol Tendera,  
więzień obozu  
koncentracyjnego 
Auschwitz
Nie żyje były więzień niemieckiego obozu 
koncentracyjnego Auschwitz Karol Tende-
ra. Pożegnał go konsul generalny Niemiec 
Michael Groß, w trakcie oficjalnych krakow-
skich obchodów Dnia Jedności Niemiec – po-
daje Radio Kraków. Tendera miał 98 lat.

W czasie II wojny światowej Tendera był więźniem Au-
schwitz, gdzie trafił po aresztowaniu przez gestapo. W obozie 
był wykorzystywany do pseudomedycznych eksperymentów, 
które prowadzili niemieccy lekarze.

Po wojnie Tendera współpracował z Centrum Dialogu i Mo-
dlitwy w Oświęcimiu i Fundacją Pamięci Ofiar Auschwitz-
-Birkenau w Oświęcimiu.

Tendera walczył z określeniem „polskie obozy zagłady”. 
Pozwał niemiecką telewizję ZDF za posłużenie się w 2013 r. 
określeniem „polskie obozy zagłady Majdanek i Auschwitz”.

Kilka dni temu ZDF wycofała skargę kasacyjną od wyroku 
krakowskiego sądu, który orzekł, że telewizja ta ma przeprosić 
byłego więźnia Auschwitz za użycie zwrotu „polskie obozy 
zagłady”.

Karol Tendera był człowiekiem o ogromnej determinacji, 
który walczył z określeniem „polskie obozy zagłady”, a więc  
z określeniem obelżywym, którym posługują się niemieckie me-
dia. Poświęcił temu problemowi ostatnie 6 lat swego długiego 
życia To dzięki panu Karolowi Tenderze i jego determinacji, 
w przestrzeni publicznej nie mogą się już bezkarnie pojawiać 
tego rodzaju kłamliwe i obraźliwe określenia – powiedział 
mecenas Lech Obara, który reprezentował śp. Karola Tenderę  
w procesach sądowych.

Droga pana Karola Tendery zbiegła się w czasie z finałem 
naszej walki stworzenia narzędzia służącego do zwalczania 
antypolonizmu – podkreślił. – W ostatnim tygodniu, w środę, 
jakby doczekał jeszcze pan Karol wygranej z ZDF, a więc tej 
największej niemieckiej telewizji, której określenia „polski 
obóz zagłady Auschwitz” tak mocno go oburzyło. Odszedł 
więc w poczuciu spełnienia swego jeszcze jednego obowiązku, 
obrony dobrego imienia Polski – mówił mecenas.

W lutym tego roku prezydent Andrzej Duda odznaczył śp. Ka-
rola Tenderę Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

źródła: tvp.info, radiomaryja.pl

(fot. arch. PAP/Jacek Bednarczyk
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Prawie 32 tys. wniosków o wstąpienie do wojska 
podczas kampanii „Zostań Żołnierzem RP”
– Żołnierze Wojska Polskiego, pierwsze wrażenie, jakie dzisiaj mamy to: jest moc, jest siła! To bardzo dobrze wróży 
na przyszłość. Polska jest bezpieczna, kiedy ma takich żołnierzy: wyszkolonych, sprawnie dowodzonych i dysponu-
jących odpowiednim, nowoczesnym sprzętem. Dziękuję wam za to, że postanowiliście wstąpić do Wojska Polskiego. 
Mam świadomość tego że służba w Wojsku Polskim nie jest łatwa. Ale przynosi wiele satysfakcji – bronicie Ojczyzny. 
To wielkie wyróżnienie, ale i odpowiedzialność – powiedział Mariusz Błaszczak minister obrony narodowej podczas 
przysięgi wojskowej w Warszawie.

Szef MON wziął udział 5 
października br. w przysię-
dze wojskowej blisko 1800 
żołnierzy, którzy wstąpili do 
Wojska Polskiego i rozpoczęli 
przygotowawczą służbę woj-
skową. Żołnierze szkolili się 
w 29 jednostkach wojskowych 
na terenie całego kraju w spe-
cjalnościach zarówno Wojsk 
Lądowych, Sił Powietrznych, 
jak i Marynarki Wojennej RP.

