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Gdy się Chrystus rodzi

Drodzy Czytelnicy
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Państwu moc najserdeczniejszych życzeń, obfitości
łask od Bożej Dzieciny, miłości, radości, ciepła i życzliwości wśród najbliższych. Niech światło płynące z Betlejemskiej Stajenki promieniuje wszędzie tam, gdzie się Państwo znajdą, niech rozprasza wszelkie ciemności
ludzkich serc. Życzymy wszystkim, aby na Naszej – Polskiej Ziemi w wigilijną noc nikt nie cierpiał głodu,
zimna, czy samotności. Każdej Rodzinie życzymy radosnych Świąt, dostatku oraz obfitego Błogosławieństwa
Bożego w nowym – 2012 roku.
Redakcja „PATRIA”
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Kazimierz Andrzej Zych

Marsz miał ruszyć z Placu Konstytucji i zmierzać pod pomnik twórcy
polskiej niepodległości Romana
Dmowskiego. Już na samym początku przeciwnicy marszu zablokowali
wyjście środowisk prawicowych
z Placu Konstytucji. Właśnie z tych
grup lewackich na policjantów posypały się kamienie, policja przystąpiła
do akcji strzelając w kierunku dwóch
grup manifestujących olbrzymie
ilości gazu łzawiącego. Jak relacjonowali naoczni świadkowie – było
to porównywalne do akcji ZOMO
w stanie wojennym kiedy to 3 maja
1982 roku zagazowano całe śródmieście Warszawy, a gaz było czuć
w przejściach podziemnych jeszcze
przez kilka dni.
Jak to jest możliwe, że prezydent
Warszawy Hanna GronkiewiczWaltz wydaje jednocześnie zgodę na
przemarsz olbrzymiej grupy zwolenników uczczenia Święta Niepodległości, a w tym samym czasie udziela
również pozwolenia na przemarsz
przeciwników Marszu Niepodległości, którzy przy wsparciu dużych
grup co jest kuriozum tzw. antyfaszystowskich z Niemiec stanęli agresywnie do konfrontacji z polskimi
patriotami. Przecież z góry było do
przewidzenia, że policja nie będzie
w stanie temu zapobiec i doprowadzi
to do wielu ofiar poszkodowanych
jak i niszczenia naszego wspólnego
mienia. Czy o to chodziło rządzącym? Jeszcze w trakcie zamieszek
przedstawiciele rządu, prezydent RP,
oraz policja udzielając wywiadów,
rozwiązanie takiego problemu widzą
tylko w zaostrzeniu prawa i zmianie ustawy o zgromadzeniach. Czy
w wielu wypadkach sprowokowane
chuligańskie ekscesy – które zapewne należy potępić – nie były atutem
dla władzy by podkręcić śrubę zapisu
uchwał, jeszcze bardziej ograniczających swobody obywatelskie ?
www.gazetapatria.pl

Numer 8 (13), grudzień 2011

„PATRIA”

Kto się boi wybuchu
polskiego patriotyzmu?

Od wielu tygodni zapowiadany przez środowiska patriotyczno- narodowe „Marsz Niepodległości”
z okazji 93 rocznicy odzyskania niepodległości, przypadający w wyjątkowym okresie XXI wieku czyli
11.11.11 r., posłużył środowiskom skrajnie lewackim i liberalnym na ośmieszenie i poniżenie jednego z największych świąt Rzeczypospolitej Polskiej. Marsz Niepodległości zorganizowany 13 grudnia
w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, w świątecznej scenerii zaskoczył swoim rozmiarem
i skutecznością, co świadczy, że los Polski staje się Nam nie obojętny.

Nie tak dawno, bo w 2010 roku
„Gazeta Polska” zwróciła się do
władz Warszawy na zorganizowanie Koncertu Pamięci poświęconego ofiarom katastrofy smoleńskiej
na Placu Zamkowym w Warszawie
i natychmiast otrzymała odmowę.
Tu nie było zadymy, kamieni i gazu
łzawiącego tu zabroniono uczcić pa-

się w rolę zadymiarzy i napastników szarpiąc niewinnego profesora
występującego w jakże oczywistej
i słusznej sprawie. Relacjonując całe
to obrzydliwe zajście, Pan Profesor
mówił: „w tym momencie poczułem
się jakbym trzymał w ręce sztandar
w boju, którego nie mogę oddać,
udało się – nie oddałem”. Należy postawić pytanie dlaczego jednym się
pozwala, innym zakazuje manifestować, a jeszcze innym blokować?
Wracając do Warszawy – reklamowany w mediach marsz w przeważającej większości to reklama ANTY
-MARSZU i jego zwolenników, informowanie od kilku tygodni, że jadą
do nas ze wsparciem Niemcy, staje
się faktem i zachętą do zamieszek.
Przez 600 kilometrów pociągiem
przyjechały do nas rzekomo monitorowane grupy zadymiarzy z zachodu,
ubrani na czarno z pałami i innym
wyposażeniem bandyckim, zaczepiali i prowokowali już w pociągu.
Dotarli do Warszawy i jakby zniknęli
naszej policji. Dokładnie tuż przed

mięć tragicznie zmarłych wybitnych
Polaków.
Właśnie 11 listopada br. – w tym
samym dniu w Krakowie w trakcie
uroczystości Święta Niepodległości podczas składania kwiatów pod
pomnikiem Nieznanego Żołnierza –
profesor ASP Stanisław Markowski,
twórca muzyki do hymnu Solidarności trzymając w ręku kwiaty i fotografię Lecha i Marii Kaczyńskich,
brutalnie został zaatakowany przez
policjantów chcących odebrać mu
portret pary prezydenckiej. Kiedy na
oczach tysięcy uczestników szarpany
i broniący się profesor stojący w kolejce do złożenia kwiatów krzyknął
„ludzie ratujcie!” policyjni napastnicy odpuścili atak. Na reakcję znajdujących się tam posłów policjanci
tłumaczyli się, że takie mieli polecenie organizatorów uroczystości.
Tu w Krakowie to policja wcieliła

Marszem Niepodległości pojawili
się w olbrzymiej kilkusetosobowej
grupie maszerując eskortowani przez
policję Krakowskim Przedmieściem,
a tu chroniącą ich policję brutalnie
zaatakowali. Jaki inny kraj, by do
tego dopuścił, żeby jadący przez pół
jego terytorium bandyci bezproblemowo, nie kontrolowani dotarli do
jego stolicy, wszczynając zamieszki,
bijąc stróżów prawa i bezbronnych
mieszkańców miasta? To był bez
precedensu w najnowszej polskiej
historii, najazd band z pseudo antyfaszystami z Niemiec w czarnych uniformach na Warszawę, którzy wcześniej przebywali u polskich lewaków
w restauracji „Krytyki Politycznej”
przy Krakowskim Przedmieściu.
Moim zdaniem międzynarodówka
lewaków sprawnie współpracowała
tym razem w rozbiciu Święta Niepodległości. Tłumaczenie rzecznika

policji, że owi niemieccy „antyfaszyści” byli to turyści chcący zwiedzić
Warszawę – jest co najmniej żałosne
i niepoważne.
Pokuśmy się na to wszystko chronologicznie odpowiedzieć. Początku
należy szukać w zwalczaniu kibiców
piłkarskich, kiedy to młodzi ludzie
pierwsi zareagowali na nieprawidłowości jakie się dzieją w kraju.
Zamiatanie wielu afer pod dywan,
kolesiostwo partyjne, niedotrzymywanie danych obietnic, wyprzedaż
narodowego majątku i wyraźny spadek stopy życia ze wzrostem bezrobocia. Z takim stanem polskich
spraw nie mogą pogodzić, kibice
w różnym wieku nazywani niejednokrotnie kibolami. Oburzenie swoje
zamanifestowali na stadionach wieszając olbrzymie transparenty. Tam
też podczas meczy manifestowali
swój patriotyzm w kolejne rocznice świąt państwowych. Władza nie
mogła długo czekać, rozpoczęły
się represje i aresztowania bagatelizujące zasadność tych protestów.
Jak zawsze do takich manifestacji
przyłączają się zwykli zadymiarze
chcący wyładować swoja agresję
i tu nie może być na to zgody czy jakiegokolwiek przyzwolenia. Te coraz
częstsze stadionowe manifestacje nie
dawały jeszcze podstaw do szykowanych jeszcze bardziej drastycznych
ustaw porządkowych, zbliżał się
„Marsz Niepodległości” i tu należało przedstawić społeczeństwu jakim
zagrożeniem może być niekontrolowany marsz patriotyzmu z udziałem
również kibiców. Sukces osiągnięto
– kilkuset zamkniętych w aresztach,
spalone samochody, dewastacja mienia, marsz ośmieszony, prowokatorzy rozjechali się po Polsce, a Niemcy do domów. Natychmiast zbiera
się aparat władzy i przygotowuje
w trybie natychmiastowym ustawy
o bezpieczeństwie nie tylko na tego
typu zajścia, ale również obowią-

