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POLSKOŚĆ – TO BRZMI DUMNIE!
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Beatyfikacja darem Miłosierdzia

Beatyfikacja Ojca Świętego Jana Pawła II 1 maja 2011, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego
REKLAMA
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Wzorzec postawiony światu
Z ks. abp. Józefem Michalikiem, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, rozmawia Maria Popielewicz.

1 maja będziemy przeżywać beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła
II. Jakie znaczenie ma dla nas wyniesienie na ołtarze Papieża Polaka?
– Beatyfikacja Sługi Bożego Jana
Pawła II jest kolejnym etapem historii tego wybitnego człowieka - człowieka Bożego, bo przecież beatyfikacja to uznanie, że dzieło i rola tego

człowieka nie skończyły się z Jego
śmiercią, że przeszedł On do kolejnego etapu relacji z Panem Bogiem,
ale i odpowiedzialności za żywy Kościół, za nas, w kontynuowaniu tego,
co robił za życia, ale teraz będzie
pomagał w innym wymiarze. Beatyfikacja to uznanie, że ta osoba jest
wzorcem właściwym, bo w stopniu

heroicznym rozwinęła osobowość
ludzką, ale i relację z Panem Bogiem.
To uznanie Jego życia, ale i heroicznych cnót. To jest wzorzec postawiony światu, żeby nabrał odwagi,
że i dzisiaj świętość jest możliwa,
że warto być człowiekiem zaangażowania, uczciwości, prawości, wiary.
Ludzie przecież od początku domagali się natychmiastowej beatyfikacji
Jana Pawła II, byli przekonani o Jego
świętości. I to w różnych okolicznościach. Przecież to jest męczennik
i świadek wierności do końca. Nawet w czasie wielkiej choroby nie
wycofał się ze swojej funkcji bycia
z ludźmi, świadczenia, przebywania.
Nie ukrywał swoich dolegliwości fizycznych, ale w tym właśnie był cały
dla Pana Boga i dla ludzi.
Na jakie największe przesłanie
pozostawione nam przez Ojca
Świętego zwróciłby Ksiądz Arcybiskup uwagę?
– Tych przesłań jest na pewno dużo.
Ale myślę, że warto zwrócić uwagę
na to, iż Sługa Boży Jan Paweł II dał

nam przykład, że nie powinniśmy bać
się trudności, że Pan Bóg wezwał nas
do tego, byśmy byli współtwórcami
dzieła stworzenia Bożego zgodnie
ze słowami „Czyńcie sobie ziemię
poddaną”. Przecież ten Papież chciał
przemieniać, doskonalić to, co zostało Mu powierzone, że warto i że to
jest możliwe, że nie można opuszczać rąk. To jest Papież, którego treści i przesłania Kościół i cały świat
będzie wydobywał przez wiele lat.
Trzeba zauważyć, że to był człowiek, który w sposób bohaterski
bronił życia od poczęcia aż do śmierci. On z tym szedł, mimo że to było
bardzo niepopularne i jest trudne do
dzisiaj. Ale jest twórcze nieustannie,
bo Ojciec Święty bronił zdrowego
myślenia ludzkiego, bronił człowieka przed nim samym, przed swoją
słabością. Trzeba powiedzieć, że odwaga głoszenia prawdy i wytrwanie
w przeciwnościach to jest wielka zasługa naszego Papieża. On miał przekonanie, że zawsze trzeba czynić dobro. I to jest spuścizna wielka, oparta
na kulturze, w trosce o rozwój inte-

gralny człowieka. Nie można mówić
o rozwoju integralnym człowieka bez
uwzględnienia jego sumienia, duchowości, bez uwzględnienia antropologii chrześcijańskiej, czyli faktu,
że człowiek jest stworzony przez
Boga. Tu jest fundament jego godności, a nie dokonania zewnętrzne.
Jan Paweł II od początku też szedł
do chorych. Utworzył przecież dykasterię, która ma zajmować się duszpasterstwem chorych. Troszczył się
o młodzież, świeckich. Powoływał
urzędy, żeby tę Jego duszpasterską,
potrzebną światu linię realizowały.
Dlatego myślę, że Jan Paweł II pozostawił nam tak bogaty program,
iż starczy na nasze całe życie i dla
przyszłych pokoleń.
Dziękuję za rozmowę.
Źródło: Nasz Dziennik – styczeń 2011

Kalendarium procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego
Sługi Bożego Jana Pawła II
Rok 2005

2 kwietnia
Wigilia Święta Miłosierdzia Bożego – liturgicznie już dzień świąteczny
– o godz. 21.37 w Watykanie odchodzi do Domu Ojca Ojciec Święty Jan
Paweł II. To jednocześnie związana
z orędziem fatimskim pierwsza sobota miesiąca. Miliony ludzi na całym
świecie pogrążają się w żałobie.
8 kwietnia
Plac św. Piotra w Rzymie. Celebrowana jest Msza Święta pogrzebowa
pod przewodnictwem ks. kard. Josepha Ratzingera, ówczesnego dziekana Kolegium Kardynalskiego, który
jedenaście dni później zostaje wybrany Głową Kościoła Powszechnego
i obiera imię Benedykt XVI. Podczas
Eucharystii pogrzebowej zgromadzeni na placu wierni wyrażają wolę
„santo subito” – Jan Paweł II święty
natychmiast.
9 maja
Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych ks. kard. José Saraiva
Martins wydaje reskrypt – dokument
informujący, że Papież Benedykt
XVI podjął decyzję o dyspensie od
pięcioletniego okresu oczekiwania
po śmierci kandydata na ołtarze na
rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego w sprawie
Jana Pawła II. Proces Papieża Polaka
może zostać rozpoczęty natychmiast.
13 maja
Święto Matki Bożej Fatimskiej,
41 dni od śmierci Jana Pawła II,
24. rocznica zamachu na jego życie,
www.gazetapatria.pl

a zarazem cudownego ocalenia, Ojciec Święty Benedykt XVI oficjalnie
ogłasza światu swoją decyzję o dyspensie. Ma to miejsce podczas spotkania z duchowieństwem w Bazylice
św. Jana na Lateranie.
18 maja
Sporządzono edykt, który zawieszono w Wikariacie Rzymu oraz
w krakowskiej kurii przy ul. Franciszkańskiej 3. Dokument wzywa
wiernych do bezpośredniego przekazywania lub dostarczenia trybunałowi diecezjalnemu Wikariatu Rzymu
wszelkich informacji przemawiających za świętością Jana Pawła II lub
przeciw niej.
28 czerwca
W wigilię uroczystości św. Apostołów Piotra i Pawła w Bazylice św.
Jana na Lateranie ks. kard. Camillo Ruini, wikariusz generalny Ojca
Świętego Benedykta XVI dla diecezji rzymskiej, rozpoczyna proces
beatyfikacyjny i kanonizacyjny umiłowanego Jana Pawła II, od tego dnia
Sługi Bożego. Zaprzysiężony zostaje
trybunał rzymski, w tym postulator
procesu – Polak ks. prałat Sławomir
Oder.
4 listopada
Katedra wawelska, liturgiczne
wspomnienie św. Karola Boromeusza, dzień imienin Papieża Polaka,
w Krakowie zostaje zainaugurowane
dochodzenie kanoniczne dotyczące
życia i heroiczności cnót Sługi Bożego Jana Pawła II (Karola Wojtyły). Ma miejsce pierwsza sesja ustanowionego w diecezji krakowskiej
trybunału rogatoryjnego (pomocni-

czego), przesłuchującego świadków
polskojęzycznych.

Rok 2006
29 stycznia
Ksiądz prałat Sławomir Oder, postulator procesu, w wypowiedzi dla
radia RAI potwierdza wcześniej pojawiające się informacje, że wybrano przypadek domniemanego cudu,
który będzie badany w prowadzonym
procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym Sługi Bożego Jana Pawła II.
Marzec
W marcu pojawiają się pierwsze
nieoficjalne informacje, że zostanie
powołany trybunał kanoniczny, który
zbada sprawę niewytłumaczalnego
medycznie uzdrowienia francuskiej
siostry zakonnej z choroby Parkinsona.
1 kwietnia
Po niespełna pięciu miesiącach krakowski trybunał rogatoryjny kończy
swoją pracę. W królewskiej katedrze
na Wawelu, w przeddzień pierwszej
rocznicy śmierci Jana Pawła II, odbywa się uroczysta ostatnia sesja tegoż
trybunału.

i kanonizacyjnego Papieża Polaka.
23 marca
Zamknięty zostaje toczący się we
Francji proces Super Miro, dotyczący zbadania domniemanego cudu
– uzdrowienia francuskiej siostry
zakonnej z choroby Parkinsona za
wstawiennictwem Sługi Bożego Jana
Pawła II. Podobnie jak otwarcie procesu jego zakończenie ma charakter
tajny.
2 kwietnia
Zamknięcie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Sługi Bożego
Jana Pawła II na etapie diecezjalnym.
Prace trybunału zostały uroczyście
zakończone w Bazylice św. Jana na
Lateranie. Zgromadzone materiały
przekazano do Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych, która skierowała
je do postulatora. Postulatorem drugiego etapu został wybrany także ks.
prałat Sławomir Oder.

Rok 2007

12 kwietnia
Zostają otwarte skrzynie ze zgromadzonym materiałem procesowym,
tym samym proces wkracza w drugi etap, jak określił go w rozmowie
z „Naszym Dziennikiem” ks. prałat
Sławomir Oder, etap podstawowy,
mało spektakularny, ale bardzo twórczy.

10 marca
Ksiądz kardynał Camillo Ruini oficjalnie ogłasza, potwierdzając tym
samym wcześniej pojawiające się
wiadomości, że w drugą rocznicę
śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II,
2 kwietnia, zostanie zakończony etap
diecezjalny procesu beatyfikacyjnego

31 maja
Poinformowano, że francuski dominikanin Daniel Ols został relatorem trwającego procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. Pod redakcją
postulatora i przy współpracy relatora rozpoczęły się prace nad Positio – czyli prawnym uzasadnieniem

tego, co jest podstawową tezą procesu – świętości Jana Pawła II. Ten
dokument, który ma na celu ukazanie
heroiczności cnót w życiu Jana Pawła II, jest przygotowywany w oparciu
o zebrany materiał, o dokumenty
i o świadectwa. – Chcąc ukazać wagę
tego dokumentu, trzeba powiedzieć,
że jest to całe podsumowanie procesu. Jest to wybranie elementów
najistotniejszych procesu i przedstawienie sylwetki, osobowości
i elementów świętości Jana Pawła II
– wyjaśniał dla „Naszego Dziennika”
ks. prałat Sławomir Oder.

Rok 2008
Maj
W połowie maja do druku zostało
złożone Positio – czterotomowy dokument liczący w sumie około dwóch
i pół tysiąca stron.
Obecnie Positio jest narzędziem
pracy konsultorów Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych. W oparciu
o Positio konsultorzy teologowie
wyrażą swoją opinię, swoje votum
– które będzie podstawą do dalszej
dyskusji w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Zatem kolejnym elementem procesu będzie merytoryczna dyskusja w ramach Kongregacji:
biskupów i kardynałów. Dopiero po
ewentualnej akceptacji przedstawionego materiału i po wydaniu przez
nich opinii będzie można myśleć
o dekrecie beatyfikacyjnym podpisanym przez Ojca Świętego.
Żródło: „Nasz Dziennik” styczeń
2011, opracowała Małgorzata
Bochenek
patria.gazeta@op.pl

„PATRIA”

3

Numer 1 (6), styczeń 2011

REKLAMA

Wydarzenie, o którym
usłyszy Polska

Zorganizowania uroczystego koncertu rozpoczynającego uroczystości
dziękczynienia za dar wyniesienia na ołtarze sługi bożego Jana Pawła II
i oddanie hołdu wielkim Polakom poległym w Katastrofie Smoleńskiej 10
kwietnia 2010 roku podjął się Społeczny Komitet powołany przy Bazylice
Św. Trójcy w Kobyłce. Nagranie CD z koncertu będzie rozprowadzane jako
cegiełka na budowę w Warszawie pomnika ofiar tragedii w Smoleńsku.
Koncert odbędzie się w dniu 2 kwietnia br. w przepięknych wnętrzach Bazyliki Mniejszej w Kobyłce.
Koncert nagrany będzie na płyty CD, te zaś rozprowadzane, jako cegiełka – dar dla Komitetu Budowy
w Warszawie Pomnika Ofiar Tragedii Narodowej pod
Smoleńskiem, którego przewodniczącym jest Pan prof.
Włodzimierz Bernacki
Red.

