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W tej sprawie powinniśmy być – jak mawiał
Ojciec Św. Jan Paweł II „JEDNO”
Tu chodzi o polską rację stanu i jedność Narodu w bardzo szczególnym okresie politycznohistorycznym określającym Polskę w Europie i świecie. Pierwszy w Polsce pomnik ś.p. Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego stanie w Wołominie. Pomnik przedstawiający popiersie tragicznie zmarłego prezydenta na granitowym cokole będzie usytuowany w sąsiedztwie Urzędu
Miasta, Starostwa Powiatu, Sądu Rejonowego i Poczty Polskiej.

Kazimierz Andrzej Zych
Latem tego roku, 11 sierpnia grupa
mieszkańców powiatu postanowiła
upamiętnić Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego, który z dziewięćdziesięcioma pięcioma wybitnymi Polakami zginął tragicznie pod
Smoleńskiem udając się na uroczystości 70 rocznicy zbrodni ludobójstwa dokonanej w 1940 r. przez Rosjan na polskich jeńcach wojennych
w Katyniu. Zapoczątkowana Inicjatywa Społeczna Budowy Pomnika
działająca w ramach krajowego Stowarzyszenia Społecznego Komitetu
Budowy Pomnika Tragedii Narodowej pod Smoleńskiem w składzie:
radny Powiatu Wołomińskiego –
Ryszard Walczak, Andrzej Melak
– brat tragicznie zmarłego w katastrofie Stefana Melaka oraz moja
osoba, zwróciliśmy się o patronat
honorowego przewodnictwa do ś.p.
Ks. Prałata Jana Sikory, który został
przyjęty ze wzruszeniem. Następnie
nasze grono powiększyło się o kolejnych członków – Starostów Powiatu
Wołomińskiego: Piotra Uścińskiego
i Konrada Rytla, Burmistrza Wołomina – Ryszarda Madziara, posła Jacka
Sasina, radnych: Andrzeja Michalika
i Tomasza Czarnogórskiego. Dnia 11
sierpnia br. wystosowano pismo do
Burmistrza Wołomina informujące
o powołaniu komitetu budowy pomnika z prośbą o akceptację wniosku oraz wskazanego miejsca bądź
innej propozycji. Od tego momentu rozpoczęła się praca związana
z pozyskaniem prywatnych środków
oraz różnych spraw związanych
z przeprowadzeniem tej szczególnej
dla nas inwestycji upamiętnienia
prezydenta Polski Lecha Kaczyń-
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skiego. Niedawne informacje medialne krajowe i lokalne o rozpoczęciu budowy pomnika są jakby na
wyrost, gdyż trwa procedura prawna
kompletowania dokumentacji jak
i przygotowująca stosowną uchwałę
Rady Miasta ze wskazaniem konkretnego miejsca. Być może będzie
to miejsce przy poczcie, tam gdzie
obecnie remontowane są stare,
zniszczone chodniki. Wywołana burza medialna w sprawie postawienia
pomnika, jest dla mnie wielkim nieporozumieniem.
O zamiarze budowy pomnika informowały lokalne media kilka miesięcy temu. Następnie sprawa powinna być przedmiotem obrad Rady
Miasta. Po przegłosowaniu – mam
nadzieję na „tak” o co tą drogą bardzo proszę radnych – przystąpimy
do prac budowlanych, a konkretnie
wbetonowania niedużego bo liczącego około: 30x70 cm granitowego
cokołu o wysokości ok. 1.70 m z popiersiem Prezydenta i na tym koniec
prac. Komitetowi i Władzom Wołomina i Powiatu pozostałoby tylko
przeprowadzenie godnych uroczystości tak wyjątkowego wydarzenia.
Sprawą oczywistą i honorową dla
mnie jest upamiętnienie naszego
Polskiego Prezydenta. Wiele miast
w Polsce również to zrobiło, nadając im. Lecha Kaczyńskiego nazwy
ulic, mostów, rond czy honorowych
obywatelstw. Wmurowano szereg
tablic pamiątkowych oddając cześć
wszystkim ofiarom tragedii smoleńskiej. Może nie wszyscy młodzi wiedzą, że 10 kwietnia 2010 r.
Polska straciła dwóch Prezydentów
Rzeczypospolitej Polskiej, wybitnych generałów dowódców wszystkich formacji Wojska Polskiego,
Marszałków Polskiego Parlamentu,
senatorów i posłów, Prezesa narodowego Banku Polskiego, Szefa
Kancelarii Prezydenta RP, Szefa
Biura Bezpieczeństwa Narodowego,
Biskupów w tym Biskupa Polowego
WP, oraz wielu zasłużonych Polaków. Wspomnę niezapomnianą ś.p
Annę Walentynowicz, dzięki staraniom której przetrwał strajk NSZZ
Solidarność w Stoczni Gdańskiej

dający Polsce otwartą drogę do wolności.
W sierpniu uczestniczyłem z grupą mieszkańców Wołomina w spotkaniu u Jego Ekscelencji Ks. Abp
Henryka Hosera z prośbą wsparcia
naszych działań w pobudowaniu
pomnika tragedii smoleńskiej i poległego Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ks. Abp oznajmił nam „jak
znajdziecie stosowne miejsce pod
pomnik, to obiecuję przyjęcie patronatu i poświęcenie pomnika „Dziękując za miłą wizytę, przystąpiliśmy
do dalszych działań, które właśnie
teraz się rozstrzygają. Przykro,
że młodzi ludzie kierowani zapewne szkodliwą podpowiedzią ludzi,
którzy rozgrywają swoją politykę
występują przeciwko własnym zasłużonym rodakom, którzy zginęli
na służbie dla Ojczyzny.
Prof. Ryszard Bugaj, były opozycjonista w wywiadzie stwierdził,
iż „Lech Kaczyński był najlepszym
prezydentem dwudziestolecia demokratycznej Polski”. Red. Rybicki
w www.salon24.pl dodał, że „Kaczyński jest najlepszym prezydentem, jakiego nasz kraj kiedykolwiek
miał”. Swoją tezę poparł olbrzymim
materiałem dowodowym porównując sylwetki siedmiu prezydentów
RP.
Chciałbym zaapelować do naszej
młodzieży, by nie brała udziału
w pikietach, w których Polak występuje przeciw Polakowi. Okrojenie
w dzisiejszych szkołach lekcji historii do jednej godziny tygodniowo musi doprowadzić do takich
skutków. Nie winię za to młodych,
ale rządzących którzy przez brak
edukacji w tym kierunku doprowadzi do wychowania społeczeństwa
historycznie i politycznie analfabetycznego. Takich metod dopuszczali
się zaborcy i nie do zaakceptowania
jest to w wolnej Polsce, która przez
wieki była ciemiężona przez naszych wschodnich jak i zachodnich
wrogów. Wolność, niepodległość
i suwerenność nie jest nam na zawsze dana, ale tylko mądre, wyedukowane społeczeństwo znające
swój państwowy rodowód, będzie

w stanie nas obronić i ocalić. Nie zapominajmy, że Rosja hucznie świętuje dziś swoje największe święto,
jak oni to nazywają „Wypędzenia
Polaków z Kremla w 1612 roku”
(na marginesie to też propaganda, bo
Polacy wcale wówczas nie zostali
stamtąd wypędzeni, opuścili Kreml
sami), a w Polsce zapomniano
o największym zwycięstwie Polski
tamtego okresu – pokonania przez
Polaków pod wodza Hetmana Stanisława Żółkiewskiego olbrzymiej
armii rosyjskiej w 1610 roku pod
Kłuszynem. Premier i Prezydent RP
zapomnięli również należycie upamiętnić 400-letnią rocznicę Hołdu
Ruskiego, którą obchodziliśmy 29
października tego roku. W tym dniu
car Rosji Wasyl IV z najwyższymi
dostojnikami bili czołem przed Królem Polski uznając się za pokonanych. Rosja Putnia za niebotyczne

wych, czy ostatnio w odzyskaniu niepodległości po rządach komunistów,
wysługującym się Moskwie potrafili
sprostać wyzwaniom czasu i czynnie
uczestniczyli w powstaniu III RP.
Pamiętajcie – Polacy skłóceni, to Polacy upodleni i przegrani, niezdolni
do jakiegokolwiek odruchu samozachowawczego. Możemy się spierać
w różnych kwestiach, ale w sprawach wagi bytu państwa i szacunku
dla jego obywateli bądźmy zawsze
„Jedno”. W przeddzień święta odzyskania niepodległości, którego 93.
rocznicę obchodzimy za kilka dni,
refleksja co dalej z Polską w kontekście niespotykanych podziałów polskiego społeczeństwa od młodzieży
do osób wieku średniego, starszego,
środowisk politycznych, gospodarczych a nawet kościelnych spycha
Polskę na drogę wybuchu ogólnokrajowego buntu. Twórca naszej nie-

pieniądze ze skarbu Kremla wyprodukowała kamerą polakofoba reż.
Nikity Michałkowa film pt: „1612”
obrażający nas Polaków. Bardzo dobrze, że reżyser Jerzy Hoffman przy
udziale Wołominiaka Mariusza Gazdy stworzył piękne, patriotyczne i
narodowe dzieło – film „Bitwa Warszawska 1920” – ukazując jakie jest
prawdziwe i zaborcze oblicze Rosji.
Droga młodzieży apeluję do Was
uczmy się przepięknej polskiej historii jak mawiał jeden z polityków
– historii, którą można by obdzielić kilka średniej wielkości państw.
Nie kto inny tylko Amerykanie zazdroszczą nam jej bardzo, ich troszkę ponad 200 lat historii przy ponad
1000 letniej naszej potwierdza to
wyraźnie. Przez poznanie polskich
korzeni pokochacie Ojczyznę i dojdziecie sami do wniosku, że pikieta
przeciw budowie pomnika i oddania
hołdu wybitnemu Polakowi i elicie
państwa polskiego, która położyła
swoje życie na ołtarzu Ojczyzny,
jest bardzo niestosowna i poniżająca Nas Polaków. Wasi rówieśnicy,
w równie ważnym okresie próby –
czy to w wielu powstaniach narodo-

podległości Marszałek Józef Piłsudski doskonale znał swój kraj. Jego
wypowiedzi i oceny z przed kilkudziesięciu lat są jakże aktualne dziś.
Przytoczę kilka z nich. „Jednym
z przekleństw naszego życia, jednym
z przekleństw naszego budownictwa
państwowego jest to, żeśmy się podzielili na kilka rodzajów Polaków,
że mówimy jednym polskim językiem, a inaczej nawet słowa polskie rozumiemy, żeśmy wychowali
wśród siebie Polaków różnych gatunków, Polaków z trudnością się
porozumiewających, Polaków tak
przyzwyczajonych do życia według
obcych szablonów, według obcych
narzuconych sposobów życia i metod postępowania, żeśmy prawie za
swoje je uznali, że wyrzec się ich
z trudnością możemy”. Kolejna
myśl Marszałka „Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęli byłaby ta
niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi – a niepodległość jest dobrem nie tylko cennym,
ale i bardzo kosztownym”.
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Załuscy w Kobyłce