zujące w razie wybuchu niezadowolenia społecznego np. wskutek
wzrostu cen i spadku stopy życia ludności, czy zbliżającego się Euro 2012.
A wszystko to, by chronić nas czy
rządzących? Skąd my to znam? Obawiam się, że dużymi krokami zbliża
się PRL, wtedy władza też bardzo
chciała dbać o obywateli szykując
różne niespodzianki przed ekspansją
imperializmu z zachodu, dziś wystarczy wpuścić do Polski niemieckie
bojówki czy zaakceptować sprzedanie przez PZPN godła narodowego
na koszulkach polskich sportowców.
Nie dziwmy się negatywnej reakcji
na to znacznej większości Polaków,
bo reprezentacja polskich piłkarzy
po raz pierwszy od ponad stu lat
(od czasów zaborów) zagrała w koszulkach bez białego orła – w meczu
z Włochami 11 listopada 2011 r. –
właśnie w Dniu Niepodległości. Musi
to budzić podejrzenie o prowokacji
i upadku ducha walki, wynik mówi
sam za siebie. Zastanawiam się czy
chwalić, czy ganić polskich zawodników? Gdzie te orły ś.p. Kazimierza
Górskiego? Nad pytaniem, kto boi się
polskiego patriotyzmu w nadchodzących czasach jeszcze niejednokrotnie
będziemy się zastanawiali.
Marsz Niepodległości z 13 grudnia
organizowany przez PiS w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego
oraz w proteście wypowiedzi ministra MSZ Radosława Sikorskiego
w Berlinie ewidentnie sugerujący
wyzbycia się znamion suwerenności
Państwa Polskiego na rzecz tworzenia konfederacji państw UE. Takie
stanowisko musi budzić wśród wielu
Polaków oburzenie i strach, gdyż po
22 latach III RP, Polska słowami ministra będzie konsultować swój budżet i tworzyć tzw. fundusz kryzysowy, na który przekażemy ok. 10 mld
euro, nie będąc w strefie euro.
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Nie zapomnij o Janku
W czasach, gdy Kiszczaka ogłasza się „człowiekiem honoru”, a byli esbecy nadal pracują w ABW,
pamiętajmy o osobach zabitych przez komunistów

Ks. Tadeusz
Isakowicz-Zaleski
Wiersz Adama Mickiewicza z 1831
r. wprowadził do literatury polskiej
pojęcie matki Polki. Oznaczało ono
matkę polskiego powstańca, która
wraz ze swoim synem znosiła cierpienia zadawane mu przez zaborcę.
W XIX w. wiele polskich kobiet
stojąc pod szubienicami, widziało
śmierć swoich ukochanych. Wiele
innych odbywało dobrowolną podróż na Syberię, aby towarzyszyć
najbliższym w długoletniej katordze.
W czarnych sukniach wystawały pod
drzwiami carskich sądów lub więzień, doznając przeróżnych upokorzeń. Prawie wszystkie czuły się bezsilne wobec przemocy, ale wszystko
znosiły z wielką godnością.
Wydawałoby się, że dziś nie ma
już matek Polek. Żyjemy przecież
w wolnym kraju. Jednak przez ostatnie lata w sądzie w Katowicach
widzieliśmy twarz wielkiej Matki
i wielkiej Polki – zmęczoną i pooraną
bruzdami twarz pani Janiny Stawisińskiej z Koszalina, matki 21-letniego
Janka, górnika zastrzelonego trzydzieści lat temu w kopalni „Wujek”.
Jej syn nie zginął od razu, długo konał w katowickim szpitalu. Dlatego
pani Janina, rezygnując z pracy na
Pomorzu, specjalnie przybyła na
Śląsk i zatrudniła się w tym szpitalu.
Jako salowa czuwała dzień i noc przy
łóżku nieprzytomnego syna. Gdy 25
stycznia 1982 r. zmarł bez odzyskania przytomności, powróciła do siebie. Tutaj nie miała łatwego życia.
Bezpieka ją inwigilowała i utrudniała
dostęp do grobu dziecka. W 1984 r.
pobito ją nawet w czasie demonstracji.
Gdy kilkanaście lat temu rozpoczął
się proces oprawców, przyjeżdżała na
każdą rozprawę. W ten sposób trasę
Koszalin-Katowice przemierzyła pociągiem aż 97 razy tam i z powrotem.
Znosiła te nieprawdopodobne trudy,
bo wierzyła, że domagając się prawdy i sprawiedliwości, może ocalić
ideały, za które zginął jej syn. Wierzyła pomimo tego, że w tym samym
czasie w Warszawie jeden z tzw. autorytetów moralnych ogłaszał gen.
Kiszczaka „człowiekiem honoru”,
a w Krakowie wpływowi duchowni wzywali do „zabetonowania” na
pięćdziesiąt lat akt dawnej Służby
Bezpieczeństwa.
31 maja 2007 r. został ogłoszony
wyrok w procesie członków plutonu
ZOMO, który strzelał do górników.
Na sali rozległy się oklaski, a krewni pomordowanych i ich przyjaciele
patria.gazeta@op.pl

odśpiewali hymn narodowy. Jednak
jeszcze przez dwa lata trwały dalsze
procedury prawne, wsparte sztuczkami adwokatów i propagandą niektórych środowisk.
Z kolei Czesław Kiszczak 26 kwietnia br. został uniewinniony przez sąd.
Janina Stawińska ten ostatni wyrok
przyjęła z rozpaczą. Zmarła parę
dni później, 3 maja, w dniu tak bardzo symbolicznym dla wszystkich
polskich patriotów. Pogrzeb zgodnie
z jej wolą był bardzo skromny. Pochowano ją na koszalińskim cmentarzu w tym samym grobie, w którym
spoczywa jej syn.
A Czesław Kiszczak? Jako współautor porozumień w Magdalence
i zarazem uczestnik okrągłego stołu
oraz były wicepremier rządu Tadeusza Mazowieckiego żyje nadal
w dostatku, zamieszkując luksusową willę. Czuje się przy tym bezkarny, bo dobrze wie, że ze względu
na posiadaną wiedzę o agentach SB
(wspartą prawdopodobnie wieloma
mikrofilmami i „różowymi teczkami” z akcji „Hiacynt”) nic złego go

spotkać nie może. Co więcej, z upływem lat, jako jeden z „ojców chrzestnych” III RP, może liczyć bardziej
na honory niż karę. Nie zdziwiłbym
się, gdyby w najbliższym czasie dostał np. Order Orła Białego czy od
„Tygodnika Powszechnego” Medal św. Jerzego. Przecież tak wiele
osób z obecnego establishmentu ma
mu tyle do zawdzięczenia. Również
niektórzy dostojnicy kościelni też są
mu bardzo wdzięczni. I to nie tylko
za zniszczenie wielu akt Wydziału
IV SB.
W tych dniach przeżywamy kolejne rocznice Grudnia 1970 i Grudnia
1981 r. To powinno nas zachęcić
do pielęgnowania pamięci o wielu
młodych chłopcach i dziewczętach,
którzy tak jak Janek Stawisiński zamordowani zostali przez polskich komunistów, wysługujących się swoim
radzieckim mocodawcom. Pamiętać
należy też o innych Jankach, Małgosiach czy Frankach, którzy oddawali
życie za naszą wolność. Szczególnie
myślę tutaj o „Orlętach Lwowskich”,
skazanych dziś na zapomnienie.