Minister Błaszczak zwraca-
jąc się do zebranych na Placu 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie przypomniał, 
że jednym z jego priorytetów, 
jako ministra obrony narodo-
wej, jest wzrost liczebności 
Wojska Polskiego. Szef MON 
poinformował, że prowadzona 
przez resort obrony kampania 
„Zostań Żołnierzem Rzeczy-
pospolitej” od momentu jej 
rozpoczęcia prawie rok temu 
przyniosła ponad 32 tysiące 
zgłoszeń do służby wojsko-
wej, zarówno do służby przy-
gotowawczej, Wojsk Obrony 
Terytorialnej, jak i służby 
zawodowej. Wielu z przysię-
gających to ochotnicy, którzy 
zaplanowali swoją przyszłość 

dzięki kampanii, którą mini-
ster zainaugurował w Lublinie, 
14 października 2018 roku:

– Rok temu rozpocząłem 
kampanię Zostań Żołnierzem 
Rzeczypospolitej. W ciągu 
roku, 32 tysiące obywateli 
naszego kraju, zdecydowało 
o przystąpieniu do Wojska 
Polskiego. Cieszę się z takiej 
postawy. To bardzo ważne 
dla naszej przyszłości – za-
znaczył szef MON. 

Kampania „Zostań Żoł-
nierzem Rzeczypospolitej” 
umożliwiała wszystkim 
zainteresowanym kontakt  
z wojskowymi zespołami 
rekrutacyjnymi, a niezdecy-
dowanym poznanie realiów 
służby wojskowej służby. 
Kolejne edycje kampanii od-

niosły wymierny sukces.
Minister Mariusz Błaszczak 

wskazał również na finanso-
we aspekty wojskowej służ-
by. Na podwyżki uposażeń 
żołnierzy Wojska Polskiego 
Ministerstwo Obrony Naro-
dowej przeznaczyło w 2019 
roku 710 milionów złotych:

– Moim zadaniem jako mi-
nistra obrony narodowej jest 
spowodowanie także, aby ci, 
którzy służą naszej ojczyźnie 
byli godnie wynagradzani. 
W tym roku miały miejsce 
najwyższe w ciągu ostatnich 
wielu lat podwyżki dla żoł-
nierzy Wojska Polskiego. 
Przeciętne wynagrodzenie 
wraz z dodatkami i dodat-
kowym uposażeniem rocz-
nym wzrosło w tym roku  

z 4940 złotych do 5530 zło-
tych. Szczególnie zależało 
mi na tym, aby największe 
podwyżki trafiły do tych żoł-
nierzy, którzy byli najniżej 
uposażeni – przypomniał mi-
nister i zapowiedział:

– Ale gotowy jest także 
zbilansowany budżet na rok 
przyszły - 2020. W połowie 
września złożyłem wnio-
sek do prezydenta Andrze-
ja Dudy, zwierzchnika sił 
zbrojnych, o podwyżkę na 
rok przyszły. Znając pana 
prezydenta Andrzeja Dudę, 
jego troskę i dbałość o Woj-
sko Polskie, jestem spokojny, 
że pan prezydent ten wniosek 
zaakceptuje. W tym wniosku 
została zawarta podwyżka 
uposażenia z 5530 złotych na 
6150 złotych. To także jest 
godna podwyżka – wzrost 
jeszcze wyższy od tego  
w 2019 roku – ogłosił mini-
ster Mariusz Błaszczak.

Szef MON wyróżnił dzie-
sięciu elewów, którzy osią-
gnęli wysokie wyniki podczas 
szkolenia wojskowego. Szef 
resortu obrony narodowej po-
dziękował nowo zaprzysiężo-

nym żołnierzom za ich decyzję  
o wstąpieniu do Wojska Pol-
skiego, a ich rodzinom za 
wsparcie swoich najbliższych:

– Gratuluję wszystkim pa-
niom i panom, którzy złożyli 
dziś przysięgę, szczególnie 
gratuluję wyróżnionym. Ży-
czę wam tego, aby służba  
w Wojsku Polskim przyno-
siła wam satysfakcję. Życzę 
wam sukcesu w służbie naj-
jaśniejszej Rzeczypospolitej.

Minister obrony narodowej 
w asyście najważniejszych 
dowódców Wojska Polskiego 
oraz nowo zaprzysiężonych 
elewów złożył również wie-
niec na Grobie Nieznanego 
Żołnierza.