O rodzie Załuskich można by mówić w wielu aspektach , jako że jest on
wielce zasłużony dla historii i kultury Polski. Dziś jednak chciałbym skupić
się na związkach rodziny Załuskich z Kobyłką. Czymże tak zasłużyli się
dla naszego miasta, że dziś stawiamy im pomnik. Powodów jest kilka, ale
ograniczę się tylko do kilku wątków.
Tym pierwszym powodem do
chwały jest nasza świątynia, która
u współczesnych budziła podziw,
sama zaś budowa kościoła była wydarzeniem na skalę krajową. Biskup
Józef Andrzej Załuski w swoim
dziele: „Cała Polska za złoty, to jest
opisanie Polski trojakie”, nazywa
tę świątynię „kościołem wspaniałym, który mógłby stać w Rzymie”.
Fundatorem kościoła był bp Marcin
Załuski, ale wspierali go aktywnie
w tym dziele jego bracia biskupi
Andrzej Stanisław i Józef Andrzej.
Wspierali go również finansowo co
można wnioskować ze skrawków korespondencji jaka przetrwała do naszych czasów. Ta pomoc przybierała
różne formy. Warto w tym miejscu
wspomnieć o głównym budowniczym kościoła, architekcie z Włoch
– zatrudnionym i opłacanym przez
starszego brata Andrzeja Stanisława
bp. krakowskiego – Guido Antonio
Longhim. Wykonywał on dla niego
wiele zleceń zarówno w Warszawie jak i w innych częściach kraju.
Obecność tego wybitnego architekta
tu w Kobyłce jest dowodem na ścisłą
współpracę braci biskupów.
Częstym gościem w Kobyłce był
również młodszy brat Józef Andrzej
biskup kijowski. Koszt budowy kościoła to z górą ponad 1 mln zł, kwota
ogromna jak na owe czasy i zapewne
bez pomocy braci Marcin nie byłby
w stanie ukończyć tego dzieła. Tu rodzi się pytanie po co w Kobyłce, w
tej małej podwarszawskiej wsi taki
kościół, bo przecież nie dla tych kilkuset mieszkańców, drobnej szlachty
i niepiśmiennych chłopów, zamieszkujących parafię sięgającą od Warszawy po Klembów. Dla nich starczyłby
ten drewniany, modrzewiowy, który
stał tu od kilku wieków dokładnie

w miejscu gdzie stoi dziś bazylika.
Wydaje się, że bracia biskupi mieli
jakiś szczególny plan budowy ośrodka życia umysłowego i kulturalnego
możliwie jak najbliżej Warszawy.
Trzej bracia planowali prawdopodobnie wybudować w jednym miejscu –
i to zapewne w Kobyłce kościół, bibliotekę i gimnazjum – uniwersytet
a wszystko to na wzór ośrodka benedyktyńskiego w Melk, 70 km od
Wiednia. Ośrodek był bardzo prężny
i znany szeroko w Europie w XVIII
w. Prawdopodobnie ideą budowy takiego ośrodka zainspirował braci ich
stryj bp Ludwik Bartłomiej Załuski.
To na jego dworze wychowywali się
bracia po śmierci matki. Ludwik Bartłomiej Załuski mógł zwiedzić (być)
w Melk przy okazji wyjazdu do Rzymu do czego każdy biskup katolicki
był zobowiązany. Plany budowy takiego ośrodka sięgają prawdopodobnie lat 20-tych XVIII wieku.
Pierwszym krokiem w realizacji
tego planu było przekształcenie wsi
Kobyłka w miasteczko Załuszczyn –
co stało się dekretem nadanym przez
króla Augusta II Mocnego w 1731
r. Nazwa Załuszczyn obowiązywała
zaledwie kilka lat ostatecznie jednak
nie weszła w życie – nie było ku temu
sprzyjających czynników zarówno
gospodarczych jak i politycznych.
W ogóle nie był to dobry czas na takie działania. Po śmierci króla, wszyscy Załuscy opowiedzieli się po stronie Leszczyńskiego. Królem zostaje
jednak August III, a bracia popadają
w niełaskę, na klika lat wyjeżdżają
z kraju. Po latach pogodzeni z królem powracają do ojczyzny. Marcin
po powrocie do kraju w 1736 r. osiada w Kobyłce i rozpoczyna budowę
kościoła, którą w 1741 r. uroczyście
konsekruje. W tym roku mija 270

rocznica tego wydarzenia. Kościół
w Kobyłce jest bardzo podobny do
tego w Melk – jednonawowy, z traktami pieszymi do obchodzenia procesji, tyle że mniejszy.
Wciąż niepewna sytuacja polityczna oraz duże koszty budowy, które
przekraczają możliwości finansowe
Marcina sprawiają, że bracia odstępują od budowy biblioteki a adoptują
na ten cel zakupiony pałac Daniłowiczowski i w 1747 r. otwierają w Warszawie pierwszą w Polsce i Europie
bibliotekę publiczną zwaną biblioteką Załuskich. Księgozbiorów liczy
ponad 200 tys. woluminów i 12 tys.
rękopisów. Marcin również w Kobyłce zgromadził bibliotekę liczącą
około 10 tys. woluminów. Obaj bracia zamiłowań bibliofilskich nabrali
pod okiem stryja Andrzeja Chryzostoma Załuskiego bp. warmińskiego
i Ludwika Bartłomieja bp. płockiego.
W latach 1716-1720 czternastoletni
Józef Załuski gromadzi zbiór około
3000 ksiąg. W spadku po bp. Ludwiku Bartłomieju (1721) otrzymują
zasobny księgozbiór rodzinny – od
Sobieskich w darze bibliotekę żółkiewską. Swój księgozbiór wzbogacają o dzieła zakupione za granicą.
Po śmierci fundatorów w 1795 roku
cały księgozbiór na rozkaz carycy
Katarzyny został wywieziony do Petersburga stał się on podstawą późniejszej biblioteki carskiej, częściowo odzyskanej po 1921 roku spłonął
w 1944.
Kolejna fundacja naukowa Gimnasium Zaluscianum działa już od kilku
lat w Warszawie przy ul. Jezuickiej.
Została założona przez stryja braci
biskupów Ludwika Bartłomieja Załuskiego biskupa płockiego zmarłego
w 1721r. Otwarcie, nadanie nazwy,
powstanie budynku mogło mieć miej-

sce już po śmierci fundatora gdzieś
w latach 30-tych XVIII w. (17251730). Z tej wielkiej pięknej idei
pozostała wspaniała świątynia tu
w Kobyłce a w Warszawie biblioteka
i gimnazjum.
Jeszcze za życia bp Marcin planował uczynić w tej świątyni nekropolię rodu Załuskich. W 1759r. 27 lipca
w Kobyłce uroczyście zostało pochowane serce biskupa A. Stanisława.
W 250 rocznicę tego wydarzenia parafianie ufundowali stosowną tablicę
epitafium. Wszystko na to wskazuje,
że tu również znajduje się grób fundatora w podziemiach kościoła pod
głównym ołtarzem. Grób odkryty
po latach zapomnienia, ponownie
udostępniony został zwiedzającym.
Ciągle trwa dyskusja o miejscu pochówku, mówi się o Warszawie i Łasku, my obstawiamy przy swoim, jest
to Kobyłka.
Ostatecznie Kobyłka stała się miejscem pielgrzymkowym jedną z siedmiu kalwarii działających w Polsce.
Marcin Załuski w 1753r. przekazał
dobra kobyłkowskie i kościół zakonowi jezuitów, założył Missio Zalusciana – wybudował dwa eremy
jeden dla mężczyzn, drugi dla kobiet.
Tu odbywały się misje ludowe dla
okolicznych mieszkańców oraz rekolekcje dla ,,wykwintnej i swawolnej
Warszawy”, którzy tak licznie przybywali do Kobyłki nie wyłączając

w tym dwóch ostatnich królów. Okazji ku temu było sporo bo było tu ponad 15 odpustów.
Dziś po latach idea braci Załuskich
znów się realizuje – nasza świątynia
staraniem naszego arcybiskupa od
roku jest bazyliką mniejszą – Kobyłka ponownie jest dziś miejscem
pielgrzymkowym. I tak to po latach
historia zatoczyła koło a my dziękujemy dziś Bogu za biskupów Załuskich i tych, którzy kontynuują ich
dzieło – a i samych odpustów mamy
już siedem.
I pomyśleć, że gdyby nie te ambitne
plany to zapewne nigdy w Kobyłce
nie powstałby tak wspaniały kościół,
dziś słusznie nazywany „perłą baroku”, którego piękno jest wciąż na
nowo odkrywane – jest to zasługą
zarówno parafian i ks. proboszczów
„odnowicieli tego kościoła” z obecnym tu kustoszem bazyliki ks. prał.
Janem Andrzejewskim.
Nasza świątynia nigdy nie lśniła
takim blaskiem, piękno jej można
porównywać jedynie tylko z okresem budowy przez fundatora bp.
Załuskiego, a wszystko to na wieczną chwałę Boga. „AD Maiorem De
Gloriam”
Mirosław Bujalski,
prezes Towarzystwa
Przyjaciół Kobyłki
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Moje wspomnienia w dokonaniu się Woli Bożej
w sprawie Kapliczki – nowopowstałej w Wołominie,
przy ul. Al. Niepodległości, Os. Słoneczna
W latach 2003, w czasie ciężkiej choroby, przewlekle nawracającej (niewydolności żylnej) zrodziła mi się myśl, która nie
dawała mi spokoju. Tak aby zebrać jedną osobę lub kilka nawiedzając krzyż, który znajduje się w pobliżu, przy ul. A. Niepodległości. W ten sposób narodziło się nabożeństwo: majowe, czerwcowe, październikowe do Matki Bożej, Jej Syna Jezusa
ukrzyżowanego na Krzyżu.