Przykładem tego zapomnienia był
ostatni apel poległych, który odbył
się 11 listopada br. przed Grobem
Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
W czasie tego apelu, wymieniwszy
powstańców śląskich i wielkopolskich, pominięto całkowicie obrońców Lwowa z lat 1918-1920. Przeciwko temu zaprotestował Światowy
Kongres Kresowian z Bytomia, który
wysłał list z wyrazami oburzenia do
władz MON. W odpowiedzi otrzymał pismo podpisane przez dyrektora
Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, płk. Jana
Gutowskiego, który nie czuł się odpowiedzialny. Co więcej, w pokrętny
sposób tłumaczył się brakiem czasu
oraz potrzebą „skondesowania tre-

ści apelu”. Jak tak dalej pójdzie, to
w czasie uroczystości grudniowych
zabraknie miejsca na wspomnienie
poległych stoczniowców i górników.
Za to o Michniku i KOR-ocach nikt
nie zapomni. Jak mawiał Józef Piłsudski, „Polacy, piszcie swoją historię, bo jak nie, to inni ją wam napiszą
po swojemu”.
Na koniec apel. Zbliżają się święta
Bożego Narodzenia. Jeżeli wysyłamy kartki, to wysyłajmy te ze Świętą
Rodziną czy Trzema Królami, a nie
z bałwankiem, saneczkarzami czy
słoniem na łyżwach. Dwa tysiące lat
temu wydarzyła się bowiem autentyczna historia, której nie jest w stanie zmienić ani poprawność polityczna, ani lewactwo, ani głupota.
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Szkoła im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Podsarniu
oraz im. Lecha Kaczyńskiego w Chełchach
19 października 2010 roku patronem szkoły podstawowej
w Chełchach został Lech Kaczyński. Jest to pierwsza placówka oświatowa w Polsce nosząca imię zmarłego prezydenta,
który zginął w katastrofie polskiego Tu-154 w Smoleńsku. Patronem gimnazjum wchodzącego wraz ze szkołą podstawową
w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Chełchach został
ks. Jerzy Popiełuszko.
PAP | Adrian Starus

PAP | Grzegorz Momot

Szkoła podstawowa w Podsarniu w woj. małopolskim od
czwartku nosi imię Marii i Lecha Kaczyńskich. To pierwsza
w Polsce szkoła nosząca imię pary prezydenckiej, tragicznie
zmarłej w wyniku katastrofy smoleńskiej.

Ślubowanie młodzieży. Wśród gości minister Jacek Sasin, poseł Adam Kwiatkowski oraz Marta Kaczyńska.
O nadaniu imienia pary prezydenckiej zdecydowali mieszkańcy tej beskidzkiej gminy. Radni
gminy Raba Wyżna w specjalnej uchwale, jednogłośnie poparli propozycję nauczycieli i rodziców
uczniów szkoły. Uroczystość nadania imienia Marii i Lecha Kaczyńskich Szkole Podstawowej
w Podsarniu rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym o godz. 10.30., której przewodniczył
ks. bp Damian Muskus, biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej.
Na uroczystości nadania imienia, zaproszono Martę Kaczyńską. Córka Lecha i Marii Kaczyńskich
dotarła na uroczystość, pokonując trasę z Trójmiasta do Podsarnia samochodem.
– To niesłychanie wzruszający dzień. Cieszę się niezmiernie, bo jest to pierwsza szkoła nosząca
imię obojga moich rodziców. Mam nadzieję, że nowi patroni przyczynią się do krzewienia wartości
patriotyzmu, że absolwenci tej szkoły będą rozumieli, że Polska jest naszym wspólnym dobrem,
a swoją postawą będą uczyć kolejne pokolenia, jak ważny jest patriotyzm i Polska – powiedziała
podczas uroczystości córka pary prezydenckiej.
Byli też przedstawiciele szkoły w Chełchach koło Ełku, która nosi imię Lecha Kaczyńskiego.
W kościele w południe została odsłonięta tablica upamiętniająca Lecha i Marię Kaczyńskich oraz
pozostałe ofiary katastrofy. Pod tablicą złożono urnę z ziemią pochodzącą z miejsca tragedii, ze
smoleńskiego lotniska.

Od września społeczność naszej szkoły przystąpiła do realizacji projektu „Nadania imienia szkole”. Opracowano procedury oraz harmonogram wyboru patrona szkoły podstawowej i gimnazjum,
które zamieszczono na stronie internetowej naszej szkoły. Efektem naszej pracy były ogólnoszkolne
wybory patrona szkoły, które odbyły się 21 kwietnia 2010r. w ZSS w Chełchach. Uczniowie klas
I-VI Szkoły Podstawowej, Rada Pedagogiczna, pracownicy szkoły i rodzice wybierali spośród 3
kandydatów na patrona Szkoły Podstawowej: Janusza Korczaka, Lecha Aleksandra Kaczyńskiego
i Tadeusza Kościuszko. Najwięcej głosów otrzymał kandydat Lech Aleksander Kaczyński, który
zostanie patronem Szkoły Podstawowej w Chełchach.

Nie tylko szkoły

Obeliskami i tablicami pamiątkowymi, a także nadawaniem imienia Lecha i Marii Kaczyńskich
oraz innych ofiar katastrofy ulicom, skwerom czy parkom mieszkańcy wielu miast w kraju i zagranicą postanowili uczcić pamięć pary prezydenckiej tragicznie zmarłej w katastrofie pod Smoleńskiem.
Tablica poświęcona ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem znajduje się w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu, gdzie spoczywa para prezydencka. Umieszczono na niej łacińską sentencję „Corpora dormiunt, vigilant animae” – „Ciała śpią, dusze czuwają” i napis: „Pamięci ofiar
katastrofy w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r.” i listę ofiar katastrofy.

Jeszcze większe
wydatki na inwestycje
Przyszły rok oznaczać będzie jeszcze dynamiczniejszy rozwój naszej gminy. W budżecie na 2012 r. zaplanowane wydatki na zadania inwestycyjne
i zakupy inwestycyjne są o ponad 3 mln zł większe niż w poprzednim roku.
Wynoszą dokładnie 23 413 975 zł.

Rok 2012 upłynie pod znakiem kolejnych inwestycji. Wśród zaplanowanych zadań warto wymienić choćby budowę: ul. Lipiny B (koszt 2,4
mln zł), ul. Matejki na odcinku od ul.
1 Maja do ul. Lipińskiej (850 tys. zł),
ul. Wiejskiej (2 mln zł), ul. Czwartaków (1 mln zł), ul. Szarych Szeregów (850 tys. zł) czy też mostu na
rzece Czarnej w ciągu drogi gminnej
w Majdanie (350 tys. zł). W budżecie
www.gazetapatria.pl

znalazły się też środki na wybudowanie chodników w Lipinkach (przy
ul. Parkowej na odc. od ul. Kolejowej do ul. Wiosennej, ul. Wiosennej
i ul. Słonecznej). Plany przewidują
również budowę szkoły w Leśniakowiźnie (1,5 mln zł), kompleksu
sportowego przy Zespole Szkół nr 3
w Wołominie (1 mln zł), a także budowę przedszkola nr 9 w Wołominie.
W budżecie są także pieniądze na

kanalizację deszczową w ul. Łukasiewicza (450 tys. zł) czy też budowę
drugiego etapu kanalizacji deszczowej w ul. Kolonia Gródek (800 tys.
zł). Na ostatniej sesji Rady Miejskiej
16 grudnia zdecydowana większość
radnych zagłosowała za projektem
przyszłorocznego budżetu.
red.
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W dawnych Chinach około V wieków przed Chrystusem żył wybitny dowódca wojskowy, a także
jeden z największych myślicieli Dalekiego Wschodu Sun Tzu. Napisał dzieło „Sztuka wojny” zawierające zbiór zasad taktyki i strategii wojennych.