***
Po wprowadzeniu podwy-

żek w 2020 roku przeciętne 
wynagrodzenie żołnierzy 
zawodowych z dodatkami  
i miesięczną równowarto-
ścią dodatkowego uposaże-
nia rocznego wyniesie około 
6153 złotych. Do tej pory 
było to 5529 zł. Wynagro-
dzenie żołnierzy wzrośnie  
o 624 złotych.

źródło: www.gov.pl

Prawa rodziny to konkret
Wywiad z Grzegorzem Pruszczykie – familiologiem, mediatorem rodzinnym.

W ostatnich 4 latach 
wprowadzono programy 
społeczne takie jak 500+, 
które pozytywnie wpłynęły 
na kondycję finansową pol-
skich rodzin.

– W ramach świadczenia 
500+ do rodzin trafiło blisko 
80 miliardów złotych. Pro-
gramem objętych jest prawie 
7 milionów dzieci. Wsparcie 
to w wielu przypadkach od-
mieniło życie polskich ro-
dzin. 500+ realnie zreduko-
wało ubóstwo. Dochodzi do 
tego między innymi świad-
czenie Dobry Start wpie-
rające rodziny na początku 
roku szkolnego, czy program 
Maluch+, dzięki któremu po-
wstają nowe miejsca opieki 
nad dziećmi. Programy spo-
łeczne Prawa i Sprawiedli-
wości są naprawdę bardzo 
skuteczne. Doceniają to na-
wet nasi oponenci.

Jakimi elementami polity-
ki prorodzinnej należy się 
zająć w kolejnych latach?

– Prawa rodziny to konkret. 
Rodzice mają niezbywalne 

prawo i pierwszeństwo do 
wychowania swoich dzieci. 
Dlatego muszą być uznani za 
pierwszych i głównych wy-
chowawców. Rodzice mają 
prawo do wychowania swo-
ich dzieci zgodnie ze swoimi 

przekonaniami moralnymi 
i religijnymi. Mają też pra-
wo do swobodnego wyboru 
szkół lub innych środków 
niezbędnych do kształcenia 
dzieci, a rozdział środków 
publicznych powinien im to 

umożliwić. Jestem przeko-
nany, że trzeba te prawa usta-
wowo wzmocnić.

Dziś coraz częściej mamy 
do czynienia z próbą ataku 
na tradycyjną rodzinę.

Instytucje państwowe mają 
obowiązek chronić rodzinę 
przed zorganizowaną demo-
ralizacją i ideologiami, któ-
re uderzają w jej członków, 
szczególnie tych najsłab-

GRZEGORZ PRUSZCZYK
•  Absolwent Instytutu Studiów nad Rodziną na Uniwersytecie 
Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

•  Familiolog, mediator rodzinny. Wraz z żoną zaangażowany 
w poradnictwo rodzinne. 

•  Samorządowiec. Były wójt Gminy Prażmów. Radny Powiatu.
•  Mąż: Katarzyny, tata: Marty, Dominiki, Laury, Jana, Józefa 

i ś.p. Jerzego.
•  W nadchodzących wyborach jest kandydatem do Sejmu  

z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 20 obejmują-
cym powiaty podwarszawskie z pozycji 17.

szych: w dzieci, niepełno-
sprawnych, a także w tych, 
którzy znajdują się jeszcze  
w łonach swych mam. Jestem 
przekonany, że w nadchodzą-
cych wyborach parlamentar-
nych 13 X Polacy mądrze 
wybiorą swoich przedstawi-
cieli, którzy zagwarantują 
skuteczną ochronę polskiej 
rodziny.

Dziekuję za rozmowę.
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Święto Sybiraków
21 września w Wołominie odbyły się uroczystości upamiętniające  
80. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Uroczystość była połączo-
na z obchodami 30-lecia wołomińskiego Koła Związku Sybiraków.

Było to wielkie święto, 
przypominające wszystkim 
mieszkańcom Wołomina, że 
wśród nas wciąż żyją oso-
by, które przeżyły piekło 
deportacji na Syberię, a dziś 
chciałyby nieść młodszym 
pokoleniom świadectwo tra-
gicznej i bolesnej historii, 
która nigdy nie powinna się 
powtórzyć. Nic zatem dziw-
nego, że uroczystość odbyła 
się w niezwykle wzniosłej 
atmosferze. 