Spotkanie Komitetu: Jan Pietrzak, burmistrz Ryszard Madziar, Andrzej Melak, ks. Jan Andrzejewski
Celem Komitetu powołanego 14 stycznia 2011
roku przy Parafii Świętej Trójcy w Kobyłce i Sanktuarium Narodowym Cudu nad Wisłą w Ossowie jest
zorganizowanie Uroczystego Koncertu – Prapremiery Rozpoczynającej Uroczystości Dziękczynienia Za
Dar Wyniesienia Na Ołtarze Sługi Bożego Jana Pawła II i Oddanie Hołdu Wielkim Polakom Poległym
w Katastrofie Smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku.
patria.gazeta@op.pl

Oświadczenie
SPOŁECZNEGO KOMITETU ODDANIA HOŁDU
SŁUDZE BOŻEMU JANOWI PAWŁOWI II
I POLEGŁYM W KATASTROFIE SMOLEŃSKIEJ,
POWOŁANEGO PRZY BAZYLICE ŚWIĘTEJ TRÓJCY
W KOBYŁCE I SANKTUARIUM NARODOWYM
„CUDU NAD WISŁĄ” W OSSOWIE
w skład Komitetu wchodzą:
Ks. Dziekan – Prałat Jan Andrzejewski – Przewodniczący,
Członkowie Komitetu: Jacek Sasin, Jan Pietrzak, Andrzej Melak,
prof. Włodzimierz Bernacki, Ryszard Walczak, ks. dr Andrzej Rusinowski, prof. dr hab. Romuald Szeremietiew, Starosta Wołomiński
– Piotr Uściński, Burmistrz Wołomina – Ryszard Madziar, Burmistrz
Kobyłki – Robert Roguski, Burmistrz Zielonki – Grzegorz Dudzik,
Burmistrz Ząbek – Robert Perkowski, Gniewomir Rokosz-Kuczyński,
Jan Tokarski, Ryszard Głodek i Kazimierz Andrzej Zych.
Komitet wystąpił o przyjęcie patronatu honorowego nad koncertem do Jego Ekscelencji Ks. Arcybiskupa Warszawsko-Praskiego Henryka Hosera oraz Nuncjusza Apostolskiego w Polsce Ks. Arcybiskupa Celestino Migliore, Prezesa PiS Jarosława
Kaczyńskiego i Pani Prezydentowej Karoliny Kaczorowskiej.
Celem Komitetu powołanego w dniu 14 stycznia 2011 roku
przy Parafii Świętej Trójcy w Kobyłce i Sanktuarium Narodowym
„Cudu nad Wisłą” w Ossowie jest zorganizowanie Uroczystego
Koncertu – Prapremiery Rozpoczynającej Uroczystości
Dziękczynienia Za Dar Wyniesienia Na Ołtarze Sługi Bożego
Jana Pawła II i Oddanie Hołdu Wielkim Polakom Poległym
w Katastrofie Smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku.
Koncert odbędzie się w dniu 2 kwietnia br.
w przepięknych wnętrzach Bazyliki Mniejszej w Kobyłce.

Spotkanie Komitetu: ks. Andrzej Rusinkowski, Jan
Pietrzak, burmistrz Ryszard Madziar, Andrzej Melak, ks. Jan Andrzejewski, Ryszard Walczak, starosta Piotr Uściński i Jan Tokarski

Koncert nagrany będzie na płyty CD, te zaś rozprowadzane, jako
cegiełka – dar dla Komitetu Budowy w Warszawie Pomnika Ofiar
Tragedii Narodowej pod Smoleńskiem, którego przewodniczącym
jest Pan prof. Włodzimierz Bernacki
Przewodniczący Komitetu
Ks. Dziekan – Prałat Jan Andrzejewski
www.gazetapatria.pl
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Ostatni zabór Polski

Samolot Tu-154, którym lecieli prezydent i znacząca część elity Rzeczypospolitej, w tym całe dowództwo Wojska Polskiego, nie był zwyczajnym samolotem rejsowym, tak samo jak katastrofa pod
Smoleńskiem 10 kwietnia nie była zwyczajną katastrofą.

prof. Józef Szaniawski
Takiej katastrofy nie notują kroniki
żadnego państwa Europy i świata! Jeżeli to nie była apokalipsa, to z całą
pewnością hekatomba. Po raz drugi
w ciągu 70 lat w tym samym miejscu
Polska straciła swą elitę polityczną,
wojskową oraz intelektualną. I niechaj to będzie wreszcie powiedziane
jednoznacznie: 10 kwietnia 2010 r. to
nie katastrofa, ale narodowa klęska.
Klęska, która ma znamiona wielkości. Klęska, która już staje się nie

państwowego RP! Tak właśnie jest.
Nawet gdyby to był rejsowy, normalny samolot PLL LOT, to i tak stanowiłby własność Polski. W przypadku
rządowego Tu-154 jest to jeszcze bardziej oczywiste, ponieważ zamiast
charakterystycznego błękitnego logo
LOT rządowy samolot miał białoczerwoną szachownicę oraz napis na
całej długości kadłuba „Rzeczpospolita Polska”. Nie ulega wątpliwości,
że w świetle prawa międzynarodowego, w świetle podstawowych zasad
odpowiednich konwencji międzynarodowych Rosja dokonała nie tylko
zaboru własności państwa polskiego,
ale również dokonany został zabór
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ostatni zabór Polski!
To zła tradycja rosyjskiego imperium. Rosjanie zawsze tak postępowali. Niegdyś, w XVIII wieku, do-

szą największą zdobyczą wojenną”.
Państwo rosyjskie po każdym zaborze przejmowało polskie terytorium,
polską własność na tym terytorium,
a wreszcie zagrabiało własność prywatną polskich obywateli. To wszystko stawało się rosyjską zdobyczą. To,
co się stało po 10 kwietnia 2010 r.
z polskim samolotem, jest rzucającą
tylko historią, ale legendą, po raz
kolejny bowiem w dramatycznych
kolejach najnowszych dziejów Polski
aktualne staje się przesłanie Gloria
Victis!
Szczątki polskiego samolotu wciąż
leżą na płycie lotniska Siewiernyj,
a Rosjanie nadal nie chcą ich oddać.
To postępowanie według starej carskiej, a potem sowieckiej doktryny
politycznej: „Co nasze - to nasze,
a o waszym możemy dyskutować”.
Tymczasem na jeszcze jeden szczególny, bezprecedensowy aspekt katastrofy smoleńskiej zwrócił ostatnio
uwagę wybitny prawnik i sędzia Try-

bunału Konstytucyjnego Wiesław Johann („Nasz Dziennik”, 7.01.2011).
Oto w świetle prawa międzynarodowego delegacja polska z prezydentem Kaczyńskim leciała do Katynia
samolotem, który stanowił nie tylko
własność Rzeczypospolitej Polskiej,
ale zarazem był częścią terytorium
www.gazetapatria.pl

konali trzech kolejnych rozbiorów
i zaborów, a następnie po 17 września 1939 r. zajęli ponad 50 procent
polskiego terytorium. W 1945 r., tuż
po zakończeniu II wojny, sowiecki
dyktator i ludobójca Stalin oznajmił swoim marszałkom wyraźnie:
„To Polska, a nie Niemcy, jest na-

się w oczy analogią. Takie są realne
fakty, a cóż dopiero ich symbolika.
Premier polskiego rządu Donald
Tusk oraz rzecznik tego rządu w ogóle tych faktów nie zauważają, są ślepi
jak dziecko we mgle. Oczywiście jest
to mgła rosyjska, specjalna.
Minister Paweł Graś, rzecznik
rządu premiera Donalda Tuska, wypowiadał się wielokrotnie na temat
stosunków pomiędzy Polską a Rosją. Właśnie dwoje młodych analityków mediów pokazało mi komplet
oficjalnych publicznych wystąpień
i oświadczeń, które minister Graś
miał w ciągu całego roku 2010
w związku z relacjami z Moskwą.
Nawet pojedyncze i rozproszone wypowiedzi te są trudne do przyjęcia,
natomiast jako całość są wstrząsające! Paweł Graś wypowiadał się tak,
jakby był rzecznikiem rządu rosyjskiego premiera Putina, a nie polskim
ministrem. Te wypowiedzi stanowią
pewną zwartą całość, a data 10 kwiet-

nia 2010 r. stanowi jedynie znaczącą
cezurę. Niektóre wypowiedzi Grasia
są wręcz haniebne, np. wypowiadana w języku rosyjskim, podkreślająca uległość polskiego rządu wobec
Kremla! Wypowiedzi Pawła Grasia
są tak niesłychanie prorosyjskie,
że powinny być jako całość zbadane
nie tylko przez zespół parlamentarny
ds. wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej, ale również wnikliwie przestudiowane przez służby kontrwywiadowcze, i to nie tylko polskie, ale
również NATO-wskie.
Wypowiedzi Grasia, aczkolwiek
niesłychane ze względu na jego
oficjalną funkcję rzecznika rządu,

cji stanu. Pod pretekstem pojednania
z Rosją zawierany jest praktykowany w stosunkach międzynarodowych
nie polityczny kompromis, ale kompromis zgniły, fatalny dla Polski,
a korzystny dla Kremla. Jednocześnie zwraca uwagę i ciągle zadziwia,
że równolegle do miękkiej układności wobec Rosjan zauważalna jest
brutalna medialno-polityczna agresja i nienawiść w stosunku do tych,
którzy są przeciwnikami tego jednostronnego pojednania i domagają
się pełnego wyjaśnienia katastrofy
smoleńskiej. To jest bardzo widoczne: ugodowość, ustępliwość i pełna
kurtuazja wobec Rosji, a wściekła

mieszczą się jednak w pewnej medialnej tendencji, którą zresztą pan
rzecznik współkreuje. Jest nią wyjątkowa ugodowość wobec Rosji,
miękkość polityczna, która ociera
się już o granicę zdrady polskiej ra-

agresja i nagonka na rodziny poległych ofiar katastrofy, na polityków
PiS, na Jarosława Kaczyńskiego, na
Radio Maryja, na „Nasz Dziennik”,
a nawet na skromnego autora tych felietonów. To nie przypadek!

patria.gazeta@op.pl
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Czemu my Polacy nie słuchamy tego, co mówią zagraniczni politolodzy, publicyści, a szczególnie rosyjscy o śmierci Śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w katastrofie pod Smoleńskiem. Niektórzy
stwierdzają wręcz, że zachowania Putina i Miedwiediewa to czysta obłuda. Uważają, że nie ma co się
łudzić... W ich zachowaniu widać, do jakiego stopnia Kreml urobił sobie zachodnią opinię publiczną.
Co innego powinno być dla Polaków godne uwagi – autentyczne gesty współczucia zwykłych Rosjan

Bloger Fiatowiec zamieścił tekst:
„Polska opinia publiczna dała się
nabrać...”
Są w nim fragmenty rozmowy z Andrzejem Piontkowskim pochodzące z
artykułu pt. „Putin przegrywa”. Andriej Piontkowski ur. 1940, rosyjski
publicysta i analityk polityczny. Jest
komentatorem Radia Swoboda oraz
BBC World Service. Publikował na
łamach takich tytułów jak „Nowaja
Gazeta”, „The Moscow Times”, „The
Russia Journal”. Był dyrektorem wykonawczym moskiewskiego think tanku Centrum Studiów Strategicznych
i jednym z liderów partii Jabłoko.
Jest autorem książki „Another Look
Into Putin’s Soul” (2006).
h t t p : / / w w w. r e d a k c j a . n e w s w e e k . p l / Te k s t / P o l i t y k a Polska/536580,Polska-opiniaREKLAMA

publiczna-dala-sie-nabrac.html
Czytam: „Po przeczytaniu tekstu w
„Magazynie Europa” dodatku do papierowego Newsweeka gdzie w rozmowie z Filipem Memchesem rosyjski publicysta i analityk polityczny
Andriej Piontkowski twierdzi:
„(...) Kreml zawsze ma jakieś alibi.
Winowajcą wszelkich problemów jest
Zachód. Kiedy w 2008 roku zaczął
się globalny kryzys, elita kremlowska
podkreślała, że Rosja to oaza stabilności. Gdy się okazało, że kryzys
Rosji jednak nie ominął, podniosły
się oskarżenia pod adresem USA –
iż to one Rosję tym kryzysem zaraziły. Do niedawna wrogiem była także
Polska, ale okazało się, że w Polsce
są złoża gazu łupkowego, co zagraża
strategii Gazpromu, opierającej się
na monopolu dostaw. Stąd pośpiech