Powstała grupa modlitewna tzw.
Spod Krzyża. Napływało coraz
więcej osób modlących się i grupa się powiększała. Po siedmiu latach gorliwej modlitwy pod gołym
niebem, w narażeniu na deszcz,
zimno, a nawet drwiny, przeszkody różnych chuliganów, których tu
nie brakowało nam, napadających
na Krzyż i demolowanie często
tego miejsca, zrodziła mi się znów
myśl o kapliczce w tym miejscu,
w ogródku obok Krzyża. Ta myśl
nie dawała mi spokoju, co spowodowało, że ujawniłam swojemu spowiednikowi Ojcu duchownemu, tą
myśl. Następnie przyjaciółce przedstawiłam swoje zamiary, jak i całej
grupie modlitewnej Spod Krzyża.
Jednogłośnie, chętnie doszło do
poparcia tej inicjatywy. Sporządziłam listę osób zainteresowanych,
popierających budowę tej kapliczki. Z lista przybyłam do księdza
Proboszcza, który na tę propozycję
wydał zgodę. Następnie do poszczególnych organów w tej sprawie się
zwróciłam i uzyskałam zgodę ustną, gdyż na małe obiekty nie wydaje
się zezwolenia na piśmie. Szukałam
dobrego fachowca budowniczego
do tego małego obiektu, Domku
Maryi. Muszę rzec, że ciężko się
natrudziłam, aż po wielkich tru-

www.gazetapatria.pl

dach udało mi się odszukać pana,
który wyraził zgodę i zajął się tą
pracą budowniczą. Budowę rozpoczął Pan Wacław w dniu 26.07.2010
r., w uroczystość Św. Anny i Św.
Joachima, rodziców Matki Bożej,
to dało mi coś do myślenia. Był to
znak Boży. Podczas tej budowy
(nastała ciemna noc), rozpoczęły
się różne intrygi, nieporozumienia
co do miejsca budowy tej kapliczki
ze strony innych, co spowodowało
przerwanie budowy.
To co zaistniało uderzyło mocno
we mnie. Stałam się winowajcą tego
małego obiektu – Domku Maryi,
że to przeze mnie stało się to, co się
stało. Pociski zła uderzyły z różnych stron na moją osobę – demon
nie próżnował. Stałam się ofiarą
żartów dla innych, którzy tego nie
mogli po ludzku zrozumieć. Z tego
powodu moje wspomnienia są przykre i niechętnie wracam do tych
spraw przeszłych, lecz na prośbę
pewnej redakcji, ponieważ ciężko
przeżyłam ten okres. Nie na miejscu tu się rozdrabniać szczegółowo,
lecz po krótce przytoczę ten fakt,
że ciężko zachorowałam nagle,
przeszłam w szpitalu zabieg operacyjny. Widocznie to Panu było
potrzebne do wzrostu tego Dzieła
Bożego. Ta walka toczy się dalej –

ona się nie zakończyła od czasów
komuny, „walka z Bogiem”. Więc
taki koszmar wokół małego obiektu „Domku Maryi” , który powstał,
uderzył w samego Boga, Matkę Jego
i dzieci oddane Bożemu Sercu.
Matka Boża posłużyła się dobrymi swoimi dziećmi, dała obrońców
kapliczki którzy kochają Boga i Ojczyznę (P. Aleksandra Żmudzkiego, Wacława Grądzkiego, Jadwigi
Saulewicz, Leszka Perzanowskiego
i P. Andrzeja Zycha). Kapliczka powstała w raz z altanką, figurą MBL
umieszczoną w kapliczce z ofiar
dobrych ludzi Maryjnych. Wola
Boża została wypełniona tak można
zrozumieć w swoim sercu. Ks. Proboszcz wyraził zgodę na poświęcenie i przybył na to miejsce zaplanowane dn. 02.10.2011 r. w niedzielę,
aby dokonać poświęcenia nowej figurki Pana Jezusa na krzyżu; figury
Matki Bożej Lourdes i kaplicy Jej
domku w którym zamieszkuje.
Na tą uroczystość przybyło około 300 osób jak się dowiedziałam.
Wszyscy brali udział we wspólnocie całej, modlitewnej, śpiewach
zanoszonych do Tronu Bożego,
jako dziękczynienie za łaski, które
zostały dane dla całej Parafii M. B.
Częstochowskiej, miasta Wołomina, okolic. Wszystkich mieszkańców kochanej Ojczyzny Polski, za
którą się tak gorąco modlimy przed
Matka Bożą, która mieszka w nowo
wybudowanej kapliczce ozdobionej
kwiatami. Wokół krzyża i kapliczki wciąż palą się znicze. Każdy
przechodzień może się zatrzymać,
nawet spojrzeniem połączyć się
z Maryją i Jej Synem Jezusem. Tu

czuje się ten Duchowy Pokój w tym
miejscu, który bije z Domku Maryi
na przechodniów.
– Przechodniu, zatrzymaj się
w tej ciągłej gonitwie – spójrz na
Matczyną Twarz – Ona pragnie obdarzyć Cię pokojem.
– Pokój Tobie Przechodniu!
Wszystkim, którzy się do tej inicjatywy włączyli aby powstało to
dzieło Boże, tak jak widać, składam
serdeczne podziękowanie. Bóg zapłać. Niech Bóg błogosławi, a Matka Boża prowadzi Was Kochani Do-

broczyńcy i Kochaną Redakcję pod
swoim płaszczem, przez tę trudną
ziemską drogę pielgrzymią do Jezusa Chrystusa.
Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus i Maryja Niepokalanie
Poczęta Dziewica.
Szczęść Wam Boże Kochani Bracia i Siostry w Duchu Świętym.
Danuta Perczyńska.
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Wiceprezes PiS napisał list do prezesa PiS. Można sądzić, że prezes nie chciał rozmawiać z wiceprezesem, więc ten list napisał. Następnie prezes zamilkł, a jego otoczenie krytykowało wiceprezesa za
„publiczne „pranie brudów” podnosząc, że powinien był to robić wewnątrz partii. Nie wiadomo, czy
wiceprezes prowadził jakieś dyskusje wewnątrz PiS. Być może usiłował to robić, ale uniemożliwiono
mu „pranie”, a Ziobro w akcie desperacji ujawnił spór i stąd list.

Komentatorzy poczynań Ziobry
podejrzewają, że działa on według
przemyślanego planu. Chce sprowokować Kaczyńskiego do dokonania
kolejnej czystki. Na tym podobno
Ziobro zamierza zbudować własną
siłę. Gdyby tak rzeczywiście było
plan trzeba uznać za co najmniej ryzykowny. Jak dotąd bowiem kolejne
secesje nie przyniosły sukcesów secesjonistom. Odchodzący owszem
cieszyli się krótkotrwałym zainteresowaniem mediów, niczym ciele
o dwu głowach, a następnie znikali
w politycznym niebycie. O tym
wszystkim musi dobrze wiedzieć
Ziobro, zwłaszcza, że wspiera go
polityk tak zręczny jak Jacek Kurski.
Musi zdawać sobie sprawę, że może
go czekać los Marka Jurka, Pawła

samego PiS-u. Im bardziej będziemy
podzieleni, im mniej będzie między
nami wzajemnego zaufania i współpracy, tym pewniejsza będzie kolejna
przegrana.
Martwi mnie konflikt w PiS i oczywiste przecież osłabienie tej partii
po coraz bardziej prawdopodobnym
usunięciu grupy Zbigniewa Ziobry.
Osobiście nie znam Ziobry i nie mam
powodów by go jakoś hołubić. Jarosława Kaczyńskiego znam (dawniej
byliśmy na „ty”) i nie należąc do grona jego wyznawców uważam go za
polityka wybitnego. I sądzę, starając
się zachować dystans i obiektywizm,
że Ziobro ma sporo racji, a Kaczyński reaguje w sposób nie rokujący
niczego dobrego bowiem PiS zamiast
skupiać oponentów obecnych rządów

Kowala, lub w wersji łagodniejszej
Ludwika Dorna, dziś samotnego
„bezpartyjnego pisowca”. Bez względu jednak, czy jest jakiś plan, czy też
go nie ma z komentarzy stronników
Prawa i Sprawiedliwości wynika,
że znowu ruszyła maszynka produkująca zdrajców. Zastanawiałem się
nawet, czy nie stworzyć pocztu zdrajców i pół-zdrajców PiS – bo niektórzy przeprosili się, ale doszedłem do
wniosku, że nie warto tego czynić.
Spory i kłótnie po tzw. naszej stronie
skutkują w końcu naszą przegraną.
Całego NASZEGO obozu, a nie tylko

i zwyciężać, przegrywa, dzieli się
i osłabia.
Zwolennicy i wyznawcy PiS już
mają odpowiedź jak postępować:
trzeba po prostu potępić kolejnego
zdrajcę. Uważany dziś za obwiesia
Radosław Sikorski był kiedyś pisowskim ministrem obrony nagrodzonym przez „Gazetę Polską” tytułem
człowieka roku. Czy podobnym obwiesiem ma być Ziobro, „człowiek
roku” dawnego tygodnika „Wprost”,
były pisowski minister sprawiedliwości?
Prawo i Sprawiedliwość jest naj-
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silniejszym ugrupowaniem politycznym w obozie przeciwników partii
obecnie rządzących Polską. Istnieje
powiedzenie, że silny może więcej. Przekonaliśmy się o tym nader
boleśnie uczestnicząc w ostatnich
wyborach (lub raczej „wyborach”).
Okazało się, że tylko PiS mógł skutecznie wprowadzić swoich ludzi
do parlamentu. Przegrali dysydenci
z PiS oraz tacy jak ja, którym nie udało się z PiS-em porozumieć. Przegrali
też ci, którzy nie chcieli porozumień
i poszli na wybory samodzielnie.
W przypadku senatu nie potwierdziły się nadzieje związane z okręgami
jedno-mandatowymi. Na terenach
zdominowanych przez Platformę po
prostu wygrali kandydaci PO, a na terenach pisowskich, jak w moim podkarpackim okręgu nr 54, zwyciężyli
kandydaci do senatu z PiS. Natomiast
kandydaci niezależni, bezpartyjni
wszędzie przepadli.
Czy to oznacza, że na przyszłość
należy bezwarunkowo, „zatykając nos” (jak radził kiedyś Janusza
Korwin-Mikke), popierać PiS?
Wspomniałem, że silny może więcej, ale jest też druga strona tego powiedzenia – od silniejszego mamy
prawo więcej wymagać. W polityce
pojmowanej jako roztropna troska
o dobro wspólne, a nie bezwzględna
walka o władzę, nie wypada stasować
metod, gdy silniejszy nie liczy się ze
słabszym, gardzi nim i go eliminuje.
Jakie więc obowiązki ciążą na prezesie najsilniejsze partii opozycyjnej? Jego obowiązkiem podstawowym jest uczynienie z PiS ośrodka
konsolidacji ugrupowań, środowisk
i ludzi oceniających krytycznie stan
spraw w naszym kraju. Możliwie
wszystkich, a nie tylko tych, którzy
będą bez szemrania go słuchać. Przy
czym zdaję sobie sprawę, że osobowość Kaczyńskiego nie będzie pomocna w tym dziele. Trzeba będzie
zostawić za sobą balast wszystkich
minionych nieudanych koalicji
i porozumień i znaleźć pola współpracy, której nie zburzą oczywiste
przecież różnice poglądów i ocen.
Trudna sprawa! Skoro jednak każdy
z nas troszczących się o przyszłość
Polski działa w sferze publicznej, to
od każdego stosownie do jego pozycji, ambicji i MOŻLIWOŚCI można
i należy wymagać odpowiedzialnego
i skutecznego działania. Nie wymagamy od dowódcy plutonu, aby wygrał
całą wojnę. Kiedy jednak dowódca
niższego szczebla podejmuje działania na własną rękę – gdy dowódca
wyższego szczebla zawiedzie; tak
powstała partyzantka majora Hubala.
Prezes PiS „dowodzi” czymś więcej
niż plutonem, a jego „podwładny”
wysokiego szczebla, wiceprezes, zarzuca mu, że sześć razy przegrał wojnę. „Podwładny” chce, aby „przełożony” zmienił sposoby dowodzenia
i zgromadził większe siły na następną kampanię. Nie wypowiada posłuszeństwa, chce tylko zmian. Został
za to wyrzucony! W historii sztuki
wojennej mamy przykład króla Epiru
Pyrrusa, naprawdę wybitnego wodza
i określenie pyrrusowe zwycięstwo,
które powstało od jego imienia z po-