Organizatorami obchodów 
byli: Związek Sybiraków, 
burmistrz Wołomina Elżbieta 
Radwan oraz Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Wołomiń-
skiej WOŁOMINIAK. Po 
oficjalnym rozpoczęciu uro-
czystości uczeń LO PUL 
im. 111 Eskadry Myśliwskiej 
w Wołominie odczytał Apel 
Pamięci. Warto wspomnieć, 
że dyrekcja LO PUL czynnie 
angażuje uczniów szkoły do 
uczestnictwa we wszystkich 
wydarzeniach patriotycznych 
w Wołominie, tym samym 
wychowując mądrych, świa-
domych obywateli, dla któ-
rych historia nie jest jedynie 
tekstem z podręcznika, któ-
rego należy nauczyć się na 
pamięć. 

Następnie odbył się koncert 
patriotyczny w wykonaniu 
znakomitych wołomińskich 
artystów, uczniów i absol-
wentów Szkoły Muzycznej 
im. W. Lutosławskiego pod 
przewodnictwem dyrektora 
Pawła Rozbickiego. 

Na okoliczność kolejnej 
okrągłej rocznicy wołomiń-
skiego Koła Związku Sybi-
raków zostały wręczone wy-
różnienia i podziękowania. 
Srebrną Odznakę Związku 
Sybiraków wręczono staro-

ście wołomińskiemu Adamo-
wi Lubiakowi.

Złote Odznaki Związku 
Sybiraków otrzymali bur-
mistrz Wołomina Elżbieta 
Radwan oraz Andrzej Sau-
lewicz, który od wielu lat 
wspiera Koło w każdym 
aspekcie jego działalności. 
Odznaczenia te stanowią 
wielką wartość i są dowo-
dem na to, że osoby, do 
których trafiły, aktywnie 
działają na rzecz zachowa-
nia pamięci o Sybirakach. 
Wyróżnionym serdecznie 
gratulujemy. 

Z okazji jubileuszu 30-lecia 
gratulacje należą się również 
prezesowi Koła Związku Sy-
biraków w Wołominie Panu 
Wojciechowi Witkowi, który 
po raz kolejny stanął na wy-
sokości zadania. Życzymy 
kolejnych jubileuszy!

red.

Poczet sztandarowy ZS w Wołominie, z lewej strony Krystyna Baczewska.

Andrzej Saulewicz odbiera Złotą Odznakę Związku Sybiraków.  
Obok starosta wołomiński Adam Lubiak. 

Prezes Koła ZS Wojciech Witek i prezes Towarzystwa Przyjaciół  
Ziemi Wołomińskiej WOŁOMINIAK Andrzej Saulewicz.

Jak głosować? Kiedy głos jest ważny? 

13 października 2019 roku 
odbędą się wybory parlamen-
tarne. Będziemy wybierać 
posłów i senatorów. Podpo-
wiadamy, jak nie zmarnować 
swojego głosu. Sprawdź, jak 
poprawnie oddać głos w wy-
borach parlamentarnych.

W lokalu wyborczym do-
staniemy dwie karty do gło-
sowania. Na jednej, większej, 
będą listy z kandydatami na 
posłów. Na drugiej będą kan-
dydaci na senatorów. 

Głosowanie to postawie-
nie znaku „x” (co najmniej 
dwóch przecinających się li-
nii) w kratce przy nazwisku 
wybranego kandydata.

Na karcie z kandydatami do 
Sejmu stawiamy tylko jeden 
znak ”x”. Także na karcie 
z kandydatami do Senatu, 
mniejszej, stawiamy tylko je-
den krzyżyk.

Postawienie krzyżyków 
przy kilku nazwiskach na 
karcie z kandydatami do 
Sejmu i przy różnych listach  
z kandydatami do Sejmu bę-
dzie oznaczać głos nieważny.

W wyborach do Senatu 

postawienie znaku „x” przy 
nazwisku wybranego kan-
dydata jest równoznaczne 
z oddaniem głosu na niego. 
Senatorem zostanie ten, kto 
dostanie najwięcej głosów.

W wyborach do Sejmu nasz 
głos jest w pierwszej kolejno-
ści wskazaniem dla listy (da-
nej partii czy ugrupowania), 
a dopiero w drugiej zaliczany 
jest konkretnemu kandydato-
wi z tej listy.