Putina, żeby jak najszybciej zawrzeć
z waszym rządem umowę na sprzedaż gazu rosyjskiego. Dla tej umowy
Putin był gotów uklęknąć na jedno
kolano w Katyniu. Jestem wstrząśnięty tym, jak bardzo polska opinia
publiczna dała się nabrać na cynizm
tego człowieka. Niech Polacy nie zapominają, że kiedy bandyci Ramzana
Kadyrowa [prokremlowskiego prezydenta Czeczenii] zamordowali Annę
Politkowską, Putin oznajmił, iż „jej
śmierć zrobiła państwu więcej szkody niż jej teksty”. To samo na Kremlu
mówiono o śmierci Lecha Kaczyńskiego (chociaż się z niej cieszono).
Jak człowiek wygłaszający takie słowa o Politkowskiej mógł współczuć
Polakom z powodu śmierci Kaczyńskiego, którego uważał za jednego
ze swoich największych wrogów?
Zachowania Putina i Miedwiediewa
to czysta obłuda. Co innego powinno
być dla Polaków godne uwagi – autentyczne gesty współczucia zwykłych
Rosjan, którzy spontanicznie przynosili kwiaty pod polską ambasadę
w Moskwie (...)”.
Dalsze wypowiedzi Piontkowskiego
są szczególnie ciekawe cytuję:
„(...) Gdyby w Polsce nie odkryto złóż gazu łupkowego, żadnych
ustępstw by nie było. Czy pan już nie
pamięta, jak w czasie 70. rocznicy
wybuchu drugiej wojny światowej na
stronach internetowych rosyjskiego
ministerstwa obrony były zamieszczone informacje o tym, że Hitler składał
Polsce sensowne propozycje, ale z
powodu uporu jej władz nie zostały
one przyjęte, co wywołało wojnę?

Ludzie, którzy lansowali taką wersję
historii, są nadal na swoich miejscach. Nie ma co się łudzić (...)”.
W dodatku rosyjski publicysta
stwierdza, że o Katyniu:
„(...) nie można mówić o ustępstwach w przypadku zbrodni, której dowodzą tysiące dokumentów?
Widać, do jakiego stopnia Kreml
urobił zachodnią opinię publiczną.
Elementarna sprawiedliwość odbierana jest jako ustępstwo. Cała
Polska zachwycała się ludzkimi zachowaniami Putina, chociaż to była
cyniczna hipokryzja. A tak w ogóle
to dlaczego doszło do katastrofy?
Przede wszystkim winna jest administracja lotniska. Na tym lotnisku
w owym feralnym dniu nie było systemu nawigacji, nie było dyspozytora
mówiącego po angielsku. Administracja lotniska mogła zakazać lądowania z powodu mgły. A w Rosji
opowiadają jakieś głupstwa o tym,
że pomimo zakazu pilot i tak próbował lądować. Przecież to jest niemożliwe. Pół godziny przed przybyciem
polskiego samolotu zakazali lądować
samolotowi z Moskwy, na którego pokładzie byli współpracownicy FSB.
Życzliwość władz rosyjskich wobec
Polski można tłumaczyć ich poczuciem winy, ponieważ zaniedbały
bezpieczeństwo na lotnisku. One to
robią tylko po to, żeby Polacy nie zadawali niewygodnych pytań. Minęło
kilka dni od tragedii i Kreml znowu wysuwa wobec Polski pretensje
o rozmieszczenie na jej terytorium rakiet Patriot. A przecież to są rakiety
obronne, więc dla Rosji nie stanowią

Romuald Szeremietiew
prof. KUL, były Minister
Obrony Narodowej
żadnego zagrożenia (...)”.
Gdy przeczytałem ten tekst zacząłem się zastanawiać - czemu my
Polacy nie słuchamy tego, co mówią
zagraniczni politolodzy, publicyści,
a szczególnie rosyjscy o śmierci Śp.
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w katastrofie pod Smoleńskiem.
Ciekaw jestem gdzie się podziali
ci nasi „dociekliwi” dziennikarze
śledczy, nie jestem specjalistą, ale
gdy powoli składam to wszystko
w całość to o zgrozo... Właśnie, ale
u nas najważniejsze jest pojednanie
z Rosjanami, a wszyscy zadający
dociekliwe pytania w tej sprawie są
uważani za oszołomów i wichrzycieli. Jakoś dziwnie mi to przypomina te
nie tak dawno minione czasy PRL...
Wydaje się, że strona Polska nie
robi nic żeby wyjaśnić przyczyny katastrofy. Władze, prokuratura
i służby specjalne, mają do tego skuteczne środki, jednak z nich nie skorzystały. Dlaczego…? Zajmują się
jedynie opowiadaniem głupot, które momentami są żenujące. Z kolei
Rosjanie od początku kręcą (kilka
poważnych kłamstw). Pewnie intensywnie „pracują” nad sprawą. Dostaniemy od nich to, co będą chcieli.
Napływające od momentu katastrofy
informacje, „dziwne” zachowania
i wydarzenia dziejące się cały czas
wokół katastrofy mogą świadczyć,
że to co się stało nie było przypadkowe???
Wiem to dosadne co pisze, ale
przecież podobnie wypowiada się
Andriej Piontkowski, a my nie możemy dać sobie zakneblować ust.
Żyjemy przecież od ponad 20 lat
w wolnym kraju i nagle okazuje się,
że ginie urzędujący Prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej oraz 95
innych osób o kluczowym znaczeniu
dla Polski, to część „elit” i dziennikarzy zachowuje się tak jak gdyby
się nic takiego nie stało. Wygląda to
tak, że niewielu w tym kraju chyba
zależy na.... a, przecież My wszyscy
chcemy tylko prawdy. Bowiem jak
mówią „Rodziny Katyńskie”:
„Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na
niebie zapomnij o mnie…”
PS. W trakcie podróży samochodem
słuchałem w radio transmisji z debaty
smoleńskiej w sejmie RP. Nie ulega
wątpliwości, że mamy do czynienia
z manipulacjami w celu oszukania
Polaków. Trzeba by jednak ustalić
nie tylko to, że nas nabierają, ale także kto i dlaczego to robi. „Caryca”
Anodina - potężna figura, ale ona nie
ma aż takich możliwości.

www.szeremietiew.com
patria.gazeta@op.pl

www.gazetapatria.pl

6

Numer 1 (6), styczeń 2011

„PATRIA”

Powstanie styczniowe
148 rocznica

Herb powstańczy Polska
(Orzeł Biały), Litwa (Pogoń)
i Ukraina (Michał Archanioł)

Powstanie styczniowe – polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone manifestem
22 stycznia 1863 wydanym
w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, spowodowane narastającym rosyjskim
terrorem wobec polskiego biernego oporu, wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim
i 1 lutego 1863 w byłym Wielkim Księstwie Litewskim, trwało do jesieni 1864[3]; zasięgiem
objęło tylko zabór rosyjski: Królestwo Polskie oraz ziemie zabrane – Litwę, Białoruś i część
Ukrainy; było największym
polskim powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem
międzynarodowej opinii publicznej; miało charakter wojny
partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek,
mimo początkowych sukcesów
zakończyło się klęską powstańców, z których kilkadziesiąt
tysięcy zostało zabitych w walkach, blisko 1 tys. straconych,
ok. 38 tys. skazanych na kator-

gę lub zesłanych na Syberię,
a ok. 10 tys. wyemigrowało[4];
Wilno zostało spacyfikowane przez oddziały Murawjowa
Wieszatiela; po upadku powstania Kraj i Litwa pogrążyły się
w żałobie narodowej; w 1867
zniesiono autonomię Królestwa Polskiego, jego nazwę
i budżet, w 1869 zlikwidowano
Szkołę Główną Warszawską,
w latach 1869–1870 setkom
miast wspierających powstanie odebrano prawa miejskie
doprowadzając je tym samym
do upadku, w 1874 zniesiono
urząd namiestnika, w 1886 zlikwidowano Bank Polski; skasowano wszystkie klasztory
w Królestwie, skonfiskowano
ok. 1600 majątków ziemskich
i rozpoczęto intensywną rusyfikację ziem polskich; po
stłumieniu powstania znaczna
część społeczeństwa Królestwa
i Litwy uznała dalszą walkę
zbrojną z zaborcą rosyjskim
za bezcelową i zwróciła się ku
pracy organicznej; powstanie
przyczyniło się do korzystniejszego niż w dwóch pozostałych
zaborach uwłaszczenia chłopów; pozostawiło trwały ślad
w literaturze (Orzeszkowa – Nad
Niemnem, Dąbrowska – Noce
i dnie) i sztuce polskiej (Grottger – Polonia i Lithuania,
Matejko – Polonia) XIX i XX
wieku w kraju, na Litwie i na
Białorusi.
Źródło: Wikipedia

Branka Polaków do armii rosyjskiej – obraz Aleksandra Sochaczewskiego.

Unia w Krewie – Zjednoczenie Wieczne Polska-Litwa
www.gazetapatria.pl

Powstanie styczniowe – Grotter.

Michał Murawiew „Wieszatiel”,
generał – gubernator wileński,
pacyfikator powstania styczniowego na Litwie i Białorusi
patria.gazeta@op.pl
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Kazimierz Andrzej Zych
Walki i potyczki w Powstaniu
Styczniowym na liniach kolejowych
to mało znany, ale bardzo ciekawy,
rozdział walk powstańczych w latach
1863-64. Od pierwszych dni walk
polscy konspiratorzy niszczyli i rozkręcali szyny, zwrotnice i nastawnice
kolejowe. Ich łupem padały także linie telegraficzne sąsiadujące z torami
kolejowymi. Za sukces można uznać
wyłączenie z ruchu na dwa tygodnie
kolei warszawsko – petersburskiej,
co wywołało poważne zaniepokojenie w Moskwie i Petersburgu. Takie
właśnie akcje dywersyjne rozpoczęły
się w rejonie Wołomina już 23 stycznia 1863 r. Uczestniczyli w nich zakonspirowani kolejarze, dowodzeni
przez zawiadowcę stacji Praga – Leopolda Plucińskiego i inż. Ignacego
Mystkowskiego. Akcja zaczęła się
od zatrzymania przez tą grupę ludzi
– pociągu do Petersburga , pocięciu
nożycami kabli, ścięciu słupów telegraficznych i rozkręceniu torów. Ale
te działania na liniach kolejowych nie
są jedynym wołomińskim wątkiem
w Powstaniu Styczniowym. Czytając różne opracowania historyczne
tamtego okresu należy przypomnieć,
ze walki trwały w lasach nieporęckich, gdzie warszawska młodzież
uciekając z miasta przed wojskami
carskimi wstępowała do oddziałów
powstańczych. Tam też przebywał
oddział powstańczy majora Józefa
Jasińskiego Naczelnika Powstańczego Powiatu Stanisławowskiego ,liczący około 100 ludzi. Walki trwały
także w okolicach Karczewa, w rejonie Okuniewa, pod wsią Międzyleś,
pod Radzyminem i Markami. Zacięte
potyczki toczyły się 4 kwietnia 1863
r. pod Sulejówkiem, 10 kwietnia pod
Okuniewem na drodze do Wołomina,
17 kwietnia pod Ossowem i 16 maja
pod Michałowem leżącym pięć kilometrów od Okuniewa. Partia majora
Jankowskiego ostrzelała oddział moskali, zadając im duże straty. Oddział
Majora Jankowskiego stacjonował
w gęsto zalesionych okolicach Wołomina , to właśnie stąd kilkakrotnie
wypadami paraliżował komunikacje
wojsk carskich na linii kolejowej
Warszawa- Petersburg. Rosjanie
30- lipca otoczyli oddział Jankowskiego pod Radzyminem. Po krótkiej
walce udało mu się wycofać i skryć
w okolicznych lasach. Dalsza droga
powstańcza partii Jankowskiego wiedzie przez Podlasie i Lubelszczyznę
gdzie dzielnie walczy w wielu bitwach. W okolicach Żyżinia skoordynowana akcja kilku oddziałów powstańczych przynosi sukces -odbito
z niewoli około 150 jeńców i przechwycono kilkaset tysięcy rubli wiezionych dla wojska. Rosjanie tracą
patria.gazeta@op.pl
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Powstanie Styczniowe
w Regionie Wołomińskim
w tej akcji 192 żołnierzy. Szlak bojowy majora Józefa Jankowskiego
kończy się 31- grudnia 1863 roku
udziałem w 30 bitwach i potyczkach.
Wydział Wojny Rządu Narodowego
w obliczu zasług awansował go na
stopień podpułkownika i skierował
za granicę na urlop zdrowotny. Podczas przekraczania granicy austriackiej Jankowski został schwytany
pod Błoniem i wyrokiem rosyjskiego
sądu stracony 12 lutego 1864 roku
na stokach Cytadeli. Przed śmiercią
zdążył krzyknąć „ niech żyje Polska”. Pamięć o Powstaniu Styczniowym czci się szczególnie w kilku
miejscach powiatu wołomińskiego.
Przede wszystkim w Boruczy gdzie
stacjonowały oddziały powstańcze
w postaci 9 szałasów, 6 lepianek i 2
pomieszczeń drewnianych. Dziś na
tym miejscu znajdują się mogiły powstańcze we wsiach Borucza i Kąty
Wielgie. W latach III Rzeczypospolitej odnowiono pomniki powstańców
z 1863r.w Wołominie , Markach, Nowej Wsi i Klembowie gdzie corocznie składane są wiązanki kwiatów.