wodu zwycięskich bitew okupionych
ogromnymi stratami. Odnoszę wrażenie, że kolejne takie zwycięstwo
odniósł właśnie prezes PiS, tym razem nad Zbigniewem Ziobrą.
Europa znalazła się w ślepej uliczce. Wielki projekt politycznego
zjednoczenia Europy chciano zrealizować odcinając narody europejskie od korzeni naszej cywilizacji.
Ostrzeżenie Kościoła katolickiego
przed cywilizacją śmierci materializuje się dziś w zapaści demograficznej i ekonomicznej, w kryzysie
moralnym i upadku obyczajów.
W sferze publicznej to co dobre i czyste coraz częściej przegrywa z tym co
wynaturzone, złe i brudne. Jeśli więc
narody Europy nie wrócą do chrześcijaństwa jako podstawy bytu i nie
wybiorą cywilizacji życia, do czego
nawoływał Jan Paweł II, to Europę,
a wraz z nią Polskę, czeka katastrofa.
Stąd zmiana w naszym kraju, budowa
prawdziwie niepodległej Rzeczypospolitej, odrodzenie moralne narodu
to zadania ważne nie tylko dla przyszłości Polski. W Dzienniczku świętej Faustyny możemy przeczytać:
„Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa (Chrystusa – RSz)
‘Polskę szczególnie umiłowałem,
a jeżeli posłuszna będzie woli mojej,
wywyższę ją w potędze i świętości.
Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje
świat na ostateczne przyjście moje.’”
Zdaję sobie sprawę, że wspominanie
na taki wymiar zadań, które stoją
przez Polakami może być przez kogoś ośmieszany lub lekceważony.
Postanowiłem jednak umieścić moje
uwagi na temat tego co powinniśmy
zrobić wskazując, że w naszej działalności politycznej chodzi nie tylko
o ambicje i doraźne, kto kogo.
W wywiadzie dla „Naszego Dziennika” Zbigniew Ziobro mówił,
że potrzebne jest: „Szerokie otwarcie na nowe środowiska. Być może
powrót też do korzeni PiS, które
czerpało z różnych źródeł: tradycji
narodowej, piłsudczykowskiej, konserwatywnej, mogłoby być mocne
skrzydło społeczne nawiązujące do

Romuald Szeremietiew
prof. KUL, były Minister
Obrony Narodowej
idei solidarnego państwa, ale też by
było miejsce dla ludzi otwartych na
konkurencję wolnorynkową. W ten
sposób możemy pozyskiwać różne
środowiska, znajdując wspólny mianownik, który przede wszystkim wyznaczają wartości chrześcijańskie.”
Trudno z tym nie zgodzić się.
Kibicuję dziś PiS w jego walce
z PO. Także dlatego, że pod rządami Platformy doprowadzono do
głębokiej zapaści polskiego systemu
obronnego i dewastacji naszych sił
zbrojnych. Ze względu na bezpieczeństwo narodowe trzeba rządzących dziś Polską pozbawić władzy.
Ta świadomość nie jest udziałem
większości Polaków. W czasie ostatnich wyborów nie tylko że większość
głosujących poparła Platformę, ale
przeważająca większość uprawnionych do głosowania w ogóle nie poszła na wybory. Nie tylko z lenistwa.
Często słyszałem – nie mam na kogo
głosować. Mój znajomy twierdzi,
że nie warto głosować bo i tak będzie
rządzić POPiS – jedni jako władza,
a drudzy jako opozycja. Są więc
i tacy Polacy, którzy z dystansem
patrzą na waśnie partyjne i twierdzą,
że to pozory. Mówią, że partie dominujące na scenie politycznej wywodzą się z ugody okrągło stołowej
i jednakowo są zainteresowane, aby
obecny system polityczny zachować.
W 1944 roku na polskich Kresach
Wschodnich zajętych przez Sowietów wezwano miejscowego Polaka
do wojska. Ten odmawiał włożenia
sowieckiego munduru, podnosząc,
że nie jest Rosjaninem. Dziwił się
sowiecki oficer – wy Polak, a nie
chcecie walczyć z naszym wspólnym
wrogiem, z Niemcami. A na to Polak
– towariszcz, a widziałeś jak dwa psy
walczą o kość? Kość bierze udział
w takiej walce?
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„1920 Bitwa Warszawska”
„1920 Bitwa Warszawska” to pierwszy polski film o podłożu historycznym,
który chętnie zobaczy, a przede wszystkim zrozumie obcokrajowiec. Reżyser czytelnie pokazał kto jest dobry a kto zły, całość wydarzeń historycznych splata piękna historia miłosna.
Ola (Natasza Urbańska) i Janek
(Borys Szyc) to główni bohaterowie
filmu. Zakochani, romantyczni, wpatrzeni w siebie… Ich miłość zostaje
wystawiona na próbę… ciężką próbę.
Janek idzie na front, Ola dowiaduje
się o jego śmierci… ktoś mówi jej,
że Janek żyje, ale zdradził i trzyma
z bolszewikami. Nasza bohaterka
udaje się na front…
Widzowie stają się uczestnikami
osiemnastej bitwy w dziejach świata,
sceny batalistyczne nakręcone z wielkim rozmachem przyprawiają widzów o dreszcze. Krew, ból rannych
i umierających żołnierzy, rozkrojone
brzuchy, wypływające wnętrzności,
urwane kończyny… i opatrujące ich
sanitariuszki. Kulminacja – zderzenie
polskiego ludu z armią Tuchaczewskiego.
Oczywiście na ekranie nie brakuje
scen z gabinetu wielkiego Wodza –
Marszałka Józefa Piłsudskiego, nie
brakuje kremlowskich salonów i debatujących Lenina wraz ze Stalinem.
Tych, co przez „trupa Polski” chcieli
dostać się do „serca Europy”. Ponieśli klęskę, polscy ułani pokonali
triumfalny pochód Armii Czerwonej.
Czy to geniusz strategiczny Marszałka czy też cud, cud nad Wisłą?
„1920 Bitwa warszawska” to
pierwszy film o polskiej Viktorii. Nasze wcześniejsze rodzime produkcje
w większości eksponowały martyrologię narodu polskiego i poniesione
klęski. Ten film napawa optymizmem
i pokazuje siłę polskiego oręża. Pokazuje katolicki, rozmodlony naród
gotowy ponieść największe ofiary za
wolność Ojczyzny. Przedstawia sylwetkę wojskowego kapelana, który
w batalii pod Ossowem z modlitwą
na ustach i krzyżem uniesionym do

góry prowadzi zrezygnowane wojsko polskie do ataku. Niestety pada
pod ostrzałem wroga. Scena bardzo
patetyczna, ale równie bardzo wymowna.
Trzeba podkreślić, że w „Bitwie…”
możemy oglądać perfekcyjne zdjęcia
Sławka Idziaka – jednego z najlepszych polskich operatorów obrazu,
znanego na całym świecie. Głębia,
plastyka obrazu nie może nie wzbudzić podziwu. Plejada najlepszych
aktorów: oprócz Nataszy Urbańskiej
i Borysa Szyca, na ekranie podziwiamy Daniela Olbrychskiego, Bogusława Lindę, Ewę Wiśniewską, Adama
Ferencego czy Jerzego Bończaka – to
kolejny atut filmu. Mimo wielości
scen batalistycznych i krwi lejącej się
po ekranie film ogląda się z przyjemnością ponieważ nie brakuje w nim
scen humorystycznych, czasem dwuznacznych. „1920 Bitwa warszawska” to historia opowiedziana w lekki

sposób, trafi zarówno do dorosłych,
jak i do młodszego pokolenia.
Krytycy różnie oceniają produkcję
Mistrza Hoffmana, jednak odbiór widzów jest dobry.
Sam Radosław Sikorski po premierze powiedział: „Film przypomina
o tym, że tylko dwa kraje pokonały
Związek Radziecki: Polska i Afganistan” i zapewnił, że uda się do kina
z synami, dla których będzie to dobra
lekcja historii. Minister podkreślił
również „Będziemy się nie tylko modlić, ale także zabiegać, żeby ten film
odniósł międzynarodowy sukces.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
różne instytuty i ambasady już dostały instrukcje, aby promować film na
całym świecie”.
Zgodnie z oczekiwaniami świat
entuzjastycznie przyjął „Bitwę Warszawską”, w Londynie, Chicago
i Kijowie – publiczność po pokazach
premierowych zgotowała twórcom

owacje na stojąco.
Recenzje były bardzo pozytywne.
Philip Bergson – znany brytyjski krytyk filmowy wysoko ocenił „Bitwę
warszawską” i nazwał ją „elegancką
epopeją”, traktującą o mało znanych
wydarzeniach w europejskiej historii
początku XX w., jakimi były odparcie inwazji Armii Czerwonej na Polskę i powstrzymanie naporu komunizmu na Europę.
„Filmowe hity Hoffmana przeznaczone na polski rynek często oparte
na powieściach zwykle mają duże
wzięcie, ale tym razem reżyser obrał
sobie za temat historyczne wydarzenie ubiegłego stulecia, które choć
uważane jest za jedną z najważniejszych bitew w historii świata, zostało
usunięte ze zbiorowej świadomości
przez Sowietów” – stwierdził Bergson. Wg recenzenta film „ma dobre
tempo” i „pełno w nim huku jak na
budżet w wysokości 9 mln USD”.
„Jest pełen napięcia i niespodzianek”, a produkcja „zręcznie przeplata
aktorskie gwiazdy filmowe z autentycznymi historycznymi postaciami”.
Bergson zachwycił się grą Nataszy Urbańskiej, o której napisał „jest
urocza, błyszczy, śpiewa i tańczy”.