Wskazywał, że każde działanie militarne powinny poprzedzać działania
osłabiające morale przeciwnika.
Oto niektóre zalecenia Chińczyka
wprowadzające destrukcję:
– Dyskredytujcie wszystko, co dobre
w kraju przeciwnika.
– Wciągajcie przedstawicieli warstw
rządzących przeciwnika w przestępcze przedsięwzięcia.
– Podrywajcie ich dobre imię. I w odpowiednim momencie rzućcie ich
na pastwę pogardy rodaków.
– Korzystajcie ze współpracy istot
najpodlejszych i najbardziej odrażających.
– Dezorganizujcie wszelkimi sposobami działalność rządu przeciwnika.
– Zasiewajcie waśnie i niezgodę między obywatelami wrogiego kraju.
– Buntujcie młodych przeciwko starym.
– Ośmieszajcie tradycje waszych
przeciwników.
– Wszelkimi siłami wprowadzajcie
zamieszanie na zapleczu, w zaopatrzeniu i wśród wojsk wroga.
– Osłabiajcie wole walki nieprzyjacielskich żołnierzy za pomocą zmysłowych piosenek i muzyki.
– Podeślijcie im nierządnice, żeby
dokończyły dzieła zniszczenia.
– Nie szczędźcie obietnic i podarunków, żeby zdobyć wiadomości.
Nie żałujcie pieniędzy, bo pieniądz
w ten sposób wydany, zwróci się
stukrotnie.
– Infiltrujcie wszędzie swoich szpiegów.
Tylko człowiek, który ma do dyspozycji takie właśnie środki i potrafi
je wykorzystać, żeby wszędzie siać
niezgodę i rozkład – tylko taki człowiek godzien jest rządzić i wydawać
rozkazy. Jest on skarbem dla swojego
władcy i ostoja państwa.
„Sztuka wojny” jest w programach
nauczania rosyjskich szkół wojskowych, dyplomatycznych i szpiegowskich.
Mam własne liczne doświadczenia
borykania się z różnymi oskarżeniami, pomówieniami i tzw. czarnym
PR, czyli mówiąc zrozumiałym językiem z wrogą propagandą (zalecenie Goebblsa – przeciwnika należy
obrzucać błotem, zawsze coś się do
niego przyklei).
W czasach PRL byłem agentem
CIA (wg aktu oskarżenia dostałem 20
dolarów z „Kultury” paryskiej), oczywiście faszystą (wszak twierdziłem,
że Katyń to Sowieci, a nie Niemcy),
terrorystą (za obalanie ustroju PRL
przemocą), sługusem UPA (nazwisko Szeremietiew – z racji przyjaźni PRL z Sowietem nie można było
o mnie powiedzieć kacap). W szeptance ubeckiej byłem też „białoruskim żydem” (nie wiem czemu?).
W 2001 r. w czasach nam współczesnych okazałem się łapownikiem
odpowiedzialnym za największą w
historii MON aferę korupcyjna. Kilka lat ciągano mnie po prokuraturach
i sądach. Przekreślono całe moje
życie tym jednym zarzutem – Szeremietiew jest złodziejem publicznych
pieniędzy.
Za każdym razem nie miałem
szans, aby bronić swego dobrego
imienia. W PRL nie było to jednak
patria.gazeta@op.pl

tak ważne, bowiem ludzie na ogół
nie wierzyli komunistycznej propagandzie, gorzej było w lipcu 2001 r.
Nie smarował mnie organ KC PZPR
„Trybuna Ludu”, ale „wiarygodny”
dziennik „Rzeczpospolita”, a zarzuty
stawiali prokuratorzy RP, a nie tow.
Bardonowa zasłużona prokurator
PRL. Nikt też nie chciał słuchać moich wyjaśnień. Zgodnie przyjęto, że
jestem winien.
W takim wymiarze sytuacja p. Ryszarda Opary wydaje się o niebo lepsza. http://ryszard.opara.nowyekran.
pl/post/43278,moje-wystapienie-doczytelnikow-i-blogerow
On i jego Nowy Ekran doświadczają ataków zaledwie ze strony
„blogerskiej” wyraźnie, acz z pewną
nieśmiałością wspieranej przez zdaje
się jedną gazetę. Niestety „polską”.
Pan Opara jednak w dyspozycji własne medium, Nowy Ekran i może się
bronić. Ma gdzie to robić. Ja takich
możliwości nie miałem. Jednak jest
też druga, gorsza strona tego medalu. W moim przypadku zapadły wyroki sądowe. W sprawie KPN Izba
Wojskowa Sądu Najwyższego na
wniosek Prokuratora Generalnego
w 1991 r. wydała wyrok uniewinniający. W sprawie korupcyjnej
z 2001 r. też zapadły prawomocne wyroki uniewinniające. Pan
Opara nie ma szans na uzyskanie
takich poświadczeń bo zarzuty kierowane przeciwko niemu nie mają
prokuratorsko-sądowego
kształtu.
A to oznacza, że będzie go można bez
końca oskarżać o to samo udając, że
nie słyszało się wyjaśnień lub twierdząc, że te wyjaśnienia są niewiarygodne. Jakiś czas temu, gdy pojawiły
się pierwsze oskarżenia, p. Opara na
stronie nE zamieścił oświadczenie
stwierdzające, że nie ma niczego
wspólnego z ośrodkami i działaniami
szkodzącymi Polsce. Skoro mamy
kolejny atak należy sądzić, że tamto
oświadczenie nie miało dla atakujących istotnego znaczenia.
Od pewnego czasu włączyłem się
w działania Ryszarda. Wspieram
jego inicjatywę i rozpocząłem też
starania, aby uruchomić w oparciu
o Nowy Ekran ruch społeczny Polska
w Potrzebie. Z tego powodu także
i na mnie zaczęły spadać odrobiny
błota z grud ciskanych w kierunku
właściciela Nowego Ekranu. Pojawiają się też próby, aby mnie wciągnąć w dyskusje kto za kim i po co
stoi.
Nie wykluczam, że część tego co
dotyka p. Oparę wynika z autentycznej troski o czystość naszych działań.
Część zapewne tak! A inna część,
większa – mniejsza? A więc czy
wątpliwości mają patrioci, a wroga
agentura usiłuje to wykorzystać dla
własnych celów, czy może jednak autorem ataku na Nowy Ekran jest ośrodek Polsce wrogi a do tego dołączają
nieświadomi lub naiwni patrioci?
Dzięki akcji Nowego Ekranu,
a więc p. Opary nie udało się ukryć
prawdy o Marszu Niepodległości.
Teraz Nowy Ekran współorganizuje
manifestację w rocznicę ogłoszenia
Stanu Wojennego. I teraz właśnie pojawia się atak na p. Oparę.
Spójrzmy na problem w kategoriach
pewnej praktyki życiowej. W moim

przekonaniu gorszym od rzeczywistego agenta jest przekonanie uczestników jakiegoś ruchu, że wśród nich
działa agent. Wtedy to co trzeba zrobić ustępuje temu jak tego agenta wykryć, zabezpieczyć się przed nim, etc.
Nie muszę wskazywać, że gdy rośnie
podejrzliwość, to zaraz pojawiają
się różni interpretatorzy układający
w „logiczne” ciągi różne zwykle naciągane zdarzenia i fakty. Wystarczy
prześledzić to co dzieje się w PiS
od odejścia Marka Jurka i Dorna,
do „ziobrystów” i podejrzenia, że
działa w PiS „kret”. Efekta zawsze
ten sam – na końcu mamy osłabione
i skłócone środowisko i żadnego
pozytywnego działania. Czasu wystarcza bowiem tylko na śledzenie,
kto wśród nas jest tym agentem.
A tak naprawdę często mamy do
czynienia z ludzkimi błędami i z ambicjami, czasem coś bywa dziełem
przypadku, a innym razem jakiegoś
zaniedbania. Nie wszystko złe co
nas spotyka to przemyślne działania
tajniaków. Agentura obca bez wątpienia w Polsce działa. Jednak wielkie procesy społeczne w nie wielkim
stopniu dają się sterować agentami
– cóż z tego, że w „Solidarności”
było agentów SB bez liku, skoro
„sztandar trzeba było wyprowadzić”.
Na świecie i w Polsce są spiski, ale
to nie spisek rządzi światem i Polską.
Gdyby było inaczej, to by oznaczało,
że Bóg przegrywa z diabłem. A tak

nie jest.
Dlatego radzę zastanawiać się nad
tym co można zrobić pozytywnego w
tym co od nas zależy. Jeśli ktoś będzie nam przeszkadzał, to trzeba takiego kogoś zostawić samemu sobie.
I jeszcze jedno – człowiekowi
(Polakowi?) zdaje się trudno podjąć
współpracę z drugim, jeśli ten drugi
nie ze wszystkim się z nami zgadza.
A gdy pojawią się miedzy ludźmi podejrzenia to wiadomo – skoro on ze
mną nie zgadza się, to jak nic musi
to być wróg-agent. Koniecznie trzeba wyjść z takiej pułapki. Obawiam
się, że wywiad z Ryszardem Oparą
i odpowiedzi na pytania nie są tym
wyjściem. Warto to zrobić, ale można być pewnym, że pojawią się głosy
kwestionujące wiarygodność odpowiedzi, lub uczciwość odpytującego
p. Oparę. Kiedy pojawią się takie głosy? Gdy Nowy Ekran odniesie kolejny sukces i zapowie działanie, które
też może się powieść.
PS. Ciągle spotykają mnie wezwania, abym pozwał Komorowskiego
do sądu. Czasem nawet zarzuca się,
że nie kierując sprawy jestem jakimś
krypto zwolennikiem obecnego prezydenta. Otóż w tej sprawie zająłem jasne stanowisko uznając go za
człowieka pozbawionego honoru.
http://www.polskatimes.pl/opinie/
dwaognie/229191,szeremietiewkomorowski-nie-ma-moralnegoprawa-kandydowac,id,t.html