Bohater Narodowy
Ksiądz generał
Stanisław Brzóska

Ksiądz Stanisław Brzóska- wikary
z Łukowa. W Powstaniu Styczniowym walczył z niewielkimi przerwami przez dwadzieścia siedem
miesięcy. W dniu 23 stycznia 1863 r.
na czele oddziału złożonego głównie
z włościan, atakował garnizon wojsk
rosyjskich, znajdujący się w Łukowie. Później był kapelanem w oddziałach powstańczych operujących
w województwie podlaskim. Rząd
Narodowy mianował księdza Brzóskę generałem. Wiosną 1864r. kiedy
działania powstańcze zamarły, ksiądz
Brzóska zorganizował niewielką
konna „partię” i przemieszczał się
po powiatach łukowskim i siedleckim podejmując potyczki z wrogiem.
Jego czterdziesto osobowy oddział,
grupujący głównie patriotyczną
zaściankową szlachtę i chłopów,
przetrwał przez jedenaście miesięcy
i został rozbity dopiero w końcu grudnia 1864 roku. Tylko dowódcy i kilku jego towarzyszom udało się ujść
z zastawionej pułapki wroga. Przez
całą zimę aż do wiosny ukrywali się
po zaściankach i wiejskich chatach.

Powstanie styczniowe w naszym regionie.
Wreszcie jedna z kolejnych obław zakończyła się dla zaborcy sukcesem.
29 – kwietnia 1865 roku ks. Brzóska
został schwytany, po czym 24 maja
1865r. powieszony na rynku w Sokołowie Podlaskim. Kilkadziesiąt osób
aresztowanych za udzielanie pomocy generałowi Stanisławowi Brzósce
zostało zesłanych na Syberię. W 145
rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Lech Kaczyński pośmiertnie
odznaczył na rynku w Sokołowie
Podlaskim ks. generała Stanisława
Brzóskę najwyższym polskim odznaczeniem Orderem Orła Białego.
Historia Naszej Ojczyzny ma wiele tragicznych i chwalebnych kart
w większości walk o niepodległość
z wiekowymi zaborcami Polski Rosją i Niemcami. Ilekroć próbowaliśmy zrzucić z siebie jarzma niewoli
zawsze ofiary liczyliśmy w tysiącach
a nawet setkach tysięcy. Tak było
w powstaniach -kościuszkowskim,
listopadowym, styczniowym czy powstaniach zaboru pruskiego. Schwytani polscy dowódcy, generałowie
w brutalny i poniżający sposób byli
torturowani by w konsekwencji tego
ponieść męczeńską śmierć na katorgach, łagrach czy syberyjskiej zsyłce.
Wolna i niepodległa Polska nawet
i dziś jest dla wielu naszych wrogów
solą w oku i przy każdej nadarzającej się okazji poniżany jest mundur

Ks. gen. Stanisław Brzóska

polskiego generała czy żołnierza. Tak
jak na stokach warszawskiej Cytadeli
, rynku Sokołowa Podlaskiego czy
sowieckich kazamatach pokazowo
mordowano przez powieszenie najwyższych dowódców powstańczych,
tak dziś wrogie nam środowiska
europejskie i światowe stosują inne
równie skuteczne metody obrażania
i szkalowania Polski i Polaków. Że tak
jest – zauważyliśmy kilka dni temu
podczas odczytywania raportu MAK
-u w sprawie niewyjaśnionej i coraz
bardziej podejrzanej katastrofy polskiego samolotu pod Smoleńskiem,
na którego pokładzie znajdowały się

najwyższe osobistości Polski. Lecąc
na 70 rocznicę uroczystości zbrodni
ludobójstwa w Katyniu tragicznie
zginęło dwóch prezydentów Rzeczypospolitej oraz dowódcy wszystkich
formacji Wojska Polskiego. Jest to
jedyna w dziejach świata tak wielka i potworna w dalszych skutkach
dla naszej suwerenności katastrofa,
która musi być ostrzeżeniem dla nas
wszystkich. Historia niejednokrotnie
doświadczyła Polaków ze niepodległość nie jest nam na zawsze dana.
Opracował K. A. Zych

Śmierć R. Traugutta

Traugutt został aresztowany w nocy
z 10 na 11 kwietnia 1864 w swojej
warszawskiej kwaterze przez rosyjską policję (został wydany przez
Artura Goldmana). Początkowo
przetrzymywany był na Pawiaku,
a później więziono go w X Pawilonie
Cytadeli Warszawskiej. Próbowano
wydobyć z niego informacje dotyczące dowództwa powstania, jednak
Traugutt nie wydał nikogo. W czasie
jednego z przesłuchań miał wypowiedzieć słynne zdanie:
Idea narodowości jest tak potężną

i czyni tak wielkie postępy w Europie, że ją nic nie pokona.
19 lipca Audytoriat Polowy wydał
wyrok na Traugutta: został zdegradowany i skazany na karę śmierci.
Wyrok wykonano przez powieszenie w okolicy Cytadeli Warszawskiej 5 sierpnia 1864 w Parku
Traugutta koło Fortu Legionów
o 10 rano, wraz z Rafałem Krajewskim, Józefem Toczyskim, Romanem
Żulińskim i Janem Jeziorańskim.
Pierwszy krzyż i istniejący do dziś
pamiątkowy głaz ustawiono tutaj już
w 1916 r. Cztery lata później – o czym
informuje napis na drugim kamieniu
– pochowano tu pięć znalezionych
w pobliżu czaszek. Dzisiejszy wygląd
miejsce to zawdzięcza warszawskim
rzemieślnikom z Cechu Krawców
i Rzemiosł Włókienniczych, którzy
w 1971 r. sfinansowali budowę murków i schodów. Ostatnim gestem
przed śmiercią było ucałowanie krzyża podczas gdy zebrany trzydziestotysięczny tłum śpiewał pieśń Święty
Boże.
Źródło: Wikipedia
www.gazetapatria.pl
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TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ
WOŁOMINA OGŁASZ COROCZNĄ
EDYCJĘ WYRÓŻNIENIA „DLA TWÓRCY
NAJWARTOŚCIOWSZEGO WYDARZENIA
ROKU” za 2010 rok

W kategoriach:
1. Osoba fizyczna
2. Instytucja (osoba prawna)

Pisemne zgłoszenie kandydatów do WYRÓŻNIENIA STATUETKĄ
autorstwa artysty rzeźbiarza Tadeusza Tchórzewskiego prosimy kierować na adres: TPW 05-200 Wołomin ul. Wileńska 57 lub na adresy e-mail redakcji lokalnej prasy: „Wieści Podwarszawskie”, „Fakty.
wwl”, Życie Powiatu”, „Moja Gazeta Regionalna”, „Dobry Znak”, „Kurier W”, „netKonkret”, „Gazeta Wołomińska” oraz PATRIA najpóźniej
do 15 lutego 2010 roku .Zgodnie z tradycją i Regulaminem wręczenie Statuetek Wyróżnienia nastąpi na Uroczystej Sesji Rady Miasta
w 92 rocznicę nadania praw miejskich Miastu Wołomin lub 3 maja
w Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Za Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Wołomina
Prezes Jan Tokarski

Czy obrażono elektorat PiSu?
Skandaliczne słowa redaktora naczelnego Życia Powiatu Wołomińskiego
Edwarda Urbanowskiego! Znany z bezpardonowych ataków na PiS szef lokalnej gazety wobec braku stanowczych działań ze strony lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości, przekracza kolejne granice. Tym razem jednak sprawa może nabrać rozgłosu.
Były działacz Porozumienia Centrum (ugrupowanie J. Kaczyńskiego), startujący niegdyś do Sejmu z jednej listy z dzisiejszymi posłami PiS – Mariuszem Błaszczakiem i Janem Szyszko, dziś jest niedoścignionym krytykantem
wszystkiego i wszystkich w PiS. Zaglądając do archiwalnych numerów ŻPW
można w niemal każdym numerze gazety, w tekście przewodnim wydania –
słowie od red. naczelnego, przeczytać kilka, czy kilkanaście zdań przeciwko
działaniom PiS, a nawet obrażających poszczególnych liderów tej partii. Mimo
to, być może wystraszeni tym, że ich też może spotkać bezpardonowa krytyka „ad personam”, lokalni działacze PiS często udzielają wywiadów żonie
E. Urbanowskiego – dziennikarce ŻPW. Gazeta utrzymuje się również z reklam i ogłoszeń dawanych przez samorządowców związanych z PiSem, a także
w czasie kampanii wyborczej od kandydatów PiS. W osobistej rozmowie jeden
z działaczy powiatowych PiS powiedział nam, że wielu jego kolegów interesuje
tylko to, żeby dobrze pisano o nich i pokazywano ich uśmiechnięte twarze, natomiast to co naczelny Życia pisze o Jarosławie Kaczyńskim i jego najbliższym
otoczeniu jest tematem tabu, kwestią niewygodną, o której lepiej nie mówić.