Recenzent zwrócił też uwagę na postaci trzecioplanowe, w które wcielili
się m.in. Jerzy Bończak i Aleksander
Domogarow, a które wg Bergsona
wnoszą do „filmowej intrygi naturalny humor”.
„1920 Bitwa Warszawska” była
pokazywana w 21 kinach w Wielkiej
Brytanii i cieszyła się wysoką oglądalnością. Podobnie było w Chicago,
gdzie bilety wykupiono z tygodniowym wyprzedzeniem.
W Kijowie jednym z gości premierowego pokazu „Bitwy” był Wiktor
Juszczenko, były prezydent Ukrainy,
honorowy przewodniczący festiwalu
„Mołodist” podczas którego prezentowano dzieło Hoffmana. Po pokazie
Juszczenko nie szczędził pochwał.
„Cudowny film, fantastyczny. Tak
właśnie rodzi się jeden, niepodzielny
naród. Takich filmów potrzebuje dziś
Ukraina” – powiedział w wywiadzie
dla PAP.
Już wkrótce premiery w Los Angeles i Nowym Jorku… mamy nadzieję,
że tam „Bitwa Warszawska” spotka
się z równie ciepłym przyjęciem.
Tego sobie i twórcom życzymy.
Joanna Przywoźna

Pomnik za prywatne pieniądze

Streszczenie wywiadu Adama Tycnera w Rzeczpospolitej ze starostą
wołomińskim.
Wywiad
opublikowano
28.10.2011 r. W związku z licznymi informacjami medialnymi
w sparwie budowy pomnika ś.p.
prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Wołominie postanowiliśmy
prześledzić opinie władz samorządowych powiatu/
Rz: 11 listopada w Wołominie
ma stanąć pierwszy w Polsce pomnik Lecha Kaczyńskiego. Czy nie należałoby jeszcze poczekać ze stawianiem pomników zmarłemu prezydentowi?
Piotr Uściński: Dlaczego? To nie jest beatyfikacja, żeby
trzeba było czekać latami i zbierać dowody na cuda. Stawiamy popiersie polskiego prezydenta, który jest już przecież postacią historyczną.
Której ocena wywołuje spory. Za co stawiają państwo
Lechowi Kaczyńskiemu pomnik?
– Dziewięć lat temu Lech Kaczyński jeszcze jako minister sprawiedliwości otworzył w Wołominie gmach Sądu
Rejonowego. To był symbol walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną, za którą akurat my w powiecie
wołomińskim jesteśmy szczególnie wdzięczni, bo mieliśmy pod tym względem wyjątkową sytuację. Ale pomnik
stawiamy mu też za działalność w antykomunistycznej
opozycji i za patriotyczną postawę w czasie prezydentury. Zasług Lecha Kaczyńskiego jest aż nadto i dziwię się,
że jego pierwszy pomnik powstaje dopiero teraz.
(...)
www.gazetapatria.pl

– Nie chcieliśmy robić rozgłosu w kampanii wyborczej,
żeby nie zarzucano nam wykorzystywania tej sprawy do
walki politycznej. Ale ustawienie pomnika jest inicjatywą
kilkunastu osób, organizacji społecznych, kilku posłów,
radnych, burmistrza i moją.
Jeden z radnych PO grozi, że zgłosi sprawę do prokuratury, jeśli inicjatywa nie przejdzie wszystkich procedur.
– Wszystko odbędzie się zgodnie z prawem. W zeszłym
roku, kiedy budowano pod Ossowem pomnik poległym
bolszewikom, wszystkie terminy były przekroczone
i żaden polityk PO nie protestował. My stawiamy pomnik
za nasze prywatne pieniądze, nie pójdzie na niego ani
złotówka z kasy miasta. Dlatego nie rozumiem pretensji
opozycji.
(...)
– Lech Kaczyński był nieuczciwie traktowany przez
media i to jest tego skutek. Ocena postaci historycznych
często wywołuje spory i podobnie będzie z Lechem Kaczyńskim. Nie zmienia to faktu, że jego zasługi są niepodważalne.
Cały wywiad dostępny na stronie:
http://www.rp.pl/artykul/9133,740843-Pomnik-LechaKaczinskiego-za-prywatne-pieniadze.html
Zgadzamy się w pełni z opinią pana starosty i oczekujemy dalszej konsekwentnej pracy do uroczystego
odsłonięcia pomnika.

red.

Reżyser Jerzy Hoffman z współproducentem Mariuszem Gazdą.
„Screen Daily”:
„Bitwa Warszawska 1920” to „elegancka epopeja”

Najnowszy film Jerzego Hoffmana „Bitwa Warszawska 1920”, który
w czwartek miał w Londynie swoją międzynarodową premierę, został wysoko oceniony przez recenzenta branżowej publikacji filmowców „Screen Daily”
Philipa Bergsona.
Bergson nazywa film Hoffmana „elegancką epopeją”, której tematem, jak
zauważa – są mało znane wydarzenia w europejskiej historii (odparcie inwazji
Armii Czerwonej na Polskę i powstrzymanie naporu komunizmu na Europę)
żywo odtworzone w kilku wymiarach.
Recenzent pisze, że film „ma dobre tempo”, „jest pełen napięcia i niespodzianek”, i „pełno w nim huku jak na budżet w wys. 9 mln USD”.
„Filmowe hity Hoffmana przeznaczone na polski rynek (jak np. „Ogniem
i Mieczem”) często oparte na powieściach zwykle mają duże wzięcie, ale tym
razem reżyser obrał sobie za temat historyczne wydarzenie ubiegłego stulecia, które choć uważane jest za jedną z najważniejszych bitew w historii świata, zostało usunięte ze zbiorowej świadomości przez Sowietów” – stwierdził.
Od ubiegłego piątku film pokazywany jest w 21 kinach Wielkiej Brytanii. Ze
względu na naturalistyczne sceny w okopach został dopuszczony do dystrybucji dla widzów od 15 roku życia. (PAP)
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Marynarze z Titanica

Ci, którzy pili wódkę z Kiszczakiem, zbierają dziś sute profity, ale to nie oni są moralnymi przywódcami polskiego społeczeństwa.

Ks. Tadeusz
Isakowicz-Zaleski
Zastanawiałem się nieraz nad tym,
za co prezydent Bronisław Komorowski nadał Order Orła Białego
łowickiemu
biskupowi-seniorowi
Alojzemu Orszulikowi, który nigdy nie był wybijającą się postacią
w Kościele polskim. Odznaczenia
tego z rąk dotychczasowych prezydentów III RP nie otrzymali tak
zasłużeni dla spraw społecznych
i narodowych hierarchowie katoliccy,
jak np. kard. Franciszek Macharski
z Krakowa, ks. kard. Zenon Grocho-

lewski z Poznania (od lat szef jednej z najważniejszych kongregacji
watykańskich), abp Bronisław Dąbrowski z Warszawy (wieloletni sekretarz Konferencji Episkopatu) czy
duszpasterz świata pracy, bp Herbert
Bednorz z Katowic. Nie otrzymali
go także legendarni kapelani Solidarności i podziemnej opozycji demokratycznej: ks. Henryk Jankowski
z Gdańska, ks. Hilary Jastak z Gdyni,
ks. Stanisław Małkowski z Warszawy, ks. Kazimierz Jancarz z Nowej
Huty oraz ks. Jan Zieja, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników.
Odpowiedź na to pytanie nasunęła się w końcu sama, gdy niedawno
obejrzałem teledysk pt. „Ballada
o marynarzach z >>Titanica<<”. Bardzo piękny i zmuszający do refleksji
utwór autorstwa Andrzeja Górszczyka, wykonywany przez kabaret,
„Lach”, jest ilustrowany nakręconym przez esbeków filmem z biesiady, którą w 1989 r. w Magdalence
urządził gen. Czesław Kiszczak dla

starannie wybranych osób. Osoby
te w jego zamierzeniach miały tworzyć tzw. konstruktywną opozycję.
Widać na poszczególnych ujęciach
filmowych, jak rozbawieni Adam
Michnik, Lech Wałęsa i Tadeusz Mazowiecki (wszyscy trzej są obecnie
też kawalerami Orderu Orła Białego)
trącają się kieliszkami wódki z szefem komunistycznej bezpieki. Padają
słowa Michnika „Ja piję, panie generale, za taki rząd, gdzie Lech będzie
premierem, a pan ministrem spraw
wewnętrznych”. No cóż, niewiele
się pomylił. Na filmie widać też bp.
Orszulika, jak podaje talerz z mięsiwami i fraternizuje się z przełożonym
zabójców ks. Popiełuszki. Następnie
przybija swoimi rękami ściskające się prawice Wałęsy i Kiszczaka.
W tym momencie kapłan-męczennik
z Żoliborza z pewnością przewrócił
się w grobie, ale Orszulikowi to się
bardzo opłaciło. Błyskawicznie, bo
po upływie zaledwie paru miesięcy,
został biskupem, a po wygranej Ko-

Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej
X edycja – 2011
ZAPROSZENIE
Kapituła Wyróżnienia
„Anioł Stróż
Ziemi Wołomińskiej”
zaprasza
Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa
Sławoja Leszka Głódzia
Metropolitę Gdańskiego
na uroczystości wręczenia „Wyróżnienia
Statuetką Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej” w kategorii krajowej za „Szczególne Zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej
w Krzewieniu Wartości Chrześcijańskich
i Patriotyczno-Narodowych”.

morowskiego otrzymał wspomniany order, najwyższe odznaczenie
państwowe, którego do tej pory nie
dostali inni poprawni politycznie
duchowni, w tym zwłaszcza ciężko
nań pracujący bp Tadeusz Pieronek
i ks. Adam Boniecki. Że nie wspomnę
o powołanym niedawno na Sąd Boży
Józefie Życińskim oraz o gromadce
duchownych (na szczęście niewielkiej), którzy pielgrzymują do siedziby „Gazety Wybiórczej”, aby na
biurku naczelnego położyć usłużnie
napisany tekst.
Kolejne kadry omawianego filmu
pochodzą z 4 czerwca 1992 r., kiedy to na nocnym spotkaniu obalono
rząd Jana Olszewskiego, który chciał
otworzyć archiwa Służby Bezpieczeństwa. Pada na tym spotkaniu
inne słynne zdanie, tym razem Tuska: „Panowie, policzmy głosy”.
I dziś te głosy są liczone po raz kolejny. Prawo i Sprawiedliwość nie jest
partią moich marzeń. Tak jak całe
środowisko Kresowian i ich potomków mam żal do wielu działaczy tej
partii za ich związki ze skompromitowanymi Wiktorem Juszczenko i Julią Tymoszenko oraz nacjonalistycznym obozem „pomarańczowych” na
Ukrainie, a także za brak należnej
troski o Polaków mieszkających tam
od wieków. Jednak w chwili obecnej
nie ma innej partii, która mogłaby
powstrzymać w Polsce falę lewactwa i nihilizmu moralnego. Dlatego
w tegorocznych wyborach parlamentarnych, tak jak w poprzednich,
poparłem osobiście wielu kandydatów PiS, ale tylko tych, którzy są
za prawdą o Kresach Wschodnich.
Chociaż dostrzegam wiele pozytywnych działań UPR i Prawicy Razem
Marka Jurka, to jednak nie oddałem
głosu na żadne z tych ugrupowań,
bo w obecnej sytuacji byłby to głos
zmarnowany. Głosując na PiS, zagłosowałem równocześnie przeciw-

ko „krakowskiej Magdalence”, czyli
przeciwko związkom karierowiczów
z archidiecezji krakowskiej z działaczami dotychczasowego obozu
władzy. Ci ostatni wykorzystują te
związki w cyniczny sposób, budując
za ich pomocą własne kariery, a w decydującym momencie nie wahają się
występować przeciwko wartościom
chrześcijańskim.
Zapraszam na promocję mojej najnowszej książki pt. „Nie zapomnij
o Kresach”. 15 bm. o g. 12 spotkanie autorskie w Muzeum Ziemi Lubuskiej przy al. Niepodległości 15
w Zielonej Górze. Tego samego dnia
o g. 13.30 otwarcie wystawy o tematyce kresowej (w tym ekspozycji
przedstawiającej ludobójstwo dokonane na Polakach w latach 19391947 przez Organizację Ukraińskich
Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię), poprzedzonej słowem
marszałek lubuskiej Elżbiety Anny
Polak. Również tego samego dnia
o g. 15, w kościele w pobliskiej Łężycy koncert pieśni patriotycznych
oraz recytacja wierszy o tematyce
kresowej, a następnie msza św. i uroczystości przy pomniku Ofiar Ludobójstwa (m.in. apel pamięci z udziałem żołnierzy z jednostki wojskowej
w Czerwieńsku, posadzenie Dębu
Pamięci, odsłonięcie tablic upamiętniających pomordowanych, złożenie wieńców i kwiatów, zapalenie
zniczy). Później spotkanie autorskie
w świetlicy wiejskiej.
Z kolei 16 bm. o g. 14 msza św. ormiańskokatolicka w kościele oo. Dominikanów przy pl. Dominikańskim
2 we Wrocławiu, a po niej kolejne
spotkanie autorskie. Terminy następnych spotkań są na mojej stronie internetowej.
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