Po zakończeniu głosowania 
komisja najpierw liczy głosy 
oddane na daną listę, co ma 
znaczenie na przydzielenie 
jej później liczby poselskich 
mandatów. Sumuje też głosy 
dla poszczególnych kandy-
datów. I gdy już wiadomo, ile 
mandatów przypada na dany 
komitet, dostają je kandydaci 
z największą liczbą głosów. 
Nawet jeśli wskazany przez 
nas kandydat nie zostanie 
posłem, to nasz głos ma zna-
czenie dla ogólnego wyniku 
listy, a więc ma wpływ na to, 
ile mandatów dostanie wska-
zana przez nas partia.
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Zasłużeni i honorowi
W tym roku obchodzimy setną rocznicę nadania Wołominowi praw 
miejskich. Z tej okazji 21 września przyznano tytuły i medale: „Zasłu-
żony dla Wołomina” oraz „Honorowy Obywatel Wołomina”. Uchwały 
w tej sprawie podjęła wcześniej Rada Miejska. Wyróżnienia wręczy-
li burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej Marek Górski.

Honorowymi Obywatelami 
Wołomina zostali: bp Marek 
Solarczyk, Biskup Pomoc-
niczy Diecezji Warszawsko-
-Praskiej; ks. Prałat Józef 
Kamiński, Zofia Nałkowska, 
Wacław Nałkowski oraz Szi-
lard Istvan Nemeth, wice-
minister Obrony Narodowej 
Węgier i poseł węgierskiego 
Zgromadzenia Narodowego. 

Odznaczenia „Zasłużony 
dla Wołomina” otrzymali: 
Marianna Mędrzycka, Kon-
rad Rytel, Fundacja „Oda” 
oraz (pośmiertnie) dr Janusz 
Blusiewicz i Tadeusz Kocio-
łek, działacz sportowy. 

O przyznanie dwóch meda-
li „Zasłużony dla Wołomina” 
wnioskowało Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Wołomiń-
skiej WOŁOMINIAK. Obie 
osoby zgłoszone przez sto-
warzyszenie otrzymały wy-
różnienia, są to: Marianna 
Mędrzycka i Konrad Rytel.

Świadek historii 
Marianna Mędrzycka 

jest świadkiem historii, 

osobą, której należy się 
szczególne uznanie. Była 
więźniarką trzech obozów 
koncentracyjnych: Auschwitz, 
Ravensbruck i Buchenwaldu.  
W wieku zaledwie szes-
nastu lat po raz pierwszy 
znalazła się w obozie, gdzie 
doświadczyła głodu, bólu, 
strachu i upokorzenia, jakie 
nam trudno nawet sobie wy-
obrazić. Jej historia w ubie-
głym roku została spisana  
i opublikowana w „Rocz-
niku Wołomińskim” przez 
Agatę Bochenek. Opo-
wieść Marianny Mędrzyc-
kiej jest pełna drastycznych 
szczegółów, wspomnienia 
z obozów obejmują m.in. 
znęcanie się fizyczne i psy-
chiczne nad więźniami, 
odbieranie podstawowych 
praw człowieka, ciężką 
pracę, masowe zabójstwa, 
eksperymenty na ludziach, 
które kończyły się śmiercią, 
a w najlepszym przypadku 
trwałym kalectwem. Po-
mimo tego Marianna Mę-
drzycka stara się żyć nor-

malnie, założyła rodzinę, od 
wielu lat mieszka w Woło-
minie. Jest osobą pogodną, 
życzliwą, empatyczną. Dziś 
chciałaby przede wszystkim 
przekazać młodym pokole-
niom pamięć o tragicznych 
losach Polaków.

Połączył 12 gmin  
w jedną małą ojczyznę 

Konrad Rytel przez dwie 
kadencje był starostą woło-
mińskim, a przez jedną ka-
dencję – wicestarostą. Brał 
czynny udział w budowa-
niu powiatu wołomińskiego  
w czasie reformy samorządo-
wej. Jako pierwszy starosta 
nowo powstałego powiatu 
od podstaw zorganizował 
pracę starostwa oraz połą-
czył dwanaście gmin w jed-
ną małą ojczyznę. Dał się 
poznać jako znakomity lider 
powiatu wołomińskiego,  
a także jako patriota i działacz 
społeczny. Wiele czasu po-
święcił na sprawy związane  
z miejscami pamięci histo-
rycznej. Zainicjował m.in. 
wiele wydarzeń upamiętnia-
jących bitwę warszawską  
z 1920 roku, takich jak Bieg 
Cudu nad Wisłą Ossów-
-Radzymin, Bieg Dziecięcy 
Cudu nad Wisłą i rekonstruk-
cja bitwy. Brał też udział 
w przywracaniu pamięci  
o powstańcach stycznio-
wych. Obecnie jest radnym 
Sejmiku Mazowieckiego, 
gdzie działa na rzecz powiatu 
wołomińskiego.

red.