To już nie krytyka, to…

Jak można określić wypowiedź E. Urbanowskiego z ostatniego numeru
ŻPW? Na pewno nie jest to krytyka, jednak sprawa jest tak bulwersująca,
że braknie słów. E. Urbanowski najpierw zastanawia się, czy elektorat PiS nie
utracił moralnego prawa do uczestnictwa w obchodach beatyfikacji Jana Pawła
II w Rzymie, a potem stwierdza, że „Nie można przecież tą samą ręką głosować
na PiS Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobro a później się nią żegnać!”
Cyt: […]kwestią otwartą staje się odpowiedź na pytanie: Czy elektorat PiS
nie utracił moralnego prawa do uczestniczenia w ogólnonarodowym święcie na
Placu Świętego Piotra w Rzymie w dniu 1 maja? Nie można przecież tą samą
ręką głosować na PiS Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobro a później się
nią żegnać! - Pisze Urbanowski (ŻPW Nr 0212, 20 stycznia 2011)

Ciche przyzwolenie

Minął ponad tydzień od publikacji tych słów w około 20 tysiącach egzemplarzy gazety docierającej do mieszkańców powiatu Wołomińskiego. Zapewne
osoby z lokalnych struktur partii J. Kaczyńskiego, zastanawiają sie teraz jak dalej kształtować swoje relacje z wydawcą gazety Urbanowskiego. Coraz więcej
zaczyna zauważać, że nieprzypadkowo Urbanowski wysyła swoją żonę, żeby
robiła wywiady z tymi działaczami PiS, którzy mają możliwość odwdzięczenia
się w postaci płatnych ogłoszeń urzędowych czy zleceń dla wydawnictwa. Za
te pieniądze potem bierze pensje redaktor naczelny i wie że dalej może przekraczać kolejne granice w obrażaniu PiSu i jego wyborców.
Paweł Brajczyński
www.gazetapatria.pl

R. Roguski: W przyszłość
z optymizmem
Rozmowa z Robertem Roguskim,
burmistrzem Kobyłki
Jakie są Pańskie refleksje po kampanii samorządowej 2010r.?
– Patrząc na to, co ogółem dzieje się w naszym kraju,
mam bardzo pozytywne refleksje dotyczące naszych doświadczeń. Kampania prowadzona była na poziomie,
zarówno w naszej gminie, jak i powiecie. Wypadliśmy
dobrze, nasi mieszkańcy poszli do wyborów, potrafimy
rozmawiać. Wygrana w Kobyłce w I turze jest na pewno
dużym sukcesem, w powiecie zaś mandat radnego dla reprezentanta komitetu „Jeden Powiat”, który otrzymaliśmy,
to dobry wynik. Ten wynik pozwala patrzeć w przyszłość
z optymizmem.
Plany na najbliższy okres w Pańskim Urzędzie.
– Powyborczy czas to szczególny moment dla ważnych decyzji. Jest to nowe otwarcie i zarazem wyzwanie
do podejmowania reform, których społeczność oczekuje
i które powinny służyć nam wszystkim. Chcę wprowadzać
zmiany na lepsze wszędzie tam, gdzie jest to konieczne
a zarazem możliwe do realizacji w tym momencie.
Co jest priorytetem obecnej Pańskiej kadencji jako
Burmistrza? Jakie zmiany personalne?
– Do priorytetów należą z pewnością poprawa nawierzchni dróg i chodników po budowie kanalizacji, czystość w mieście, inwestycje w sport, przede wszystkim
budowa hali widowiskowo-sportowej, ale także prace
związane z ekologią, myślę tu o poważnych planach związanych z rozwojem terenu Rezerwatu Grabicz.
W dalszym ciągu zależy mi na dobrej współpracy z są-

siadami i wszystkimi gminami powiatu wołomińskiego.
W programie wyborczym zawarliśmy ideę zawiązania
konwentu burmistrzów, podtrzymuję chęć realizacji tego
pomysłu. Zamierzam, wraz z kolegami burmistrzami, ponownie skierować do Pana Starosty prośbę w tej sprawie.
Co do pytania o zmiany personalne, to niektóre z nich
już się dokonały. Jeśli jednak będziemy cały czas myśleli
i mówili tylko o zmianach personalnych, ludzie będą bali
się pracować. Nie o to chodzi. Rolą burmistrza jest także
przyglądanie się sprawom urzędu i miasta i wyciąganie
wniosków. Zmiany zachodzą tam, gdzie jest to niezbędne.
Tak już jest w życiu, a także w służbie publicznej, że musimy się z nimi liczyć. Często jednak zauważamy korzyści zmian i doceniamy ich dobre strony dopiero po jakimś
czasie.
Rozmawiał K. A. Zych
patria.gazeta@op.pl

„PATRIA”

Numer 1 (6), styczeń 2011

9

REKLAMA

NOWA KOLEKCJA

Wołomin, Kościelna 61a
tel. 22 787 05 65

www.suknie-anna.pl
e-mail: office-anna@wp.pl

REKLAMA

patria.gazeta@op.pl

www.gazetapatria.pl

10

Numer 1 (6), styczeń 2011

„PATRIA”

Pielgrzymka samorządowców

„I zarazem jestem przez wszystkich
pomnożony w Krzyżu, który na tym
miejscu stał. To pomnożenie – a niepomniejszenie – pozostaje tajemnicą:
Krzyż idzie pod prąd. Cyfry cofają się
w nim przed człowiekiem. Jak doszło
w Tobie do krzyża? ” Dramatyczne
słowa twórcy „Tryptyku Rzymskiego”, z którego pochodzą, poruszają
wewnętrzne miejsce człowieka. Jan
Paweł II zresztą umieścił je właśnie w rozdziale pod takim tytułem„Miejsce wewnętrzne”, a wydawca
„Poezji zebranych” na dwadzieścia

pięć lat pontyfikatu papieża Polaka,
opatrzył zdjęciem Krzyży gdańskich
stoczniowców… Krzyż pomnaża nas
i jednocześnie nakazuje stałe parcie
pod prąd. Czy to się wzajemnie nie
wyklucza ? Jak można jednocześnie
rosnąć i trwać w opozycji do tego co
światowe, oczekiwane, postępowe?
A jednak, co wiadomo przynajmniej
od dwóch tysięcy lat, wierność krzyżowi, czyli jego wymaganiom, stanowi ostatecznie jedyny sensowny
wybór drogi życiowej. Pomnaża nas,
a nie pomniejsza, wywyższa człowie-

ka nawet nad czas. My Polacy szczególnie o tym wiemy, doświadczenia
krzyża historia nam nie skąpi. Tragiczne zdarzenia i materialne znaki
krzyży rozsiane po całej polskiej ziemi od Giewontu po Bałtyk świadczą
o tym niezbicie. Jest też w Polsce
prastare sanktuarium Świętego Krzyża, do którego zapragnęliśmy peregrynować i ofiarować trud pielgrzymi w intencji Ojczyzny, wynagrodzić
za publiczne zniewagi krzyża, które
zhańbiły nasze pokolenie. Spektakl
nienawiści i złości, odegrany na
Krzyżu z Krakowskiego Przedmieścia, gdzie aktorami byli poranieni
ludzie, miał swoich reżyserów, scenografów i kierowników produkcji.
Z pewnością ci ludzie nie wiedzieli
co czynili, a jeśli wiedzieli, tym gorzej dla nich. Pragnieniem wielu jest
przywracanie dawnego szacunku dla
krzyża i oddanie mu czci. Dlatego
grupa osób odpowiedzialna za kształt
życia społecznego w naszej małej
Ojczyźnie, jaką jest powiat Wołomiński, podjęła decyzję o organizacji
pielgrzymki przebłagalnej do miejsca
Świętego Krzyża. Samorządowcy,
władze miast i mieszkańcy otoczeni
opieką kapłanów, chcą wyruszyć, jak
niegdyś bywało, do trochę zapomnianego, a tak ważnego polskiego sanktuarium. Będzie tam też okazja, aby

podziękować za wielką łaskę, jaką
jest decyzja Ojca Św. Benedykta XVI
o wyniesieniu na ołtarze największego z rodu Słowian – papieża Polaka
– Karola Wojtyły. Ten szczególny dar
dla całego Kościoła, jest największym wyróżnieniem dla nas, dany
w momencie niesłychanego obniżenia prestiżu Polski za granicą. Przeróżne siły napinają się i prześcigają
w pomysłach i sposobach skierowania naszej Ojczyzny na boczne tory
historii, gdy nagle otrzymaliśmy
koło ratunkowe pod postacią dekretu

Hanna Wujkowska

Relikwie Św. Krzyża

o uznaniu cudu uzdrowienia za przyczyną Ojca Świętego Jana Pawła II.
Święty Paweł Apostoł poucza nas,
abyśmy badali znaki i nie odrzucali
proroctwa. Beatyfikacja Jana Pawła
II niewątpliwie jest znakiem Opatrzności dla nas, abyśmy nie utracili ducha. Mamy więc powody do radości
i oczywiste potwierdzenie słów z cytatu o pomnożeniu człowieka dzięki
krzyżowi. Pamiętamy dobrze dzieje
pontyfikatu Karola Wojtyły. Jesteśmy
świadkami jak bardzo były one złączone z Krzyżem Chrystusa, od zamachu na życie, po długie cierpienie
w chorobie i odchodzenie do Domu
Ojca. A teraz Santo Subito dokonało
się.

Wybory proszku do prania?
Co mają wspólnego znany proszek do prania i Ruch Palikota? Niestety bardzo wiele. Zarówno wytwórcy produktów skierowanych do konsumentów, jak i partyjni specjaliści od budowania wizerunku, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że przeciętny konsument buduje zazwyczaj jedno skojarzenie z produktem. Zatem znany proszek do prania to “Najczystsza biel”, a Palikot to “Gospodarka”.
Tylko o ile w przypadku proszku sprawa wydaje się prosta - nadaje się wyłącznie do prania i rzeczy
mają być czyste - o tyle w przypadku partii politycznych, sprawa jest dużo bardziej skomplikowana.
W przypadku zdobycia władzy
trudno sobie wyobrazić sytuację,
w której partia zajmie się wyłącznie
jedną sferą życia. Na biurkach ministrów i parlamentarzystów pojawią
się pospiesznie wydrukowane karteczki – „Zajmuje nas tylko gospodarka, sprawy społeczne po zmianie
władzy”. Biorąc pod uwagę, że nawet największe karteczki nie pomogą
w ucieczce od zarządzania państwem
we wszystkich aspektach – hasła wyborcze należy traktować z przymrużeniem oka.
Z drugiej jednak strony Platforma
Obywatelska jawnie komunikuje na
swych plakatach niezajmowanie się
polityką. Czym się więc zajmuje?
No, na przykład budowaniem mostów. A dlaczego nie polityką, która
przecież z definicji jest troską o dobro wspólne? – chciałoby się zapy-

tać. Czy polityka w wykonaniu tych
polityków to coś złego, coś, do czego
lepiej się nie przyznawać? Na to wygląda.
Palikot, który ostatnio ukazał
się Polakom na bilboardach wraz
z hasłem „Gospodarka jest najważniejsza”, niektórych wyborców być
może zaskoczył. Ja sama, jeszcze
miesiąc temu, gdyby ktoś mi zadał
pytanie jak będzie brzmiało jego hasło, pewnie bym zgadywała: „Walka
z Kościołem jest najważniejsza?”
albo: „Rozrywka i Happening są
najważniejsze”? Polityk, który domaga się nie tylko wycofania religii
ze szkół, ale nawet zakazu uczestnictwa osób duchownych w ważnych
uroczystościach państwowych, tak
wiele razy podkreślał wagę tych postulatów, że stało się to niejako jego
znakiem rozpoznawczym. Akurat

o sprawach gospodarczych ten poseł
z Lublina jak dotąd mówił bardzo
niewiele. Przyjęcie w swe szeregi
doświadczonego specjalisty od wizerunku być może spowodowało,
że Palikot zrozumiał w końcu,
że w katolickiej Polsce partia antyklerykalna nie ma szans na przebicie.
Może dlatego na plakacie umieścił
“Gospodarkę”? Z drugiej strony nadal nie wiadomo, co konkretnie stanie się kluczowe dla Ruchu Palikota:
walka z bezrobociem i tworzenie
sprzyjających warunków dla firm
czy też raczej odcięcie finansowania Duchowieństwa, aby pieniądze
te móc przeznaczyć na opłacanie In
Vitro? Nie mając tej wiedzy może
się okazać, że wybierzemy (Pali)kota
w worku.
Jeśli chodzi o hasło PJN, „Polska
jest najważniejsza”, tu komunikat

jest już dużo bardziej precyzyjny
i zrozumialy. Bo w końcu cóż może
być ważniejszego niż Ojczyzna?
Każdemu zależy, aby była ona nie
tylko wolna, bezpieczna, ale także
by cieszyła się poważaniem na arenie
miedzynarodowej, miała silną pozycję w świecie. Polacy zaś powinni
być dumni z Polski, z jej dobrobytu,
stanu gospodarki, zamożności społeczeństwa. Tylko czy politykom takim
jak Joanna Kluzik Rostkowska, głoszącym czasem poglądy sprzeczne
z zasadami własnej formacji, można
na pewno zaufać? Nie wiadomo.
W kontekście powyższego trzeba
pamiętać, że nie to, co na plakatach,
lecz to, co małym druczkiem napisano w partyjnych programach jest kluczowe. To tam można znaleźć prawdziwą informację o zamierzeniach.
Jeszcze inna sprawa to faktyczne

Iwona Krucka
wypełnianie obietnic wyborczych.
Papier wszystko przyjmie, zatem
plany kreślić można wielkie. Ale
w przypadku przejęcia władzy nadchodzi moment prawdy. Szybko się
okazuje czy to, co zapisane zostało
wdrożone, czy też tylko było pustym
hasłem na plakacie. Zwykle kończy
się wtedy na wymówkach, że koalicjant lub Prezydent nie pozwalają lub
sytuacja jest niekorzystna. Niewielu
polityków skłonnych jest zrzec się
uczestnictwa we władzy, aby walczyć
o własny program i przekonania.
Dlatego finalnie zawsze najważniejsza jest wiarygodność. Wybierajmy
więc polityków bardziej świadomie
niż proszek do prania w sklepie pod
domem.
OGŁOSZENIE
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T. Bulik: Plany wiążą się
z realizacją wielu inwestycji

REKLAMA

Wywiad z wójtem Dąbrówki Tadeuszem Bulikiem.
prymitywne metody prowadzonej przez siebie kampanii
samorządowej.
Plany na najbliższy okres w Pańskim Urzędzie?
–Najważniejsze plany wiążą się z realizacją wielu inwestycji tj. budowa hali sportowej, kontynuacja wodociągowania i kanalizacji Gminy, budowa dróg i chodników,
i wiele innych. Bardzo ważnym celem jest też dalsze poszerzanie oferty edukacyjnej, kulturalnej i sportowej dla
mieszkańców Gminy w szczególności dzieci i młodzieży.
Jednym z priorytetów jest także dalsze podnoszenie jakości obsługi interesantów w tym systemu komunikowania
się z mieszkańcami.
Co jest priorytetem obecnej Pańskiej kadencji jako
Wójta?
– Zawarte powyżej plany dotyczą obecnej kadencji Wójta Gminy. Dodałbym do nich jeszcze stworzenie warunków dla rozwoju turystyki i różnych form wypoczynku na
terenie naszej Gminy.