REKLAMA

Tegoroczne wyróżnienie roku 2011, Kapituła ma zaszczyt wręczyć Jego Ekscelencji
Księdzu Arcybiskupowi podczas uroczystej
Mszy Świętej w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie w dniu 10 grudnia 2011 roku o godz. 1800.

Miło mi poinformować o przygotowaniach do kolejnej edycji wręczania wyróżnień „Anioł Stróż Ziemi
Wołomińskiej” wybitnym osobom zasłużonym dla
naszego Regionu oraz dla całej Ojczyzny. Dziękuję
wszystkim za dotychczasową życzliwość. Zapraszam do szczególnego zainteresowania się tematem i zgłaszania kandydatów do wyróżnienia, do
dnia 4 grudnia 2011 roku na adres:
ul. Kościelna 61a
05-200 Wołomin
e-mail: patria.gazeta@op.pl
prezes Jan Tokarski – 604 578 845
Członkowie Kapituły: ks. prałat Jan Andrzejewski,
Elżbieta Kuczko, Janina Kiliańska, Janina Samsel,
Krzysztof Wytrykus, Kazimierz Zych, Zbigniew
Łukijańczuk.
patria.gazeta@op.pl

Msza Święta odprawiona będzie w intencji
zmarłych laureatów naszego wyróżnienia
ś.p. Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego, Ks. Prałata Zdzisława Peszkowskiego i Ks. Prałata Jana Sikory oraz w intencji ofiar wprowadzenia stanu wojennego
przez władze komunistyczne PRL, którego
w tym roku obchodzimy już 30 rocznicę.
Pragniemy poinformować również, że właśnie w tym roku obchodzimy 10. rocznicę
powołania naszej Kapituły, która corocznie
w kolejne rocznice powołania stanu wojennego przyznaje wyróżnienia w trzech
kategoriach na uroczystej kolacji wigilijnej
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Tuż po uroczystościach kościelnych nastąpi odsłonięcie i poświęcenie pomnika
kolumny Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej
na jednym z głównych skrzyżowań naszego miasta.

www.gazetapatria.pl
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Wołomin w budowie Nie rozumiem
W rozmowie z burmistrzem Wołomina Ryszardem Madziarem
redakcja Patrii zostałą poinformowana o toczących się inwestycjach na terenie naszego miasta.

Gruntowny remont ul. Rejtana

Prace na terenie znajdującej się przy wołomińskiej pływalni ul. Rejtana idą w szybkim tempie. Można być więc
spokojnym, że ulica zostanie oddana w terminie, czyli
maju 2012 r. Na miejscu roboty prowadzi wołomińska firma Krol, która wygrała przetarg na tę inwestycję, oferując
budowę za ok 1,5 mln zł brutto. Zgodnie z umową, którą
podpisano 8 czerwca, wykonana zostanie jezdnia o długości ponad 325 metrów z kostki brukowej, zbudowane
zostaną chodniki po obu stronach ulicy, powstaną indywidualne zjazdy, a także miejsca postojowe. W ramach
remontu przebudowane zostanie oświetlenie uliczne, sieć
napowietrzna SN, urządzenia telekomunikacyjne oraz kanalizacja deszczowa i sanitarna.

Przebudowa ul. Tęczowej

Sprawnie idą też roboty na ul. Tęczowej, która zostanie
połączona z ul. Głowackiego na odcinku od ul. Waryńskiego do ul. Kleeberga. Wykonawca rozpoczął prace 7
października od wyburzenia kolidujących z inwestycją
budynków. Podpisana w październiku umowa przewiduje budowę jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego
i podbudową z kruszywa łamanego, budowę obustronnych chodników z kostki brukowej grubości 6 cm, budowę ścieżki rowerowej z kostki brukowej, budowę zjazdów
indywidualnych, a także przebudowę kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz przebudowę oświetlenia ulicznego. Przebudowa ma zostać
ukończona do 5 grudnia 2011 r.

Przebudowa ul. Andersa

3 października firma Bruker, która wygrała przetarg na
przebudowę ul. Andersa (na odcinku od ul. Partyzantów
do ul. Słowiańskiej), została wprowadzona na budowę.
Na miejscu rozpoczęły się już roboty związane z obsadzaniem studni dla wpustów kanalizacji deszczowej. Wszystkie prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku i obejmują m.in. remont nawierzchni czy też wykonanie cieku
z kostki brukowej.

Nie rozumiem zdziwienia, a tym
bardziej oburzenia części opinii
publicznej, decyzją postawienia
w Wołominie pomnika Śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Te pożałowania godne reakcje wynikają
zapewne z braku wiedzy o tradycjach
patriotycznych Wołomina lub też
z braku krzesiwa dla nawet dla jednej
iskry patriotyzmu w sercach osób,
mających wpisane w dowodzie polskie obywatelstwo.
A trzeba umiłowani w naszej polskości i tradycji wiedzieć, że Wołomin to najbardziej patriotyczne
miasto w Polsce. Tu od zakończenia
drugiej wojny światowej regularnie
Krzysztof Oksiuta
kultywuje się w Ossowie pamięć bohaterów poległych w 1920 r. w Bitwie Warszawskiej. Nasze dzieci znają historię przepędzanych spod Wołomina i Radzymina bolszewików, bo ich uczymy
tego w szkołach Wołomina, Radzymina, Zielonki, Kobyłki, Nieporętu, Klębowa, Tłuszcza, Ząbek, Legionowa.
W Wołominie i całym naszym powiecie na zawsze wypędziliśmy komunistów. SLD ma tu zasztabowane drzwi. Podobnie zrobimy z Palikotem, bo muszą być jeszcze takie wolne miejsca w Polsce ,gdzie Polak czuje się Polakiem
i nikt mu nie napluje lewicowością w twarz. Taki jest nasz Wołomin. Jesteśmy
z tego dumni. Nie wstydzimy się stawiać pomników naszym ,polskim bohaterom.
Postawiliśmy mnóstwo pomników ,po to by odrobić zaległości w świadomości historycznej z czasów komuny. Ojciec Święty Jan Paweł II ma tu pomniki
prawie w każdym mieście, ma Kościuszki i Piłsudski, będzie miał i Prezydent
Lech Kaczyński. Zginął odwiedzając bohaterów ,których pamięć my też kultywujemy. Był u nas i pozostanie z nami na wieki, jako wielki Polak. Tak uważam, mimo, że nie jestem członkiem, zagorzałym sympatykiem PiSu.
Jedyne co dodatkowo powinniśmy uczynić czcząc jego pamięć to usunięcie
ruskiego czołgu na wjeździe do miasta –stolicy polskiego patriotyzmu. Zabiegałem o to jako radny Wołomina w 1990 roku.Proszę moich kolegów z obecnej
kadencji – usuńcie w końcu ten pomnik! Oddajcie sowiecki czołg na złom! Zakłóca on strefę naszej wolności i narusza przestrzeń patriotyzmu wyznaczoną
pomnikami narodowych bohaterów.

Remont ul. Sikorskiego

Nałęcz wstydzi się
rocznicy triumfu
nad Rosją

Budowa boiska przy szkole w Duczkach

Choć obchodzimy 400. rocznicą wielkiego triumfu naszej Ojczyzny – hołdu, jaki złożył car Rosji
polskiemu królowi – władze centralne nie zorganizowały żadnych obchodów. A Tomasz Nałęcz, doradca prezydenta, twierdzi, że rocznica
ta wiąże się z... „fatalną polityką wobec Rosji”.

Pod koniec października robotnicy Miejskiego Zakładu
Oczyszczania skończyli remont nawierzchni ul. Sikorskiego od ronda Solidarności do ul. Żelaznej. Wcześniej ul. Sikorskiego na tym odcinku zyskała nowy chodnik. Remont
został wykonany na własny koszt MZO, które zobowiązało się, że przy okazji napraw chodników w Wołominie,
poprawi również ten odcinek jezdni.
Po starym, zniszczonym boisku przy Zespole Szkół
w Duczkach nie ma już śladu. W połowie września rozstrzygnięto przetarg na wybudowanie na miejscu kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym i bieżnią.
29 września, chwilę po podpisaniu umowy, na miejscu
byli już robotnicy. Prace rozpoczęły się od zerwania starej nawierzchni. Budowa ma zakończyć się jeszcze w tym
roku.