Romuald Szeremietiew
prof. KUL, były Minister
Obrony Narodowej
I nic ponadto zrobić nie można.
Komorowski wypiera się roli sprawczej wskazując, że zarzuty stawiali
dziennikarze i prokuratura, a nie on.
Szef WSI Rusak, dobrze przecież
oceniony przez Macierewicza, składa
publiczne oświadczenie, że zajmował się tylko naruszeniami ustawy
o ochronie tajemnicy w moim sekretariacie, i była to akacja w ramach
przysługujących uprawnień, z czym
zresztą wg Rusaka min. Komorowski nie miał nic wspólnego. Materiał filmowy w którym Komorowski
deklarował, że odejdzie z polityki,
gdybym okazał się niewinny, zaginął.
Sam Komorowski nie pamięta, aby
składał takie deklaracje i podkreśla,
że zawsze życzył mi, abym oczyścił
się z oskarżeń. Gdzie więc są podstawy prawne do sformułowania zarzutów karnych i napisania aktu oskarżenia?

www.gazetapatria.pl

6

Numer 8 (13), grudzień 2011

„PATRIA”

Jubileuszowe Wyróżnienia An

Działalność Kapituły trwa od roku 2000 i na stałe wpisała się w życie społeczno-kulturalne Naszego Powiatu. Pomysłodawcą tego w
w Krakowie. Pierwsze wyróżnienie Statuetką Anioła otrzymał w Ossowie 15 sierpnia 2000 roku Pan Marian Krzaklewski ówczesny k
kategoriach. Wśród wyróżnionych statuetką „Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej” są śp. Prezydent RP Ryszard Kaczorowski, śp. Ks. Prała
Jan Wnuk, Konrad Rytel, Edward Olszowy, Marszałek Wiesław Chrzanowski, Andrzej Michalik, Ks. Krzysztof Małachowski, Profesor
Gazda, Ireneusz Kielczyk oraz wiele innych zasłużonych osób.

Od prawej: ks. dz. S. Sienkiewicz, ks. Maciej, ks. dz. W. Trojanowski i ks. dz. J. Andrzejewski.
Dnia 10 rudnia br. odbyła się coroczna edycja wręczenia wyróżnień
„Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej”.
Uroczystość rozpoczęła Msza
Święta, która została odprawiona w
Kościele Matki Bożej Częstochowskiej w intencji ś.p. Laureatów statuetki Anioła Stróża: Prezydenta RP
Ryszarda Kaczorowskiego, Ks. Prałata Jana Sikory i Ks. Prałata Zdzisława
Peszkowskiego – Kapelana Rodzin
Katyńskich. Zebrani licznie wierni
z całego Powiatu i Wołomina modlili się również w intencji ofiar stanu
wojennego wprowadzonego przez
juntę gen. Jaruzelskiego przeciwko
własnemu narodowi w XXX rocznicę jego skrytego powołania oraz
w intencji Kapituły Wyróżnienia, laureatów i nominowanych w X rocznicę powstania. Mszę odprawili księża
dziekani: Sylwester Sienkiewicz, Jan
Andrzejewski z Kobyłki, Władysław
Trojanowski z Tłuszcza oraz Ks. Maciej z Parafii MB Częstochowskiej
w Wołominie. Wśród gości można było zobaczyć senatora Piotra
Andrzejewskiego, posła i ministra
w Kancelarii śp. Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego – Jacka Sasina, Starostów: Piotra Uścińskiego i Konrada Rytla, Przewodniczącego Rady
Powiatu Pawła Solisa i Ireneusza
Maślanego, Burmistrza Ryszarda
Madziara, Przewodniczącego Rady
Miasta Krzysztofa Wytrykusa, radnych powiatu i gminy oraz burmistrzów
i wójtów miast i gmin powiatu. Honorowymi gośćmi byli Jan i Katarzyna Pietrzak. Kazanie wygłosił Ks.
Dziekan Władysław Trojanowski,
przypominając zebranym w kościele
wiernym o historii i konsekwencjach
stanu wojennego, o podziałach społecznych dzisiejszego społeczeństwa,
o lansowaniu wartości wrogich Kościołowi Katolickiemu, promowanych w mediach ogólnokrajowych
i lokalnych, szczególnie w Internecie.
Z treści kazania mogliśmy również

Poświęcenie Anioła – ks. dziekan S. Sienkiewicz.
www.gazetapatria.pl

usłyszeć o tendencji spadku patriotyzmu w Polsce również tu w Wołominie, w którym posługiwał wiele lat
podkreślając, że Wołomin był zawsze
ostoją prawicy i kultywowania wiary
katolickiej. Dziś z tych wartości na
facebooku i portalach internetowych
drwią nie tylko młodzi, ale i osoby,
które przeżyły stan wojenny i osobiście doświadczyły jego skutków.
Po mszy prezes Kapituły Jan Tokarski podziękował wszystkim za piękną
i patriotyczną uroczystość kościelną
i zaprosił zgromadzonych pod kolumnę Anioła Stróża na jej poświęcenie.
Następnie w MDK w Wołominie odbyła się gala wręczenia tegorocznych
wyróżnień statuetką Anioła Stróża
Ziemi Wołomińskiej. Po odśpiewaniu
hymnu Polski licznie zebrani goście
obejrzeli film o rocznicy stanu wojennego przedstawiający historyczne sceny tragedii Narodu Polskiego
z przed 30 lat. Galę wręczenia wyróżnień uświetnił występ młodziutkiej
solistki Michaliny Więch, która przy
akompaniamencie taty Roberta Więcha przepięknie zaśpiewała kolędę
„Cicha Noc” i okolicznościową pieśń
o Aniele Stróżu Ziemi Wołomińskiej,
do której słowa napisał Pan Jan Sławomir Wodowski.
Tegorocznymi laureatami zostali:
„Za szczególne zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej” – Ks. Abp
Sławoj Leszek Głódź, Metropolita
Gdański,
„Za działalność w krzewieniu
wartości patriotyczno-narodowych
i chrześcijańskich” Pan Mariusz
Gazda Prezes SKOK Wołomin,
„Za działalność charytatywnodobroczynną i krzewienie wartości
patriotyczno-narodowych i chrześcijańskich” Ks. Dziekan Tłuszcza
Władysław Trojanowski oraz Pan
Tadeusz Kapecki z Dąbrówki.
Nominowanymi do wyróżnienia
statuetką również byli: Pani Elżbieta Gryczka z Wołomina, Ksiądz

Jacek Kołak z Poświętnego i Pan
Władysław Kolatorski z Radzymina.
Statuetki Anioła Stróża nagrodzonym
wręczali członkowie Kapituły Jan
Tokarski, Ks. Dziekan Jan Andrzejewski, Krzysztof Wytrykus, Janina
Samsel, Janina Kiliańska i Kazimierz
Andrzej Zych.
Podczas uroczystości Starosta Piotr
Uściński gratulując wszystkim wyróżnień wręczył członkom Kapituły
pamiątkowe dyplomy życząc dalszych sukcesów i promocji Ziemi
Wołomińskiej, podkreślając, że poświęcony dziś Anioł Stróż to Anioł
dla mieszkańców całego Powiatu
Wołomińskiego, który od teraz będzie Nas wszystkich strzegł. Krótkie
wystąpienia połączone z życzeniami
wygłosili senator Piotr Andrzejewski, poseł Jacek Sasin, starostowie
Piotr Uśćiński i Konrad Rytel oraz
burmistrz Ryszard Madziar, który
wręczył prezesowi Kapituły pamiątkowy dyplom z okazji dziesięciolecia
jej powołania.
Na koniec osobom, które szczególnie wspierały działania Kapituły
Ks. Dziekan Jan Andrzejewski wręczył pamiątkowe dyplomy i medale.
Po części oficjalnej wszyscy zebrani

Kapituja Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej (K. Wytrykus, J. Tokarski, K. A. Zych, J. Kiliańska, J. Samsel. Laureac
wanie młodzieży i zainteresowanie
młodych ludzi historia naszego kraju.
Jednocześnie jako redaktor naczelny dwutygodnika „Dobry Znak”
promuje wartości patriotyczno-narodowe i chrześcijańskie poprzez za-