Jakie są Pańskie refleksje po kampanii samorządowej 2010 r.?
–Mam takie wrażenie, że poziom każdej kolejnej kampanii samorządowej zamiast się podwyższać obniża się. Dla
osiągnięcia celu wyborczego coraz więcej osób stosuje

Jakie zmiany personalne?
– W związku z rozrastającą się biurokracją i wzrostem
liczby zadań nakładanych na Gminę niezbędne wydaje się
powołanie Zastępcy Wójta i w miarę możliwości zwiększenie zatrudnienia na niektórych stanowiskach merytorycznych. Niezbędna wydaje się też niewielka reorganizacja struktury organizacyjnej urzędu.
Rozmawiał K. A. Zych

Konwencja Samorządowa Prawicy
– 15 stycznia 2011

15 stycznia 2011r. w historycznym budynku PASTy w Warszawie odbyła się I Konwencja Samorządowa Prawicy Rzeczypospolitej. Blisko 200 samorządowców Prawicy i zaproszonych gości podsumowało ubiegły rok, przede wszystkim niedawne
wybory lokalne. W głównym wystąpieniu programowym Prezes Marek Jurek podziękował tym wszystkim ludziom Prawicy,
którzy odważnie poddali się wyborczej weryfikacji zarówno pod sztandarem Prawicy Rzeczypospolitej, na listach komitetów
lokalnych, jak i gościnnie na listach innych partii politycznych.
Odnosząc się do bieżącej sytuacji
politycznej Prezes Prawicy skomentował działania rządu Donalda
Tuska i rządzącej Platformy Obywatelskiej. W odniesieniu do fatalnej postawy Rządu wobec śledztwa
smoleńskiego podkreślił, że „potrzebny jest dzisiaj rząd zaufania
społecznego, który sprawi, że Polska będzie do zagranicy mówić
jednym głosem, a państwo odzyska
autorytet w społeczeństwie. Jeśli
do powołania takiego gabinetu nie
potrafią doprowadzić partie dominujące dziś w Parlamencie, to znak
– że trzeba jak najszybciej zmienić
reguły polskiej polityki”.
W związku z działaniami rządu
podważającymi poczucie bezpieczeństwa emerytalnego Polaków
Prezes Prawicy stwierdził: „Rząd
mami społeczeństwo złudzeniem

stabilizacji. Sięganie po pieniądze
z Funduszu Rezerwy Demograficznej czy z OFE to nie żadne stanowcze i odważne decyzje, ale zwykła
nieodpowiedzialność
premiera,
który nie myśli o przyszłości i chce
odroczyć ujawnienie skutków kryzysu. Ten rząd nie ma żadnego
planu przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Potrzebny jest nowy,
radykalny impuls dla przedsiębiorczości”.
Marek Jurek ogłosił, że wiosną
tego roku Prawica Rzeczypospolitej przedstawi projekt zasadniczych
zmian podatkowych, łączący dwie
zasady, na których powinna opierać
się polska polityka gospodarcza:
wsparcie dla przedsiębiorczości
i prawa rodziny.
W dalszej części wystąpienia,
odnosząc się do wyzwań 2011

roku, Prezes Marek Jurek wskazał,
że większościowe wybory do drugiej Izby Parlamentu to wielkie
wyzwanie dla opozycji. W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej
zaapelował do Kolegów z Prawa
i Sprawiedliwości oraz z Polska
Jest Najważniejsza – „Zawieście
spory, przynajmniej w odniesieniu
do wyborów senackich. Już dziś
powinniśmy wspólnie zadeklarować, że do Senatu opozycyjne partie na prawo od centrum pójdą jako
jeden blok republikański. Prawica
Rzeczypospolitej apeluje o takie
porozumienie”.
Na koniec wystąpienia Marek
Jurek zauważył, że „mamy dziś
poparcie ćwierć miliona wyborców. Żeby bezpośrednio wpływać
na instytucje państwa potrzebujemy poparcia miliona Polaków. To

realny cel na bliskim politycznym
horyzoncie. Każdy z nas wie, że na
każdego naszego wyborcę przypada kilku takich, którzy głosowali na
innych nie z przekonania, ale dlatego, że obecny system gwarantuje

im miejsca w Parlamencie. Tym
Polakom trzeba dodać wiary w siłę
ich głosu i w to, że w sprawach publicznych można i trzeba kierować
się sumieniem i przekonaniami”.
Źródło: Prawica RP

Krajowe Biuro Prawicy Rzeczypospolitej
ul. Wspólna 61, 00-687 Warszawa, www.prawicarzeczypospolitej.org
Zapraszamy osoby o poglądach patriotyczno-narodowych i chrześcijańskich
do współpracy w nadchodzących wyborach samorządowych.
Siedziba powiatowego oddziału Prawicy Rzeczypospolitej:
05-200 Wołomin ul. Kościelna 61a, tel./fax: 22 787-14-26, kom. 602 512 040, e-mail: kazych@op.pl
patria.gazeta@op.pl
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Każdy z nas chciałby być idealny. Nie mylić się, nie błądzić, nie tracić czasu na rozmyślanie czy rzeczywiście to co robimy jest odpowiednie. Marzymy by mieć tę nadprzyrodzoną moc wyczuwania co
w danej chwili jest właściwe, kierować naszym życiem tak by było ono pasmem sukcesów. Bierzemy
udział w spotkaniach, seminariach i szkoleniach, na których obiecują nam błyskawiczną przemianę
w nieomylnych ludzi sukcesu, a my jesteśmy na nich naiwnie wierząc, że w czasie takiego kilkunastogodzinnego spotkania nastąpi cud przemiany naszej osobowości.
Zwykle jednak dochodzimy do
wniosku, że mimo naszych największych starań nie pasujemy do przedstawionego modelu herosa. Okazuje
się, że nie ma jednego idealnego sposobu na osiągnięcie sukcesu, który
mógłby stać się złotym środkiem dla
nas wszystkich, bo tak naprawdę każdy z nas ma inne pragnienia, umiejętności by móc spełniać te pragnienia, a także inne cechy osobowości.
Każdy z nas jest unikatową syntezą
wielu cech i co najciekawsze nie ma
na świecie drugiego człowieka u którego zbiór takich cech powtarzałby
się. Uświadomienie sobie tego faktu
i oswojenie się z nim może okazać
się panaceum na zrozumienie dlaczego zachowujemy się tak a nie inaczej,
dlaczego inne osoby inaczej reagują
w podobnych sytuacjach. Ta wiedza

jest znana od setek lat. Już Hipokratesowi udało się zdefiniować cztery
typy temperamentów definiujących
naszą osobowość. Są to: towarzyski
sangwinik, energiczny choleryk, perfekcyjny melancholik oraz spokojny
flegmatyk. Jeśli tylko uda nam się
zdefiniować, który z wymienionych
temperamentów najbliżej określa
naszą osobowość (należy pamiętać,
że żaden człowiek nie jest w stu procentach wyrazicielem jednego tylko
temperamentu) o ile łatwiej będzie
nam zrozumieć dlaczego każdy z nas
w konkretnych sytuacjach postępuje
we właściwy tylko sobie sposób.
Florence Littauer w swojej książce
„Osobowość plus” przestawia ciekawy przykład z swojego życia, który
obrazuje jak dwie osoby, które los
złączył w małżeństwie potrafią być

dwiema niepowtarzalnymi indywidualnościami. Okazało się, że różnice
w temperamentach mogą być widoczne nawet przy błahych czynnościach i powodować spięcia: „Zawsze lubiłam położyć przed sobą całą
kiść zimnych, zielonych winogron
i obrywałam te, które miałam akurat
pod ręką. Dopóki nie poślubiłam Freda, nie miałam pojęcia o istnieniu instrukcji jedzenia winogron (…) Fred
uważnie obserwował mój chaotyczny
sposób jedzenia owoców (…) wyjął
scyzoryk i uciął małe grono owoców kładąc je przede mną. „Sposób
w jaki ty je jesz, obrywając winogrona to tu, to tam, niszczy wygląd całego grona” Sytuacja prozaiczna, ale
przypomnijmy sobie ile razy podobnie jak mąż pisarki o temperamencie
perfekcyjnego melancholika, śmier-

telnie poważnie traktującego wszystko co niesie życie i miłośnika porządku, oburzaliśmy się, twierdząc, że coś
powinno być zrobione w określony
sposób, lub też ile razy podobnie jak
autorka o cechach towarzyskiego
sangwinika, pełnego werwy i lubiącego zabawę, zupełnie nie zaprzątalibyśmy sobie tym głowy. Naprawdę
nie jest łatwo żyć osobom o dwóch
przeciwstawnych typach temperamentu pod jednym dachem. Jeśli do
tego oboje cechuje przekonanie do
swojej racji charakterystyczne dla
energicznego choleryka, to tragedia
wydaje się nieunikniona.
Nieznajomość swojego typu temperamentu oraz osób nas otaczających
zawsze prowadzić będzie do nieporozumień. Nie będziemy bowiem
w stanie zaakceptować czyjegoś spo-

Ireneusz Kielczyk
sobu postępowania, ponieważ sami
oceniać go będziemy na podstawie
swojego subiektywnego osądu. Jeżeli
jednak podejmiemy wysiłek i będziemy świadomi swojej różnorodności,
naszych mocnych i słabych stron,
będziemy w stanie wzmocnić nasze
zalety, a jednocześnie będziemy dokładnie wiedzieć nad czym musimy
pracować.