Nałęcz, zapytany przez „Rzeczpospolitą” o przyczyny milczenia w rocznicę Hołdu Szujskich, odpowiedział:
Co mamy przypominać? Fatalną politykę wobec Rosji? Kto
chce, to pamięta, ale nie sądzę, żebyśmy musieli organizować
państwowe obchody. [...] nie sądzę, by prezydent Bronisław
Komorowski chciał wpisać tę datę do naszego ścisłego panteonu, bo to jest data związana z zachowaniami Rzeczypospolitej, których na piedestał wynosić nie powinniśmy.
Tomasz Nałęcz to wieloletni członek PZPR. Bronisław Komorowski od dłuższego czasu traktuje rządzoną przez klan
oficerów KGB Rosję jako kraj sojuszniczy.
źródło: niezależna.pl

Kanalizacja na ul. Gdyńskiej

Na początku października rozpoczęły się też prace na
ul. Gdyńskiej, gdzie na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul.
Laskowej budowana jest kanalizacja deszczowa. Zakończenie robót wartych ok. 393 tys. zł przewidywane jest na
koniec listopada.
red.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Wołominie 10-23 grudnia 2011

Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Wołominie informuje, że w dniach od 10 do 23 grudnia na Placu 3 Maja planowany jest Jarmark Bożonarodzeniowy. Do dyspozycji sprzedawców przekazanych zostanie 14 stoisk kiermaszowych o wymiarach 2 x 3 m. Program Jarmarku Bożonarodzeniowego nawiązywać powinien do staropolskiej tradycji przygotowań i świętowania Bożego Narodzenia. Oczekujemy oferty świątecznych wypieków, wędlin, serów i pieczywa, a także wyrobów regionalnych, rękodzieła i wszystkiego co wiąże się z okresem Świąt Bożego Narodzenia. Chętni do udziału w jarmarku
twórcy i przedsiębiorcy mogą nadsyłać zgłoszenia na adres: kiermasz@wolomin.org.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru propozycji, które powinny być ściśle związane ze zbliżającymi się świętami. Informacji na temat jarmarku udzielają:
Miejski Dom Kultury – Iwona Stefańska 22 787 45 13
Urząd Miejski – Andrzej Ptaszyński 22 763 30 88
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Wesoły dziadunio Jaruzelski

Gdy trzeba w psa uderzyć kij się zawsze znajdzie. Zgodnie z tą mądrością
ludową niezawodna jak zwykle „gazeta wybiórcza” wykorzystuje każdą
okazję by przywalić w PiS lub w Kaczyńskiego.

Na swoim portalu daje zajawkę wywiadu przeprowadzonego z Jaruzelskim przez Hołdysa, który ukazał się
u ich konkurencji, czyli we „wprost”.
Zresztą jaka to konkurencja – te gazety, wraz z kilkoma innymi, tworzą
jednolity „front jedności narodu”
w walce z kaczyzmem-macierewizmem.
Hołdys ostatnio robi za autorytet pewnie tylko dlatego, że nazwał
Kaczyńskiego „ponurym ch*jem”.
W sferze artystycznej chyba nie dokonał nic nowego, w zasadzie odcina
kupony od dawnej sławy Perfectu.
Z wyglądu i głosu sprawia wrażenie
kogoś, kto w ciągu swojego życia
przepuścił przez wątrobę cysternę
wódki.
Rozmowa obu panów to przebiegające w miłej atmosferze wzajemne spijanie sobie z dziubków, pełny luzik, który byłby niemożliwy
w mrocznych latach 2005-2007.
Generał jawi się jako prawdziwy

patriota dbający o naród, taki sprawiający sympatyczne wrażenie dziadek. Nie to co Piłsudski, który dokonał zamachu majowego. Do tego
jest poważnie chory, więc wzbudza
współczucie. Taki wywiad sprawi,
że zapewne znowu wzrośnie liczba jego wielbicieli uznających go
za zbawcę narodu, a młodziakom
urodzonym po 1981 namiesza
w głowach i przy okazji uwiarygodni
pozostałych ludzi honoru i całą narrację pokojowych przemian okrągłostołowych.
Zawsze zastanawiało mnie jak to
możliwe, że sporo ludzi uważa generała za zbawcę. Część z nich zapewne nie potrafi wyciągać wniosków
z oczywistych faktów, stąd wierzą
w to co im się zapoda w mediach,
reszta to beneficjenci poprzedniego
ustroju i pieszczoszki PRLu.
Nasi obecni celebryci (ci starsi)
autorytety moralne to w większości
pieszczoszki poprzedniego ustroju.

W gospodarce socjalistycznej, której
cechą są wieczne niedobory, wszystko było reglamentowane. W przypadku książek najpierw drukowano
„Dzieła Lenina Wszystkie”, potem
propagandowe gnioty zasłużonych
towarzyszy i reżimowych pisarzy,
a gdy zostało nieco papieru, to dopiero dzieła literatury światowej. Podob-

REKLAMA

nie było z działalnością estradową,
istniało kilka zespołów i wystarczyło. Ich członkowie żyli sobie lepiej
niż zwykli ludzie, czasem były nawet
wyjazdy na koncerty zagraniczne.
To dlatego dzisiaj serwują nam
PRLu wspomnień czar i atakują PiS,
wybielają PRL i komuszków, wszystko relatywizują. Taka Kora czy Olga
Lipińska dają głos w „Wysokich obcasach” – pierwsza prawie że umiera na dźwięk piosenki patriotycznej,
obie nie lubią powieści Sienkiewicza,
mają alergię na patriotyzm, a sam widok Kaczyńskiego wywołuje u nich
wstrząs anafilaktyczny.
Takie mamy autorytety i to chyba
najlepiej odzwierciedla stan naszego
kraju także w innych dziedzinach.
Te osoby przypominają naszą służbę
zdrowia i pkp, które mimo upływu 20
lat od zmiany ustroju gospodarczego
niewiele się zmieniły i są reliktami
byłej epoki.
Żeby wyjaśnić czy Jaruzelski to
zdrajca czy bohater wystarczy odrobina logicznego myślenia. Z tym
niestety mogą mieć problem przysłowiowe lemingi, bo gdyby potrafiły
logicznie myśleć nie byłyby lemingami, nieprawdaż?
Weźmy na przykład wprowadzenie
stanu wojennego. W swoim przemówieniu z 13 grudnia 1981 r. generał
jako jego uzasadnienie podał, że państwo jest na krawędzi, a gospodarka
upada.
Aby temu zapobiec internowano
wtedy całą wierchuszkę Solidarności
(10 tys. osób), więc zniknęły „warchoły” szkodzące krajowi. Nie było
strajków, a gdy na początku jakieś
się pojawiły, to przykładnie je spacyfikowano przy pomocy czołgów. Tak
więc już nie miał kto sypać piachu
w tryby naszej socjalistycznej gospodarki, a ręka podniesiona na władzę
ludową została ucięta.
Sprawne i szybkie internowanie
działaczy Solidarności to przy okazji
dowód na dobrą organizację i długie
przygotowania do stanu wojennego
(obecnie wiadomo, że rozpoczęto je
rok wcześniej). Wiedziano kogo internować i gdzie dana osoba przebywa. Jak widać, gdy ówczesny aparat
miał bronić swojej władzy, to potrafił działać energicznie i skutecznie.

Szkoda że takiego wysiłku nie przejawiali w dziedzinie ekonomii.
Gdy już nie było strajków produkcja powinna była ruszyć z kopyta
a gospodarka wrócić do normy, a tu
minęło kilka miesięcy, potem lat i nic
się nie polepszyło. Wszystko zaczęło
być na kartki, zaś ceny ciągle rosły.
Teraz gdy nie było strajków braki towarów na rynku uzasadniono działalnością spekulantów. Czyli albo towarów było tak mało albo ci spekulanci
stanowili np. jedną trzecią obywateli.
(Przecież spekulant wykupuje towar
żeby potem drożej sprzedać, więc
ostatecznie towary trafiają do ludzi).
Sytuacja tak się ‚poprawiała’,
że kilka lat później mieliśmy hiperinflację, a komuszki w końcu musiały
oddać władzę.
A przecież naprawa gospodarki
była banalnie prosta o czym mogliśmy się przekonać po 1989 r., gdy
wprowadzono gospodarkę rynkową
i w krótkim czasie pojawiło się mnóstwo towarów, które dawniej mogliśmy znać tylko z kolorowych ulotek
przywożonych z niemieckich supermarketów.
W ocenie stanu wojennego nie musimy rozważać czy ruskie by weszły
czy nie weszły (obecnie z dostępnych
dokumentów wiadomo, że nie zamierzali), lub czy Solidarność planowała
zbrojne przejęcie władzy i wieszanie
partyjnych na drzewach. Wystarczy,
że w przemówieniu generał kłamał.
Poza tym stan wojenny został wprowadzony ze złamaniem ówczesnego
prawa, internowano działaczy legalnej organizacji, złamano ustalenia
porozumień sierpniowych. To była
zwykła obrona władzy partii albo
pucz wojskowy. Internowanie również Gierka, czyli w zasadzie swojego, świadczy, że były to rozgrywki
wewnątrzpartyjne.
Tak więc wygląda na to, że Jaruzelski nie był zbawcą ojczyzny,
a dodatkowo jego żebranie o pomoc
w Moskwie o interwencję można potraktować jako zdradę.
Ciekawe z kim przeprowadzi kolejne wywiady Zbychu(j) Hołdys?
Obstawiam Kiszczaka i Urbana albo
TW Boniego.
przedruk z niepoprawni.pl