Prezes SKOK Wołomin – Mariusz Gazda.
z duchownymi odmówili modlitwę
i z odśpiewaniem kolędy „Wśród
Nocnej Ciszy” rozpoczęła się uroczysta Wigilia Bożego Narodzenia Roku
Pańskiego 2011.
Prezes SKOK WOŁOMIN-Mariusz Gazda
Pan Prezes otrzymał wyróżnienie
od Kapituły Wyróżnienia „Anioł
Stróż Ziemi Wołomińskiej” „Za
Działalność w Krzewieniu Wartości
Patriotyczno-Narodowych i Chrześcijańskich” za rok 2011, na wniosek
Mieszkańców Gminy Wołomin.
Mariusz Gazda jest pomysłodawcą
i współproducentem najnowszej superprodukcji kinowej Jerzego Hoffmana „1920 Bitwa Warszawska”.
Jest to pierwszy polski i europejski
film w technice 3D, opowiada o ważnym dla Polski i Europy wydarzeniu
historycznym, o którym przez lata nie
wolno było mówić – o „Polskiej Viktorii” 1920r. , która uratowała świat
przed bolszewicką nawałą. Jako
współproducent filmu Pan Mariusz
Gazda angażuje się w jego promocję,
a zwłaszcza zawartych w nim treści.
Szczególny nacisk kładzie na eduko-

mieszczanie na łamach swojej gazety
artykułów historycznych, patriotycznych, itp. Gazeta mówi o ważnych
sprawach dla Polski, a dzięki nakładowi 140 tys. egz. dociera do bardzo
licznego grona Czytelników, gazeta
jest bezpłatna.
Tadeusz Kapecki
Pan Tadeusz Kapecki otrzymał
wyróżnienie od Kapituły Wyróż-

nienia „Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej” „Za Działalność Charytatywno-dobroczynną i Krzewienie
Wartości Patriotyczno-Narodowych
i Chrześcijańskich” oraz za rok 2011.
Wnioskodawcą była Mazowiecka
Wspólnota Samorządowa Powiatu Wołomińskiego reprezentowana
przez Pana Adama Kopczyńskiego.
Tadeusz Kapecki jest mieszkańcem Gm. Dąbrówka, od wielu lat
jest zaangażowany w bezinteresowne
niesienie pomocy ludziom potrzebującym wsparcia. Wielokrotnie mobilizował swoją rodzinę i niósł pomoc
finansową, żywnościową, różnym
ludziom służąc również własnym
transportem. Włączył się do działalności stowarzyszenia „Damy Radę”,
organizując zbiórkę żywności, ubrań,
śr. czystości i in. Współpracuje
z GOPS, wyszukuje osoby i rodziny pilnie potrzebujące pomocy i tę
pomoc organizuje, często ze swoich
skromnych środków. Swoja pomocą
obejmuje już ponad 200 rodzin i osób
samotnych, ci ludzie wiedzą, że na
Pana Tadeusza mogą liczyć w trudnych sytuacjach. Działając w Stowarzyszeniu organizuje kolonie letnie
i zimowe dla dzieci z ubogich rodzin,
wspierając finansowo i logistycznie
całe grupy dzieci i młodzieży. Jest
również zaangażowany w realizacje
różnych akcji pomocowych Caritas, rozwożąc własnym transportem
wiele ton różnych darów. Młodzież
wiejska zawdzięcza temu Panu zorganizowanie lokalnej biblioteki oraz

Wyjątkowi goście: poseł J. Sasin, senator P. Andrzejewski, P. Solis, P. Uściński i I. Maślany.
patria.gazeta@op.pl
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nioł Stróż Ziemi Wołomińskiej

wyróżnienia jest Kazimierz Andrzej Zych, zaś autorem wykonania statuetki Pan Profesor Czesław Dźwigaj z Akademii Sztuk Pięknych
kandydat na urząd Prezydenta RP. Po krótkiej przerwie Kapituła wznowiła działalność i wyróżnienia zostały przyznawane w trzech
at Jan Sikora, śp. Ks. Prałat Zdzisław Peszkowski, Abp Sławoj Leszek Głódz, Jan Pietrzak, Antoni Macierewicz, Pani Jadwiga Czaplicka,
Józef Szaniawski, Ks. Dziekan Jan Andrzejewski, Ks. Dziekan Władysław Trojanowski, Marszałek Marek Jurek, Prezes SKOK Mariusz
zaangażowaniem i mądrością. Dał
się poznać jako wielki patriota troszczący się o dobro Ojczyzny. Jego
kazania zawsze były i nadal są wielką lekcją historii. W 2002 r. został
nominowany Biskupem Warszawsko-Praskim. Od samego początku
miejsca „Cudu nad Wisłą” – Ossów
i Radzymin były mu bardzo drogie.
Obecnie jako Arcybiskup Metropolii Gdańskiej przewodzi ludowi bożemu. Przez całe życie słowa: Bóg,
Honor, Ojczyzna były dla Niego
najważniejsze. Świadczy o tym Jego
życie i nauczanie.
Przyznanie statuetki Anioła Stróża
Ziemi Wołomińskiej jest okazaniem
czci i szacunku J.E.Ks. Arcybiskupowi, wielkiemu Polakowi i patriocie.

ci i nominowani: Mariusz Gazda, ks. J. Andrzejewski, ks. W. Trojanowski, T. Kapecki, E. Gryczka i W. Kolatorski.

Laureaci: ks. dziekan Władysław Trojanowski i Tadeusz Kapecki.

Ks. Władysław Trojanowski
Ksiądz Władysław otrzymał wyróżnienie od Kapituły Wyróżnienia
„Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej”
„Za Działalność Charytatywno-dobroczynną i Krzewienie Wartości
Patriotyczno-Narodowych i Chrześcijańskich” za rok 2011, wnioskodawcami byli Parafianie z Tłuszcza.
Ks. Władysław Trojanowski ur.
20.12.1950 r. w Jedlińsku k/Radomia.
Od 1977 r. pracuje jako kapłan archidiecezji warszawskiej, od utworzenia
naszej diecezji jako kapłan Diecezji
Warszawsko-Praskiej. Z powiatem
wołomińskim związany jest od 1986
r. W latach 1986-1991 – wikariusz
parafii Matki Bożej Częstochowskiej.
Po rocznym pobycie w Warszawie
w parafii Św. Zygmunta wraca do
Wołomina z oddelegowaniem do
tworzenia nowego ośrodka duszpasterskiego w Majdanie. Po wybudowaniu świątyni i plebani przechodzi do Parafii Miłosierdzia Bożego

w Ząbkach. Po dziewięciu latach
pracy w Ząbkach zostaje mianowany
proboszczem Parafii Przemienienia
Pańskiego w Tłuszczu i dziekanem
dekanatu. Pracując w parafiach położonych na terenie powiatu wołomińskiego dał się poznać jako patriota
kochający Polskę i lokalną ojczyznę.
Przez 4 lata jako pełnomocnik Parafii
Św. Trójcy przyczynił się do nabycia
tytułu własności Cmentarza w Ossowie. W Majdanie. Po podpisaniu stosownych umów z ówczesnym Burmistrzem Ząbek utworzył na kanwie
istniejącej szkoły Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Twardowskiego,
liczącą dziś 184 uczniów. Ze świetlicy jaką stworzył dla dzieci z rodzin
trudnych i patologicznych korzysta
dziś ok. 60 dzieci. Obok działalności
gospodarczej Ks. Trojanowski znany
jest ze swej działalności społecznocharytatywnej. Utworzył w parafii
Caritas i współpracuje ze Szkolnym
Kołem Caritas w Szkole Podstawowej im. J. P. II w Tłuszczu.
Po przedstawieniu sylwetki Ks.
Dziekana Kanonika Władysława

Michalina Więch.
Trojanowskiego widzimy jego osobę
jako bardzo związaną z działalnością
charytatywną na terenie naszego powiatu i zaangażowaną w pracę z nowym pokoleniem Polaków.
Wszystkie zdjęcia Stanisław Galicki, Wileńska 80A, tel. 501 535 199

Opłatkiem dzielą się starosta Konrad Rytel i burmistrz Wołomina Ryszard Madziar.