Nie-rząd Tuska czyli nasza sytuacja staje się dramatyczna

Ostatnie tygodnie odsłaniają przed społeczeństwem coraz więcej prawdy
o sytuacji naszego kraju rządzonego już od 3 lat przez koalicję PO-PSL.
Rządzący próbują zakrzyczeć rzeczywistość, ale jest to coraz trudniejsze.
Podczas debaty nad odwołaniem ministra Grabarczyka premier Donald
Tusk dopuścił się manipulacji twierdząc, że za jego kadencji budowanych
jest więcej autostrad i dróg szybkiego ruchu niż za poprzednich rządów.
Tymczasem proces inwestycyjny przy tego typu drogach wynosi
kilka lat, zatem w okresie rządów
PiS w znacznej mierze widzieliśmy
efekty rządów SLD, a obecny spory wzrost ilości tych inwestycji to
w głównej mierze zasługa Prawa
i Sprawiedliwości, które nie tylko
przygotowało te inwestycje, ale
w dodatku zabezpieczyło na nie
finansowanie w budżecie Państwa
i z funduszy Unii Europejskiej.
Ostatnie drastyczne ograniczenia
ilości budowanych dróg pokazały, że rząd Donalda Tuska nie jest
w stanie zrealizować nawet inwestycji przygotowanych i potrzebnych na EURO 2012.
Donald Tusk udowadniał także,
że wydatki na drogi i autostrady
trzeba było obciąć, bo inaczej trzeba
by ograniczyć inne ważne wydatki,
co dotknęłoby bardzo wielu ludzi.
Według premiera jego rząd działa
w tej sytuacji najlepiej jak można.
Tymczasem skala marnotrawstwa,
podejrzanych wydatków i innych
decyzji kosztownych dla budżetu
jest niewyobrażalna. Opozycja nie
mogąc przerwać tych szkodliwych
działań jest stawiana przez premiera w sytuacji podbramkowej. Bo jeśli z powodu działań rządu z budżewww.gazetapatria.pl

tu ubywa 10-20 procent środków
– zmarnowanych, wydanych na
skutek nieudolności rządzących lub
zwyczajnie zdefraudowanych – to
później rzeczywiście trudno dokonać znaczących cięć. Tymczasem
Donald Tusk wzywa teraz Prawo
i Sprawiedliwość i inne partie
opozycyjne aby zaproponowały
z jakich wydatków zrezygnować
– czyli rząd Tuska wprowadził
nas w matnię, a teraz opozycja ma
być winna, że nie ma cudownych
rozwiązań. Na stronie http://www.
blogpress.pl/node/7055 wymieniono ponad 400 afer i nieudolności
obecnie rządzących; podarowanie
Eureko i Gazpromowi po kilkanaście miliardów złotych czy afera
hazardowa to jedynie wierzchołek góry lodowej. Same straty
z powodu zaniedbań przy inwestycjach
przeciwpowodziowych
oraz tuż przed powodzią i w jej
trakcie można obliczać na kilka
miliardów złotych – szereg informacji na ten temat opublikowałem:
http://filipstankiewicz.salon24.
pl/186586,powodz-duza-czescwiny-ponosi-rzad-tuska-i-koalicjapo-psl
W dodatku można przewidywać,
że jeśli PiS lub inna partia przedsta-

wi jakąś niepopularną propozycję
to propagandziści rządowi zepchną
zapewne odpowiedzialność za jej
wprowadzenie na opozycję – premier Tusk powie, że jego rząd nie
chciał robić tego czego żąda opozycja, ale jeśli nie zrobi to pojawią
się oskarżenia o zaniechanie. Inna
ewentualność to zlekceważenie
propozycji opozycji, aby wyborcy
nie zaczęli podejrzewać, że ktoś
ma lepsze pomysły niż Donald
Tusk i jego wesoła ekipa. Tak
w dniu głosowaniu wotum nieufności do ministra Grabarczyka
premier potraktował projekt PiS
o daniu obywatelom więcej swobody czyli wyboru między OFE
i ZUS. Tak było też na przykład
z propozycją Prawa i Sprawiedliwości wprowadzenia podatku
bankowego zamiast podwyżki VAT
– oczywiście obciążenie podatników byłoby podobne, ale znacznie
mniej pieniędzy, czasu i nerwów
przedsiębiorcy i ich pracownicy
straciliby na wdrożenie tego rozwiązania, co miałoby wymierny
pozytywny wpływ na kondycję gospodarki czyli nas wszystkich.
Warto opisać jeszcze wiele innych spraw, część z nich świetnie
uchwycił Rafał Ziemkiewicz, cytu-

ję: „To, co w ostatnich tygodniach
minionego roku pokazała ekipa
Tuska, to najdelikatniej mówiąc,
rozgardiasz i panika. Że zabraknie
pieniędzy w funduszu drogowym
- wiadomo było od dawna. Ale premier uparcie zapewniał, że ten brak
nie odbije się na budowie nowych
dróg, a jego podwładni (może
w myśl zasady; po co babcię denerwować”) fikcję tę podtrzymywali.
W efekcie robione teraz na gwałt
cięcia mają charakter bezmyślny
- wstrzymywane są te inwestycje,
które można wstrzymać bez płacenia odszkodowań, a nie te mniej
ważne. Nawet jeśli rząd naprawdę wybuduje to, co obiecuje w tej
chwili (załóżmy), nic to nie da, bo
ani jedna ważna droga nie będzie
gotowa i przejezdna w całości.
A kilkadziesiąt kilkunastokilometrowych odcinków lepszej
nawierzchni
porozrzucanych
chaotycznie po kraju to nie żadna infrastruktura. Kompletnym
skandalem jest faktyczny zakaz
łączenia emerytury z pracą. Po
pierwsze – nonsens, po drugie –
nieuczciwość, po trzecie – rażąca
niekonsekwencja wobec otrąbienia
jako wielkiego sukcesu programu
50+. Podobnie jest z OFE. Do tego
władza funduje nam istny festiwal
zachowań godnych filmów Barei.
Prezydent stolicy każe nam się
przyzwyczajać do śniegu, minister
od korupcji oznajmia, że od walki
z korupcją tylko rosną żądania łapówkarzy, premier każe nam robić
dzieci, zamiast się oglądać na emerytury, a jego podwładni sugerują,

że człowiek, który całe życie był
na konto obiecywanej emerytury
okradany, a który na starość chce
być jeszcze pożyteczny i pracować,
jest naciągaczem.” http://blog.
rp.pl/ziemkiewicz/2011/01/02/rzadzenie-rozpaczliwcem
Barwnie opisał perypetie Donalda Tuska także Krzysztof Feusette
w tekście „Siedem dowodów na istnienie dwóch Tusków”:http://blog.
rp.pl/feusette/2011/01/04/siedemdowodow-na-istnienie-dwoch-tuskow

Podsumowując – trudno porównywać z sobą poszczególne rządy,
ponieważ na ocenę wpływa niezliczona ilość czynników i uwarunkowań. Jednak takiego bałaganu,
tolerancji dla afer objawiającej się
usuwaniem i zwalczaniem najlepszych ludzi walczących z patologiami oraz zwykłej bezczynności
nie było za żadnego rządu po 1989
roku. Były rządy bardziej skorumpowane lub słabsze w którejś dziedzinie ale takiej kumulacji najgorszych zjawisk nie było nawet za
rządów Leszka Millera czy Jerzego
Buzka. Trwanie tych ludzi u władzy
zagraża egzystencji nas wszystkich. Czy może prawie wszystkich;
dla przykładu kilkudziesięciu Łodzian ulokowanych przez ministra
Grabarczyka we władzach różnych
spółek i instytucji sobie poradzi.
Filip Stankiewicz
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Ludzie dobrzy jak chleb

Klub HDK
PCK Radzymin
serdecznie zaprasza
mieszkańców naszego Powiatu
na kolejną akcję krwiodawstwa,
która odbędzie się 6 lutego 2011
na pl. Tadeusza Kościuszki
w godz. 9:00 – 14:00
REKLAMA

Ks. Tadeusz IsakowiczZaleski
Opublikowałem nową książkę pt.
„Ludzie dobrzy jak chleb”. Są to
wspomnienia o 75 nieżyjących już
osobach, które znałem osobiście.
Książka zaczyna się od wspomnień
o współzałożycielu Fundacji im.
Brata Alberta w Radwanowicach,
Stanisławie Pruszyńskim (rodem
z Wołynia), kapelanie „Solidarności”, ks. Kazimierzu Jancarzu z Nowej Huty oraz senatorze Andrzeju
Rozmarynowiczu i dziennikarzu
Macieju Szumowskim z Krakowa –
poprzez wspomnienia o biskupach
Czesławie Dominie z Katowic i Koszalina, Janie Chrapku z Drohiczyuna, Torunia i Radomia oraz Adamie
Śmigielskim z Sosnowca – a kończy
się na wspomnieniach o ofiarach Tragedii Smoleńskiej m.in. o rzeczniku
praw obywatelskich Januszu Kochanowskim (rodem z Częstochowy),
generale Bronisławie Kwiatkowskim
(spod Rzeszowa), ministrze Januszu
Krupskim (z Lublina) i prezesie IPN
Januszu Kurtyce.
Cały dochód z książki, jak i honoraria autorskie, przeznaczone są na
wsparcie placówek dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, prowadzonych przez Fundację im. Brata
Alberta.
Wydawca - Małe Wydawnictwo
www.malewydawnictwo.pl
Są też wspomnienia o wielu działaczach podziemnej „Solidarności”,
więżniach politycznych i żołnierzach
Armii Krajowej, a przede wszystkim
o społecznikach, wolontariuszach
REKLAMA

i rodzicach dzieci niepełnosprawnych. A nawet o Kresowianach
i Ormianach. Wielka panorama przeróżnych postaci z Polski, a także
z Niemiec, Norwegii, Szwecji i Australii.
We wstępie napisałem tak:
Niedługo minie dwadzieścia pięć lat
od chwili, kiedy to grupa „szaleńców
Bożych”, wywodzących się z krakowskich, chrzanowskich i wrocławskich
wspólnot „Wiara i Światło”, zwanych popularnie wspólnotami „Muminków”, podjęła się karkołomnego
zadania, jakim w ówczesnym czasie
było utworzenie społecznego domu
dla niepełnosprawnych intelektualnie sierot.
Pomimo wielu trudności i problemów, nie tylko materialnych, powstało Schronisko dla Niepełnosprawnych

w Radwanowicach pod Krakowem.
Szybko stało się ono placówka macierzystą dla prawie trzydziestu innych domów, warsztatów i świetlic,
które na jego wzór zakładano w różnych innych miejscowościach. W ten
sposób narodziła się ogólnopolska
Fundacji im. Brata Alberta, jedna
z pierwszych tego typu w naszym kraju.
Dzieło to mogło ustawicznie się rozwijać, gdyż na swej drodze spotkało
wielu Ludzi Dobrej Woli. Wywodzili
się oni z przeróżnych środowisk, różne też mieli charaktery i doświadczenia życiowe. Łączyło ich jedno
– troska o słabszych potrzebujących
pomocy. Niektórzy z nich odeszli już
z tego świata. O nich, o Ludziach Dobrych jak Chleb jest ta książka.
www.isakowicz.pl

Zimowe utrzymanie dróg i placów
- Sprzedaż: soli i mieszanki piaskowo solnej, asfaltu, tłucznia, żwiru,
piasku, ziemi urodzajnej
- Budowa dróg
- Wynajem: sprzętu budowlanego,
równiarki i walca
Usługi: samochodami samowyładowawczymi
niskopodwoziówką rozszerzoną i przedłużoną

PRBD „Czystość” (22) 787-75-70
patria.gazeta@op.pl
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Mądrze zarządzać finansami
Rozmowa z burmistrzem Wołomina Ryszardem Madziarem.

wypadków wynika ona z konieczności usprawnienia struktury organizacyjnej.
Co jest priorytetem obecnej
Pańskiej kadencji jako Burmistrza?
– Priorytetów jest więcej niż jeden, ponieważ Wołomin to duże
miasto i gmina z wieloma koniecznymi do zrealizowania sprawami.
Jak wspomniałem wcześniej musimy mądrze zarządzać finansami,
aby wzmocnić kondycję finansową
naszej gminy. Rozumiemy wszyscy, że bez tego trudno byłoby
cokolwiek nowego zrealizować
a nie chcemy tylko spłacać długów.
Dlatego podejmiemy starania o po-

zyskiwanie funduszy zewnętrznych
– to kolejny priorytet. Ważne jest,
żeby realizować to, czego oczekują
mieszkańcy – więcej konsultacji,
więcej słuchania opinii ludzi. Koniecznie trzeba także wykorzystać
możliwości miasta, aby wspierać
inicjatywy obywatelskie – oświatowe, sportowe, charytatywne –
mamy ogromny potencjał jakim są
aktywni Mieszkańcy, wspólnie możemy zmieniać Wołomin.
Dziękujemy za rozmowę.
red.
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Jakie są Pańskie refleksje po
kampanii samorządowej w 2010
r.?
– Najważniejsza refleksja po
kampanii wyborczej to taka,
że kampania już się skończyła
a obecnie trwa czas pracy dla rozwoju całego Wołomina. Jestem
samorządowcem, co oznacza,
że chcę działać dla dobra wspólnego. W demokracji to my – mieszkańcy wybieramy swojego burmistrza
i radnych. Jestem mieszkańcem
Wołomina i równocześnie burmistrzem Miasta i Gminy Wołomin,
którym zostałem dzięki głosom
moich wyborców. Dlatego pamiętam, że moja misją jest służba
mieszkańcom.
Plany na najbliższy okres
w Pańskim Urzędzie?
– Uzdrowienie finansów gminREKLAMA
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nych – to jedna z kwestii nie cierpiących zwłoki. Zadłużenie Wołomina
jest na poziomie 54%. Potwierdza
się to, co mówiłem przed wyborami – budowano za kredyty zamiast
pozyskiwać środki unijne. Gdyby
w poprzedniej kadencji uzyskano
więcej pieniędzy zewnętrznych
to można by zrealizować dużo
więcej inwestycji. Dlatego skupię
się na wyprowadzeniu Wołomina
z tej trudnej sytuacji, abyśmy mogli rozwijać miasto i gminę tak jak
tego oczekują mieszkańcy. Szkoda,
że w poprzednich latach burmistrz
nie kładł nacisku na składanie
skutecznych wniosków na drogi,
przedszkola, szkoły czy obiekty
sportowe, bo niestety większość
środków w tej perspektywie finansowej została już rozdysponowana
na te właśnie kluczowe działania.