REKLAMA

WWW.STALKO.NET.PL

Gmina Jadów

Główny Patron Medialny

Gmina Dąbrówka

sceniczne efekty specjalne

patria.gazeta@op.pl

www.gazetapatria.pl

10

Numer 7 (12), listopad 2011

Moim zdaniem – w sprawie pomnika
prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
w Wołominie.
Ksiądz Prałat pułkownik Jan Sikora
objął Patronat Honorowy nad budową pomnika śp. Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego, uszanujmy godność
i wolę zmarłych bohaterów.
Szanowni mieszkańcy miasta Wołomin i naszego powiatu, którego jestem
radnym, pragnę udzielić państwu
szczegółowych wyjaśnień w świetle
szumu medialnego powstałego wokół
podjętej przeze mnie z udziałem wielu
wspaniałych osobistości, inicjatywy
budowy pomnika Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Wołominie.
Inicjatorem i organizatorem upamiętnienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w popiersiu z brązu jestem od ponad roku. To jesienią 2010 r. artysta Jerzy
Nowicki z Warszawy zaprezentował mi rzeźbę wizerunku Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego w popiersiu z gipsu , którą potem podarował w prezencie b. Premierowi RP Jarosławowi Kaczyńskiemu. Natomiast ja, z początkiem bieżącego
roku wystąpiłem do Pana Jarosława z pisemną prośbą o udostępnienie mi w/w
podarowanego popiersia gipsowego jako wzorca do wykonania odlewu w brązie, celem publicznego upamiętnienia poległego pod Smoleńskiem Prezydenta.
Wkrótce po akceptacji mej prośby personel biura przekazał do mojej dyspozycji rzeźbę gipsową, z której została wykonana forma silikonowa, a następnie
z brązu wykonano odlew popiersia Pana Prezydenta w pracowni Pana Bogdana Żelazowskiego w Ząbkach.
Od tamtej pamiętnej chwili zabiegałem o posadowienie popiersia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w różnych miejscach w Warszawie , jak dotąd bez
skutku. Ze względu na niezrozumiałą postawę polityków PO. Od września ubiegłego roku jestem członkiem zarządu powołanego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Społeczny Komitet Budowy Pomnika Ofiar Narodowej Tragedii pod
Smoleńskiem” posiadającego osobowość prawną w KRS, któremu przewodniczą: Pan profesor Włodzimierz Bernacki i Pani Zuzanna Kurtyka, a skarbnikiem jest Pan Andrzej Melak. W ramach tego stowarzyszenia zostało powołane
Grono Organizatorów Budowy Pomnika Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
w Wołominie, do którego udziału zaprosiłem Pana Andrzeja Melaka, Pana Piotra Uścińskiego, Pana Konrada Rytla, Pana Ryszarda Madziara, Pana Jacka
Sasina, Pana Andrzeja Zycha, a ostatnio Pana Posła RP Mariusza Błaszczaka
oraz Pana Tomasza Czarnogórskiego i Pana Andrzeja Michalika. W tym zespole Włodarze Powiatu i Miasta Wołomin nie reprezentują zajmowanych urzędów
a cała inicjatywa nie jest finansowana ze środków samorządowych lecz z dobrowolnej składki Samorządowców Powiatu Wołomińskiego i ofiarodawców.
O Honorowy Patronat nad budową pomnika Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Wołominie poprosiłem ś.p. Księdza Pułkownika Prałata Jana Sikorę
w dniu 11 sierpnia br. w obecności Pana Andrzeja Zycha. Ksiądz Prałat ze
wzruszeniem przyjął ten patronat. Wkrótce po tym spotkaniu, tego samego dnia
jako przewodniczący w/w Grona Organizatorów złożyłem do burmistrza Miasta Wołomin Pana Ryszarda Madziara formalne pismo zgłaszające powstałą
inicjatywę i prośbę o wskazanie i udostępnienie lokalizacji pod pomnik Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Wołominie.
W tej samej sprawie 25 sierpnia br. złożyłem dodatkowe pismo do Burmistrza
Wołomina w którym zaproponowałem lokalizację pod w/w pomnik w miejsce
przejścia z przed Urzędu Miasta do Sądu Rejonowego w Wołominie, który
osobiście otwierał ówczesny Minister Sprawiedliwości śp. Lech Kaczyński
w październiku 2000 r. i miał nieocenione zasługi w zwalczaniu przestępczości
zorganizowanej.
Oczywiście jesteśmy za przyjęciem omawianego publicznie miejsca pod pomnik ś.p. Pana Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, lecz sprzeciwiamy się zbytecznemu pośpiechowi i nie godzimy się na bylejakość. Oczekujemy na formalne przyznanie lokalizacji z przekazaniem do naszej dyspozycji zaledwie kilku
metrów kwadratowych gruntu, za wcześniejszą zgodą Rady Miasta Wołomin
i w zgodzie z przepisami prawa.
Apeluję do wszystkich Państwa – Radnych Miasta Wołomin o przychylność
dla inicjatywy upamiętnienia w Wołominie Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego pomnikiem i poparcie zgłoszonego przez zemnie wniosku oraz o uczestniczenie w przygotowaniu oprawy godnego odsłonięcia pomnika głowy naszego państwa, bez względu na poglądy polityczne.
Nie zapominajmy, że Pan Prezydent RP ś.p. Lech Kaczyński zginął wraz
ze swoją małżonką i innymi 94 osobistościami na służbie, lecąc oddać hołd
w Katyniu przed mogiłami swoich rodaków ludobójczo pomordowanym przez
sowieckie NKWD w 1940 roku. Ten pomnik niech będzie też wyrazem uczczenia
wszystkich ofiar narodowej tragedii pod Smoleńskiem.
Zwracam się również do wszystkich mieszkańców Wołomina z serdeczną prośbą o uszanowanie godności tragicznie zmarłego Prezydenta RP ś.p. Lecha Kaczyńskiego wraz z podróżującą z nim delegacją, reprezentującego 10 kwietnia
2010 roku cały naród Polski. Wstydem będzie niedopuszczenie do upamiętnienia własnego Prezydenta ze środków społecznych w świetle zaakceptowanego
pomnika bolszewików z realizowanego przy udziale instytucji państwowych i ze
środków budżetu Państwa.
Ryszard Walczak
Przewodniczący Grona Organizatorów
Budowy Pomnika Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
Radny Powiatu Wołomin
www.gazetapatria.pl
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Pod rozwagę Hannie Gronkiewicz-Waltz.

Wołomin stawia pomnik
Lechowi Kaczyńskiemu
Ile razy śp. Lech Kaczyński był w Wołominie? Trudno powiedzieć, może
kilka, może kilkanaście. Może przejeżdżał tamtędy parę razy. Otwierał budynek sądu, gdy był ministrem sprawiedliwości. To wszystko nie ma większego znaczenia.
Znaleźli się w Wołominie ludzie, którzy uważają, że ich
obowiązkiem jest zachować pamięć o tragicznie zmarłym
prezydencie Polski. Postawią mu popiersie, które sfinansowane zostanie ze społecznej zbiórki.
Warszawa, miasto, którego Lech Kaczyński był prezydentem i honorowym obywatelem, które dzięki niemu
może szczycić się jednym z najwspanialszych muzeów
historycznych w Europie (Muzeum Powstania Warszawskiego) rękami i nogami swoich władz broniło się przed
upamiętnieniem go. Następczyni Kaczyńskiego i jej koledzy z partii-matki uciekali się do wszelkich możliwych
sposobów, by obrzydzić warszawiakom ideę budowy jakiegokolwiek pomnika, z manipulowaniem referendalnymi pytaniami łącznie.
Nie mamy wątpliwości, że taki pomnik kiedyś stanie.
Może dopiero za kilka lat, ale stanie.
A na razie doceniamy to, co dzieje się pod Warszawą,
w malutkim Wołominie, o czym donoszą „Wieści podwarszawskie”.
źródło: wpolityce.pl

okiem patrii

1 XI – Dzień Wszystkich Świętych, Święto Zmarłych. Nagrobki ś.p. ks. Mieczysława Jańczyka, ks. Andrzeja Dudzika i ks. prałata Jana Sikory.
patria.gazeta@op.pl
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Katolik musi być
dobrze zorientowany
Często stawiamy sobie pytania dotyczące roli mediów katolickich w
katolickim społeczeństwie, w tym
także roli naszego tygodnika. Oczywiście, mogą być różne sposoby
odbioru, a także realizowania zadań
przez słowo drukowane. Dla nas
szczególnie ważną rzeczą jest, żebyśmy przekazywali nauczanie Kościoła – ukazywali, w Kogo wierzymy
i co zawiera się w „Credo”, symbolu naszej wiary, byśmy przekazywali słowo papieży, biskupów, mówili
o zasadach katolickiej nauki społecznej, doktryny moralnej, przypominali
przykazania Boże i podstawy etyki
katolickiej. Wszystko to dotyczy
życia ludzkiego. Jest to więc ważna
katechizacja setek tysięcy ludzi, bo
przecież media sięgają daleko. Gdy
nie ma np. możliwości odprawienia
Mszy św. czy głoszenia słowa Bożego, to przez radio, telewizję i prasę
można tam z tym słowem dotrzeć.
W związku z tym rodzą się różne kwestie dotyczące zakresu naszej działalności. Na wiele rzeczy
można spoglądać różnie, zwłaszcza
gdy weźmie się pod uwagę różnice
w spojrzeniu na sprawy polityczne.
Chciałbym tu stanowczo podkreślić,
że to, iż akcentujemy czasem sprawy bliskie jakiejś opcji partyjnej, nie
znaczy, że tę partię popieramy. Oczywiście, dystansujemy się od takich
ugrupowań, jak SLD, które realizuje
program światowej lewicy i któremu
przeszkadza chrześcijaństwo, trzymamy się przede wszystkim katolickiej nauki społecznej. I może być tak,
że w wielu szczegółach będziemy
zbieżni lub nie będziemy mogli dojść
do porozumienia z jakimś ugrupowa-

niem, ale też nie jest to naszym celem. Opisujemy np. działania partii,
które twierdzą, że mają spojrzenie
chrześcijańskie, ale często albo dobrze chrześcijaństwa nie rozumieją,
albo jest ono dla nich tylko czymś
w rodzaju zasłony dymnej. Widzimy
bowiem, jak bardzo odbiegła od opcji
kościelnej zachodnioeuropejska tzw.
chadecja, czyli chrześcijańskie ugrupowania partyjne – być może także
pod wpływem ugrupowań protestanckich, które idą czasem zupełnie
odrębną drogą.
Trzeba wziąć to wszystko pod uwagę i jako jeden z zasadniczych celów
postawić sobie dbałość o tożsamość
chrześcijańską. Stąd też na łamach
„Niedzieli” bardzo często są prowadzone rozmowy z różnymi ludźmi,
które pokazują rozmaitość ludzkich
spojrzeń, ich bogactwo, ale także
zagrożenia. Zasadniczo staramy się
opisywać rzeczywistość, pokazujemy ludziom, jak jakieś zjawisko społeczne będzie postrzegał katolik, jakich powinien dokonywać wyborów,
co przede wszystkim powinno być
dla niego istotne. To sprawy ważne
również w sytuacji wyborów do parlamentu, przed którymi stoimy: jak
ci, którzy kandydują, postrzegają
sprawę obrony życia, co czynią dla
rodziny, jaki mają stosunek do in vitro itp. Staramy się robić to jak najlepiej, a nasze teksty mają ujawniać, co
dla poszczególnych polityków i ugrupowań partyjnych jest tak naprawdę
najważniejsze. Tu muszę przyznać,
że niektórzy bardzo bronią się przed
naszymi pytaniami, obawiając się
ujawnienia ich niezupełnej zgodności
z nauczaniem katolickim...

Ks. Ireneusz Skubiś
Dlatego zadania, które ma do zrealizowania prasa katolicka, są bardzo ważne społecznie, służą bowiem
m.in. katolickiemu elektoratowi, ludziom, którzy będą wybierać swoich
przedstawicieli do parlamentu, tych,
którzy będą w przyszłości decydentami. Jeżeli moim przedstawicielem
ma być ateista, który być może dziś
kryje się ze swoimi przekonaniami,
a kiedyś przyczyni się do wprowadzenia niechrześcijańskiego ustawodawstwa skierowanego przeciw
prawu naturalnemu – np. legalizacji
związków homoseksualnych – to na
takich ludzi katolikowi głosować
nie wolno. Działanie partii objawia
się w wypowiedziach ich przedstawicieli oraz w ich głosowaniu

w parlamencie. Stąd m.in. podajemy w komunikatach „Niedzieli” np.
listy z nazwiskami – jak głosowano
w ważnych sprawach, żeby wiedzieć,
jakich mamy przedstawicieli i czy
oni są rzeczywiście chrześcijańscy.
Elektorat katolicki powinien pilnie
śledzić swoją prasę, zwracać uwagę
na głosowania parlamentarzystów
i w ten sposób przyczyniać się do
prawdy w życiu publicznym. Jeżeli
nie czytamy i nie interesujemy się
prasą katolicką, wtedy jako katolicy

nie odgrywamy w kraju żadnej roli.
Nie możemy dopuścić, żeby tak się
działo, naprawdę możemy być wielką siłą skierowaną na dobro człowieka i ludzkości.
Trzeba nam zatem przyzywać katolików do studiowania także tej prasy,
która rozjaśni wiele spraw i poszerzy
naszą ewangeliczną i chrześcijańską
świadomość.
źródło: Niedziela Ogólnopolska
40/2011, str. 3
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