powołanie drużyny piłkarskiej.
Pan Tadeusz Kapecki jest człowiekiem skromnym, zaangażowanym
w pomoc potrzebującym – Jest człowiekiem o dobrym sercu.
J.E.Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź
J.E.Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek
Głódź otrzymał wyróżnienie w kategorii krajowej „Za Szczególne Zasługi Dla Rzeczpospolitej Polskiej”
oraz „Za Działalność w Krzewieniu
Wartości Patriotyczno-Narodowych
i Chrześcijańskich” za rok 2011.
Nominacja została zgłoszona przez
Pana Konrada Rytla, Księdza Dziekana Kobyłkowskiego – Prałata Jana
Andrzejewskiego oraz Mieszkańców
Kobyłki.
J.E.Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź urodził się 13.08.1945 r.
w Bobrówce, diecezja białostocka.
W Białymstoku ukończył seminarium i został wyświęcony na Kapłana
14.06.1970 r. Podczas seminarium
odbył służbę wojskową. Ukończył
studia na Instytucie Katolickim w Paryżu, w Rzymie i na KULU w Lublinie. 21.01.1991 r. otrzymał święcenia
biskupie i został nominowany na biskupa polowego Wojska Polskiego.
J.E.Ks. Arcybiskup jako biskup polowy Wojska Polskiego organizował
na nowo Ordynariat Polowy po wielu
dziesiątkach lat. Czynił to z wielkim
patria.gazeta@op.pl
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Rewanż wdzięczności

Moi Drodzy, tym razem słów kilka na temat, który według moich obserwacji może okazać się istotny.
Pragnę sobie zadać pytanie, gdzie ukryła się w naszym życiu ta stara, poczciwa Wdzięczność.
To uczucie od zarania dziejów towarzyszyło człowiekowi, i stanowiło sposób wyrażania naszej radości
z faktu, iż w niedoli nie zostaliśmy
sami – znalazł się bowiem ktoś, kto
wykonał w naszą stronę ukłon, dzięki, któremu udało nam się wydostać
z potrzasku. Wdzięczność to stan ducha, umysłu i sumienia. To właśnie
w tych trzech sferach dokonuje się
racjonalna ocena udziału innego
człowieka i jego szczęśliwe działanie
w naszym życiu, mające na celu
nasze dobro. Uświadomienie sobie
tego, że właśnie ktoś w mniejszym

lub większym stopniu uratował nas
przed klęską powinno być naturalną
drogą do pojawienia się w nas nieodpartej chęci rewanżu dobrem za
dobro. Takie odczucie to przecież sygnał, że wiemy co to sprawiedliwość,
uczciwość. Przecież powinniśmy sobie zdawać sprawę, że jakikolwiek
gest przychylności drugiego człowieka w stosunku do nas, wymaga od
niego po pierwsze czasu, inwestycji
samego siebie w realizację naszego
projektu, co rzecz jasna jest równe
rezygnacji z części jego indywidualnych planów. Prosząc kogoś o przy-

sługę pamiętajmy, że ma on prawo
odmówić, dlatego nie wahajmy się
okazywać wdzięczność tym większą,
jeżeli mimo rozlicznych planów, ktoś
okaże swoją pomoc. Współczesny
świat coraz wyraźniej pozbywa się
wszelkiej uczuciowości i sprawiedliwości. Coraz śmielej przywłaszczamy sobie prawo do zwykłego
żądania spełnienia naszych oczekiwań, mówimy: „Chcę, żeby było tak,
a tak” nie dopuszczając nawet możliwości sprzeciwu. A przecież, nikt
z nas nie jest panem tego świata, nikt
z nas nie jest na tyle samowystarczal-

ny, żeby pewnego dnia nie stanąć
w potrzebie przed drugim. I nie ma
w tym nic dziwnego, bo przecież jesteśmy tak skonstruowani, by działać
w grupach. Chodzi przede wszystkim o to, by umieć docenić ten dar
istnienia obok siebie i dla siebie.
Wdzięczność nie musi przyjmować
jakiejś przesadnej, napuszonej formy, nie ma też być sprowadzana do
hołdów, czołobitności i służalczości.
Wystarczy, że w sytuacji, gdy ktoś
wyświadczy nam przysługę, my zdamy sobie sprawę, z tej jakże zaskakującej prawdy, że „przecież wcale nie

Ireneusz Kielczyk
musiał tego robić, a jednak… zrobił
to.. dla nas”. Ta świadomość rodzi
w nas chęć wyrażenia szacunku wobec tej osoby, a jednym z nich jest
zwyczajne pozostawanie w gotowości na rewanż.

Rząd fałszował śledztwo

Przedstawiciele polskich władz bez protestu wykonywali rosyjskie polecenia w postępowaniu dotyczącym katastrofy Tu-154M. Do akt smoleńskiego śledztwa trafiły zmanipulowane protokoły, m.in.
bez istotnych danych meteorologicznych
Edmund Klich storpedował w Rosji pracę polskich prokuratorów –
uniemożliwił m.in. przesłuchanie
zaraz po katastrofie rosyjskiego meteorologa przez polskich śledczych
i naszego eksperta ppłk. Mirosława
Milanowskiego, specjalistę z zakresu
meteorologii. Bulwersujące zachowanie Edmunda Klicha – szefa Komisji Badania Wypadków Lotniczych
– potwierdza prokuratura.
– Pan Milanowski jako specjalista
w zakresie meteorologii został przez
polskiego prokuratora wezwany do

udziału w czynności procesowej
przesłuchania w charakterze świadka
meteorologa rosyjskiego, w której to
czynności wziął udział – potwierdza
rzecznik prasowy Naczelnej Prokuratury Wojskowej, kpt. Marcin Maksjan.

Klich przerywa
przesłuchanie

Ppłk inż. Mirosław Milanowski, autor meldunku obwiniającego Rosjan
za katastrofę smoleńską, jest głów-

nym meteorologiem w Inspektoracie
Ministerstwa Obrony Narodowej ds.
Bezpieczeństwa Lotów. Tuż po katastrofie, 13 kwietnia 2010 r. razem
z polskimi prokuratorami brał udział
w przesłuchiwaniu przez stronę
rosyjską szefa meteo na lotnisku
w Smoleńsku. Nieoczekiwanie na
wniosek płk. Klicha przesłuchanie
zostało zawieszone do następnego
dnia. Kontynuowano je 14 kwietnia,
ale polscy prokuratorzy uczestniczyli w nim już bez swojego eksperta
ds. meteo, ponieważ Milanowski na

REKLAMA

wniosek Edmunda Klicha został odsunięty od śledztwa.
O bulwersującym zachowaniu szefa Komisji Badania Wypadków Lotniczych mówił w Senacie w lutym
tego roku szef NPW gen. Krzysztof
Parulski.
– Czynność została przerwana
do następnego dnia i miała zostać
wznowiona ok. godz. 9. Pan płk Milanowski nie przyszedł o godz. 9 ani
o 10. Zatelefonowałem do pana płk.
Grochowskiego, który był przewodniczącym. Powiedział, że już niewiele może zrobić w tej sprawie, bo tę
materię przejął pan Edmund Klich
– mówił gen. Krzysztof Parulski,
zastępca prokuratora generalnego
podczas przesłuchania przed senacką
komisją obrony narodowej 10 lutego
2011 r. – Chcę podkreślić, że kwestia
warunków meteorologicznych była
wówczas jedną z kluczowych. (…)
Faktycznie pan płk Milanowski opracował nam pewne zagadnienia, które
były szczególnie istotne – mówił gen.
Parulski.

Pod dyktando Rosjan

Z jego zeznań wynika, że Klich tłumaczył swoją decyzję naciskami ze
strony rosyjskiej. Miał w tej sprawie
naciskać Aleksiej Morozow, zastępca
szefowej MAK gen. Tatiany Anodiny. – Jeśli ktoś jest doradcą, nie może
zarazem zgodnie z załącznikiem
13 (do konwencji chicagowskiej –
przyp. red.) współpracować z prokuraturą – tłumaczył później Klich.
Jednak warto podkreślić, że w tamtych dniach Edmund Klich nie pełnił
właściwie żadnej funkcji formalnej,
gdyż został akredytowany przy MAK
dopiero 15 kwietnia. Zatem i 13,
i 14 kwietnia osobami kompetentnymi byli gen. Parulski i płk Mirosław
Grochowski.