Planuję tak zorganizować pracę
urzędu miejskiego, aby skupić się
ma zawalczeniu o fundusze, które
możemy jeszcze pozyskać. Wiem,
że dostępne są jeszcze środki ministerialne, rządowe i wojewódzkie
i w tych obszarach, które są spójne
z polityką rozwoju miasta i gminy
Wołomin będziemy składać wnioski.
Planuje Pan zmiany personalne?
– Wiem, że w kampanii straszono, że będę masowo wymieniał
pracowników urzędu a jak widać
nie zacząłem pracy od zwalniania ludzi. Dokładnie przyglądam
się kompetencjom i pracowitości
urzędników i wyrabiam sobie opinię. Mam swoje obserwacje, widzę
potrzebę zmian, ale w większości
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KOMITET KATYŃSKI

02-968 Warszawa ul. Przyczółkowa 104
Tel. 604 565 334, e-mail: andrzej.melak@o2.pl

OŚWIADCZENIE

Warszawa, 27 stycznia 2011 r.

w związku z wyrokiem Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej,
który odmówił ujawnienia akt rosyjskiego śledztwa katyńskiego
26 stycznia 2011 r. Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej prawomocnym, ostatecznym wyrokiem oddalił skargę Stowarzyszenia
Memoriał na decyzję Sądu Miejskiego Moskwy. Tym samym odmówił ujawnienia decyzji Naczelnej Prokuratury Wojskowej
Rosji z 2004 r. o umorzeniu prowadzonego w latach 1990-2004 śledztwa katyńskiego i całości materiałów tego postępowania.
Wyrok sądu blokuje dostęp do prawdy o Zbrodni Katyńskiej, mimo upływu blisko 71 lat od jej popełnienia. Motywowany jest
opinią Federalnej Służby Bezpieczeństwa (następczyni KGB i NKWD), która uznała, że utajnienie dokumentacji katyńskiej
jest niezbędne z punktu widzenia interesów bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Tym samym kluczowe w sprawie stało
się zdanie prawnych i instytucjonalnych spadkobierców zbrodniarzy winnych Zbrodni Katyńskiej z 1940 r., dokonanej
przez sowieckie NKWD na blisko 22 tysiącach jeńców wojennych, oficerów Wojska Polskiego, policjantów, funkcjonariuszy wywiadu i Korpusu Ochrony Pogranicza Drugiej Rzeczypospolitej.
Wyrok Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej zapadł blisko 21 lat po wszczęciu, na wniosek najwyższych władz ZSRS,
sowieckiego, a następnie rosyjskiego śledztwa katyńskiego. Jest on dowodem niechęci do ujawnienia prawdy. Obecne władze
Federacji Rosyjskiej wolą podtrzymywać stalinowskie dziedzictwo kłamstwa. Wcześniejsze gesty, jak przekazanie 8 maja 2010
r. przez prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa części akt katyńskich do polskich archiwów i uchwała Dumy Państwowej
o stalinowskim sprawstwie zbrodni katyńskiej jawią się w powyższym kontekście jako element rozgrywki z prawdą.
Jednocześnie w relacjach z sali sądowej 26 stycznia 2011 r. wiodące rosyjskie media (m.in. Rosyjska Agencja Informacyjna Nowosti, ros. РИА «Новости», Rosyjska Agencja Informacji Prawnej i Sądowej, ros. РАПСИ) uparcie kolportują
kłamstwo katyńskie, pisząc o „rozstrzelaniu polskich oficerów w 1941 roku”. Jednocześnie pomijają tożsamość wykonawców tej bezprecedensowej w dziejach ludzkości zbrodni, która doprowadziła do unicestwienia 53 procent kadry
oficerskiej Drugiej RP.
Uparte trwanie rosyjskiej propagandy przy dacie 1941 r., mimo ustalonej podczas ekshumacji zamordowanych oraz na podstawie dokumentów sowieckich daty zbrodni –pierwszego półrocza 1940 roku, wskazuje na instrumentalne traktowanie historii
przez wpływowe rosyjskie siły, w myśl totalitarnej zasady, że jeśli „fakty przeczą naszej wersji, to tym gorzej dla faktów”.
Ufamy, że postępowanie prowadzone na wniosek bliskich pomordowanych oficerów przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu doprowadzi do pełnego ujawnienia dokumentacji katyńskiej. Oczekujemy, że spełnią się nadzieje krewnych ofiar, by do Polski trafiło 21857 teczek personalnych, sporządzonych każdemu z internowanych
w czasie wielomiesięcznego śledztwa prowadzonego przez NKWD w miejscach uwięzienia.
Naszych słów nie kierujemy przeciw Narodowi rosyjskiemu, straszliwie poszkodowanemu w okresie totalitarnej, komunistycznej dyktatury. Wzywamy władze Federacji Rosyjskiej do odrzucenia stalinowskiego dziedzictwa. Bez tego nie będzie
możliwe pełne pojednanie między naszymi narodami. Wyrażamy głęboką wdzięczność dzielnym Rosjanom, obrońcom praw
człowieka ze Stowarzyszenia Memoriał, którzy od lat podejmują działania w celu ujawnienia akt Zbrodni Katyńskiej, dążąc
tym samym do pojednania w prawdzie miedzy Polakami a Rosjanami. Narody polski i rosyjski, związane wielowiekowym
sąsiedztwem i, niejednokrotnie, wspólnym cierpieniem, zasługują na prawdę. Ze wspólnej walki o nią, aż do odkrycia pełnej
prawdy o Zbrodni Katyńskiej, nie zrezygnujemy.
Oczekujemy na zdecydowane działania polskiej dyplomacji, która musi reagować na rozpowszechniane kłamstwo katyńskie.
Ufamy, że ofiara życia 96 Polaków, z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim na czele, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 r.
w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, w drodze na uroczystości związane z uczczeniem ofiar Zbrodni Katyńskiej w jej 70
rocznicę, nie pójdzie na marne. Wolą Ofiar smoleńskich było dać świadectwo prawdzie. Ich misję będziemy kontynuować aż do
pełnego ujawnienia prawdy o Zbrodni Katyńskiej.
Andrzej Melak, przewodniczący Komitetu Katyńskiego, brat Stefana Melaka, założyciela Komitetu Katyńskiego, który
zginął 10.04.10 pod Smoleńskiem;
Krystyna Krzyszkowiak, córka oficera policji zamordowanego w Twerze;
Maria Rek, córka oficera policji zamordowanego w Twerze;
Iza Erhard, córka oficera policji zamordowanego w Twerze;
Ryszard Adamczyk, syn oficera policji zamordowanego w Twerze;
Janusz Łopatto, syn kapitana WP zamordowanego w Katyniu;
Witomiła Wołk-Jezierska, córka porucznika artylerii WP zamordowanego w Katyniu;
Andrzej Zajączkowski, syn oficera WP zamordowanego w Katyniu;
Marek Latoszek, syn porucznika WP zamordowanego w Charkowie;
Jan Waś, Stowarzyszenie Olszynka Grochowska;
Ryszard Walczak, prezes Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki;
redaktor Łukasz Kudlicki

15

Prawda
i Pamięć
14 marca 2010 r. Wręczenie medalu „Zło dobrem zwyciężaj” ś.p. Stefanowi
Melakowi – wręczają Ryszard Walczak i ks. dziekan J. Andrzejewski
Tragedia Smoleńska jest cierpieniem, które łączy wielu ludzi, mnie również
poprzez śmierć Stefana Melaka Przewodniczącego Komitetu Katyńskiego
i kilkunastu wspaniałych znanych mi osób, dlatego od samego początku uczestniczę w walce o należyte upamiętnienie najwyższych przedstawicieli naszego
państwa i przyjaciół, które powinno być wyrażone w monumencie w pobliżu
Pałacu Prezydenckiego i wielu innych miejscach naszego kraju. Zaś dążenie do
odkrycia pełnej prawdy o niezrozumiałych przyczynach i rozmiarach tej tragedii uważamy za nasz wspólny obowiązek, tak samo jak upominanie się o prawdę i pełną dokumentację dokonanej ludobójczej zbrodni na oficerach polskich
w Katyniu - to tam udawała się prezydencka delegacja, by oddać hołd ofiarom
pomordowanym w 1940 roku przez zbrodniarzy z NKWD i znów po 70 latach
została przelana krew polskich elit, stanowiących rdzeń polskiego narodu.
Dlatego wraz Andrzejem Melakiem, nie tylko uczestniczymy w zarządzie
Komitetu Budowy Pomnika upamiętniającego ofiary poległe w Smoleńsku, ale
też powołaliśmy z Krystyną Krzyszkowiak córką zamordowanego policjanta
w Miednoje „Komitet Inicjatywy Utworzenia Narodowego Sanktuarium Katyńskiego” w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. W tym świętym miejscu pragniemy zapoczątkować godne pochowanie szczątek polskich oficerów
nieludzko rozsianych na sowiecko– rosyjskiej ziemi. Uzyskaliśmy już wiele
pozytywnych opinii, wierzymy ze uda się powołać sanktuarium Katyńskie
w dolnym kościele Bazyliki Świętego Krzyża o co tak usilnie zabiegał śp. nasz
bohater narodowy Stefan Melak, który walczył prze kilkadziesiąt lat o prawdę
zbrodni Katyńskiej i godne upamiętnianie ofiar i który sam został zamordowany pod Katyniem 10 kwietnia 2010 r.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Walczak
Prezes Ogólnopolskiego Komitetu
Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki
REKLAMA

Ballada 10 kwietnia
Dziesiątego kwietnia roku dziesiątego
Tragedia się stała Narodu Polskiego:
Runął w dół samolot z Panem Prezydentem
Na nieludzkiej ziemi, na ziemi przeklętej.
Razem ich tam było blisko stu Polaków,
Lecieli z wieńcami na groby rodaków,
Co w katyńskim lesie leżą pod brzozami,
Bo ich zamordował ten bandyta Stalin.
Wieńce ułożono na mszy okazałe,
Ale delegacja się nie pokazała,
nad Polskę nadciągnął cień żałoby długi,
Po Katyniu pierwszym przyszedł Katyń drugi.
Ludzie się pod Pałac zeszli prezydencki,
Położyli kwiaty zapalili świeczki
I Krzyż postawili w serdecznej potrzebie,
By ich Bóg usłyszał na wysokim niebie.

Obrzucali błotem bolszewicy podli,
Tych co się modlili za ofiary zbrodni.
Co się tutaj dzieje, Panie Boże drogi?
Kto tu miesza w głowach, kto podstawia
nogi?
Kto nam żyć nie daje w naszej polskiej ziemi,
Jak sobie życzymy i jak tego chcemy.
Jednego mieliśmy tylko Prezydenta,
Co znał te pytania i o nich pamiętał.
No to już go nie ma bo przeszkadzał komuś,
Kto obce porządki robił w naszym domu.
Uliczna ballada kończy się pomału,
Wciąż nie znamy prawdy więc nie ma morału.
Każdy sobie musi dośpiewać przesłanie,
Od tego zależy co się z Polską stanie.

Jan Pietrzak

Na ten Krzyż rzuciła się łobuzów zgraja,
Urządzali draki i robili jaja,
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