Konrad Rytel  
– starosta wołomiński,  
zasłużony dla Wołomina  
i całego powiatu

Dyplom zaświadczający o przyznaniu tytułu „Honorowy Obywatel  
Wołomina” odbierają krewne Zofii i Wacława Nałkowskich.

Uhonorowana tytułem Zasłużony dla Wołomina Marianna Mędrzycka  
i przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie Marek Górski. 

Oświadczenie Komitetu 
Wyborczego Prawica  

na wybory parlamentarne
Komitet Wyborczy Prawica kończy swoją działal-
ność wobec niemożności podjęcia ogólnopolskiej 
kampanii wyborczej. Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy udzielali nam publicznego poparcia, a szcze-
gólnie tym, którzy byli gotowi kandydować w tych 
wyborach i uczestniczyli w akcji zbierania podpi-
sów. Zrobiliśmy, co w naszej mocy, by zapewnić 
Polakom możliwość dobrego wyboru.

W trakcie kampanii będziemy zajmowali stanowisko wobec po-
szczególnych partii prowadzących ogólnopolską kampanię.

Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, choć stanowi najszer-
szą alternatywę dla ugrupowań bezpośrednio godzących w dobro 
wspólne narodu – dla PO i Lewicy – i choć podjęło ważne de-
cyzje dotyczące materialnych praw rodziny, ponosi jednocześnie 
odpowiedzialność za niepodjęcie wielu zasadniczych wyzwań 
stojących przed Państwem Polskim i wspólnotą europejską w tym 
niewypowiedzenie genderowej Konwencji Stambulskiej oraz 
skuteczne przekonanie Polaków, że można bezterminowo żyć  
w państwie aborcyjnym. To pokazuje bardzo ograniczony charak-
ter alternatywy, którą proponuje.

Zaletą Konfederacji jest brak antyprawicowych kompleksów 
i gotowość deklaratywnego poparcia prawicowych postulatów. 
Głosowanie na nią może stanowić votum separatum wobec po-
ważnych braków polityki PiS w zakresie zasad suwerenności  
i cywilizacji chrześcijańskiej. Problemem jest jednak jej brak 
zdolności do współpracy z innymi ugrupowaniami na rzecz re-
alizacji konkretnych nakazów dobra wspólnego, a takiej postawy 
należy oczekiwać od każdego ugrupowania deklarującego zasady 
narodowe. Nie przekonują do Konfederacji także wielokroć nie-
zwykle ekscentryczne postulaty jej liderów dziedzinie społecznej 
czy międzynarodowej.

Wreszcie PSL, który w wypadku rządów PiS może pokazać 
szersze niż samego rządu poparcie dla zasad cywilizacji chrześci-
jańskiej i który spełniał wielokrotnie pozytywną funkcję hamulca 
demokratycznego wahadła. Doceniamy fakt, że prezes PSL był 
jedynym liderem partyjnym, który wziął udział w koalicji su-
mień, która wbrew szefom wielkich partii odmówiła skierowania 
do prac parlamentarnych antykonstytucyjnego projektu znoszą-
cego ochronę praw nienarodzonych. Niestety, choćby dyskusja  
o tzw. związkach partnerskich pokazała niebezpieczeństwo ulega-
nia przez tą partię liberalnym ugrupowaniom, z którymi podjęła 
współpracę. 

Zachęcając wszystkich Polaków do oddania głosu kierując się za-
sadami cywilizacji chrześcijańskiej i suwerenności Rzeczypospoli-
tej, wolności politycznej i gospodarczej – apelujemy jednocześnie, 
by w konkretnych wyborach personalnych w żadnym wypadku nie 
popierać posłów, którzy głosowali za odrzuceniem projektu Stop 
Aborcji lub za skierowaniem do dalszych prac w Parlamencie anty-
konstytucyjnego projektu grup aborcjonistycznych.

Dla porządku podajemy listę posłów, którzy w obu tych głoso-
waniach zajęli stanowisko zgodne z dobrem wspólnym.

www.glosuj.org
Apelujemy, by nie głosować na urzędujących posłów spoza tej listy. 
Równocześnie deklarujemy gotowość kontynuowania i rozwi-

jania współpracy środowisk ideowej prawicy, która znalazła swój 
pierwszy wyraz w powołaniu Komitetu Wyborczego Prawica.

(-) Lech Łuczyński – Pełnomocnik KW Prawica
(-) Bogusław Kiernicki – Prawica Rzeczypospolitej

(-) Adam Słomka – Konfederacja Polski Niepodległej - Niezłomni
(-) Jan Miller – Wolni i Solidarni

2 października RP 2019

Zachęcamy do udziału w wyborach do Sejmu i Senatu i głosowania 
na konkretnych kandydatów kierujących się wartościami chrześcijań-
skim. Żaden ze startujących komitetów nie zasługuje na bezwarunko-
we poparcie dlatego rekomendujemy wnikliwie przejrzeć kandydatów  
z trzech komitetów Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego.



12 „PATRIA”

patria.gazeta@op.plwww.gazetapatria.pl

Numer 2 (72) 2019

W Polsce budowanej po 1989 roku najlepiej ocenia się pracę samorządowców. Przez te 30 lat potrafiliśmy bowiem 
zbudować w naszych małych Ojczyznach nowoczesne i sprawnie działające samorządy. Szkoły, przedszkola, nowe 
boiska sportowe, hale widowiskowo-sportowe, drogi, obwodnice, oraz tysiące innych zrealizowanych potrzeb na-
szych mieszkańców – to nasze widoczne osiągnięcia. Na ten sukces jest zatem tylko jedna recepta: ciężka i uczciwa 
praca na rzecz Polaków.

Rozwiązywanie problemów 
nie jest proste i wymaga 
odważnego i efektywnego 
podejmowania decyzji. Bę-
dąc na co dzień w kontakcie  
z mieszkańcami naszych 
„małych Ojczyzn” wiemy 
jakie są największe potrzeby 
naszych Rodaków i co naj-
ważniejsze – wiemy jak im 
skutecznie wyjść naprzeciw!

Naszą silną stroną jest re-
alizm, fachowość i kompe-
tencja wynikająca z zebra-
nych doświadczeń w pracy 
na niższych szczeblach wła-

dzy i bezpośrednich rozmów 
z mieszkańcami.

Przyszłość Polski należy bu-
dować w oparciu o ambitny 
program. Chcemy aby Polska 
była państwem praworząd-
nym z dynamicznie rozwija-
jącą się gospodarką, silnym 
samorządem terytorialnym, 
prężną i innowacyjną eduka-
cją, sprawną komunikacją, 
czystym powietrzem, dobrze 
działającą służbą zdrowia. 
Państwem, które na pierw-
szym miejscu stawia dobro 
swoich Obywateli.

Sprzeciwiamy się wszelkim 
próbom centralizacji kraju  
i odbierania obywatelom moż-
liwości decydowania o swojej 
przyszłości. Opowiadamy się 
za decentralizacją admini-
stracji państwowej i finansów 
publicznych, uproszczeniem 
systemu podatkowego, odbiu-
rokratyzowaniem instytucji 
państwowych, wzmocnieniem 
roli samorządu terytorialne-
go w procesie zarządzania  
państwem. 

W naszym programie 
skupiamy się na rzeczach 

OGŁOSZENIE WYBORCZE

istotnych, ważnych dla Pol-
ski, ułatwiających życie jej 
mieszkańcom.

Nie stajemy po żadnej ze 
stron niepotrzebnego wynisz-
czającego sporu grup partyj-
nych, których narzucanie 
partyjnictwa do działalności 
samorządowej przynosi co-
raz więcej strat dla lokalnej 
społeczności.

Z samorządowego do-
świadczenia wiemy, że do 
wyeliminowania problemów 
potrzebne są dwie rzeczy: 
wiedza i odwaga. 

Bogaci w wiedzę eksperci 
samorządowi przygotowali 
odpowiednie rozwiązania dla 
głównych tez naszego pro-
gramu i dalszej działalności.

Odwagę mamy my – BEZ-
PARTYJNI SAMORZĄ-
DOWCY.

Zrealizujemy wszystko co 
Państwu przedstawiamy

TAK JAK ROBIMY TO 
DOBRZE W SAMORZĄ-
DZIE, TAK ZROBIMY  
W RZĄDZIE

Po prostu POLSKA NAS 
POTRZEBUJE!!!