Wybitny specjalista

Mimo to ppłk Milanowski nie brał
już udziału w śledztwie. Jego meldunek natomiast nikogo nie zainteresował, mimo że sam gen. Parulski mówił komisji senackiej, że to
„wysokiej klasy specjalista, którego
umiejętności i wyjątkową wiedzę
chcieliśmy wykorzystać”.
Ta „wyjątkowa wiedza” Milanowskiego znalazła się w meldunku na
biurku ministra obrony narodowej
Bogdana Klicha. Złożył ją Edmund
Klich i to właśnie tego spotkania dotyczy nagranie, którego stenogramy
ujawniliśmy w środę. Według dokumentu wina za katastrofę leży po
stronie rosyjskiej, która ignorując złe
warunki pogodowe, zezwoliła na lądowanie tupolewa.
Z nagranej rozmowy wynika,
że ministrowi nie podoba się treść
meldunku. Wówczas Edmund Klich
zaczyna się wyraźnie wycofywać
z tez zawartych w notatce.
Sprawą odwołania Milanowskiego
nie zajmuje się Naczelna Prokuratura Wojskowa, gdyż Edmund Klich
jest osobą cywilną. Zawiadomienie
o możliwości popełnienia przestępstwa przez odsunięcie Milanowskiego od śledztwa złożył zatem do
prokuratury powszechnej Antoni
Macierewicz. Postępowanie w tym
zakresie zostało umorzone.
Artykuł opublikowany został
w 83 numerze „Gazety Polskiej
Codziennie”
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Przy okazji trzydziestej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego po raz kolejny pojawiło się fundamentalne kłamstwo „mniejsze zło”. Używają go ludzie złej woli, a głównie komunistyczny dyktator
na służbie Moskwy.

Wojciech Jaruzelski i Leonid Breżniew na Krymie w sierpniu 1982 r.
Wprowadzając stan wojenny, Jaruzelski w osławionym przemówieniu
stwierdził jednoznacznie, że jest on
skierowany przeciwko „ekstremistom z „Solidarności”, chce bowiem
w ten sposób uchronić kraj przed
„wojną domową”. Kto z kim miał
się bić w tej wojnie, skoro broń miała tylko jedna strona, a druga była
całkiem bezbronna? Tego już Jaruzelski nie powiedział. Haniebnym
argumentem mającym wytłumaczyć
zbrodnię stanu wojennego jest teoria
„mniejszego zła”. Większym złem
miała być rzekoma interwencja militarna Rosjan i wkroczenie do Polski
sołdatów Armii Czerwonej. Problem
w tym, że Rosjanie nie chcieli interwencji zbrojnej i nie byli nią zainteresowani, a jedynie chcieli wywrzeć presję polityczną. Nie musieli
do Polski „wkraczać”, bo przecież
w niej byli! Na terytorium PRL stacjonowała tzw. Północna Grupa
Wojsk Armii Sowieckiej, złożona

z kilkunastu doborowych dywizji,
w tym jednostek osławionego Specnazu. Rosja sowiecka nigdy nie
dokonała interwencji militarnej
w Polsce. Armia Czerwona krwawo
spacyfikowała powstanie Niemców
z NRD w 1953 r. , Węgrów w 1956 r.,
Czechów i Słowaków w 1968 roku.
Ponurym paradoksem było to,
że w Polsce, i tylko w Polsce, komuniści byli na tyle silni, że potrafili
sami spacyfikować własny Naród
w 1956 r., 1968 r., 1970 r., 1976 r.,
a wreszcie w stanie wojennym. Wpływy rosyjskie oraz tradycja targowicy były w PRL na tyle skuteczne,
że starczało przez pół wieku siły, aby
niszczyć i tłumić niepodległościowe
dążenia Polaków rękami polskich
renegatów XX wieku. Przeciwko
własnemu Narodowi komunistyczni
zdrajcy kierowali nie tylko Milicję
Obywatelską, nie tylko ZOMO i bezpiekę, ale regularne bojowe, liniowe
dywizje Ludowego Wojska uzbrojo-

ne w czołgi, broń maszynową, helikoptery bojowe, ostrą amunicję. To
było właśnie osławione „mniejsze
zło”. To była zbrodnicza, zdradziecka
doktryna, którą posługiwali się Jaruzelski i generałowie stanu wojennego, aby mieć swoiste alibi polityczne
przed Polakami. W rzeczywistości
„mniejsze zło” było w imperialnym
interesie Moskwy i zostało wprowadzone na rozkaz Kremla.
„Mniejszego zła” gorzko doświadczyłem osobiście. Nie potrzebuję
i nie przyjmuję żadnych przeprosin
od zdrajcy, renegata, targowiczanina
XX wieku. Z generałem Jaruzelskim
mam własne nierozliczone rachunki krzywd i wiem, jak dyktator stanu wojennego pojmował „mniejsze zło”. Zachował się dokument
z 1985 r., w którym naczelny prokurator wojskowy informował Jaruzelskiego o mojej działalności konspira-

cyjno-niepodległościowej, określając
ją mianem szpiegostwa dla USA.
W konkluzji prokurator stwierdził,
że w akcie oskarżenia będzie domagał się dla mnie kary 15 lub 25 lat
pozbawienia wolności, gdyż „Szaniawski swą działalnością godził
w same fundamenty Polski Ludowej
oraz sojuszu polsko-radzieckiego”.
Na pierwszej stronie tego prokuratorskiego pisma zachowała się odręczna dekretacja Jaruzelskiego: „Wystarczy dziesięć lat. W. Jaruzelski”.
I tyle właśnie wymierzył mi sąd stanu wojennego, z czego realnie odsiedziałem „tylko pięć”. Otóż generał
okazał się dla mnie nadzwyczaj łaskawym, po prostu ludzkim panem.
Ukarał mnie bardzo łagodnie, to
miało być dla mnie „mniejsze zło”.
Przecież odpowiadałem z artykułu,
z którego groziła kara śmierci, a Jaruzelski mógł napisać: „Rozstrze-

prof. Józef Szaniawski

lać”. Dyktator stanu wojennego miał
czas zajmować się osobiście moją
skromną osobą, jakimś nieznanym
wtedy Szaniawskim, a rzekomo nie
miał nic wspólnego z morderstwem
ks. Popiełuszki, zakatowaniem Przemyka, masakrą górników z KWK
„Wujek” czy wyrokiem śmierci na
pułkownika Kuklińskiego. Jak to
możliwe?!

Podziękowanie apb Sławoja Leszka Głódzia dla Jana Tokarskiego i K. A. Zycha.
patria.gazeta@op.pl
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Wierszem i sercem
malowane
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Przedszkole „Jasia i Małgosi” z Wołomina 7 grudnia kolejny raz wzięło udział
w Przeglądzie Artystycznym Osób Niepełnosprawnych „Wierszem i sercem malowane” organizowanym w MDK. W tym roku na scenie zaprezentowała się II
grupa integracyjna prowadzona przez panie: Małgorzatę Doroszkiewicz, Monikę Michlewicz i Katarzynę Żek, przedstwiając sztukę: „Najjaśniejsze światło”.

Występ dzieci z przedszkola „Jaś i Małgosia” dyrektor Marii Krukowskiej.
W X Powiatowym Przeglądzie
Umiejętności Artystycznych Osób
Niepełnosprawnych
„Wierszem
i Sercem Malowane” uczestniczyły dzieci niepełnosprawne z całego
powiatu wołomińskiego, które prezentowały swoje talenty artystyczne.
Każdy z uczestników został nagrodzony.
Przegląd został zorganizowany przez Miejski Dom Kultury
w Wołominie we współpracy z kadrą
pedagogiczną opiekuńczo – wychowawczą i terapeutyczną placówek
i instytucji zajmujących się rewalidacją, uspołecznieniem i nauką niepełnosprawnych
mieszkańców
z Wołomina, Klembowa, Marek, Radzymina, Tłuszcza, Ząbek, Zielonki.
Przegląd cieszy się poparciem władz
samorządowych, wielu instytucji
i mediów.
Tej ważnej, pełnej pozytywnych
wrażeń, imprezie patronował Starosta wołomiński Piotr Uściński.
Spotkanie to ma za zadanie integrować środowisko osób niepełnosprawnych ale przed wszystkim dać radość
i satysfakcję uczestnikom, wskazać
nowe możliwości, nauczyć ich czuć
sukces.
Dziesiąty Powiatowy Przegląd
Umiejętności Artystycznych Osób
Niepełnosprawnych wzbudził w bardzo duże zainteresowanie.
Do udziału w trwającym cztery dni
przeglądzie zgłosiło się 26 instytucji, placówek i organizacji pozarządowych. Organizatorzy przygotowali
blisko 840 dyplomów i słodkich nagród. Część z nich wręczył dzieciom
i ich nauczycielom Starosta Piotr
Uściński.
Pełna tajemniczości akcja przeniosła widzów do smutnego miasteczka, w którym panował wieczny
mrok. Nagłe pojawienie się na niebie
Gwiazdy Betlejemskiej, wywołało wsród ludzi zainteresowanie ale
szczególne wrażenie wywarło na
chłopcu. Pokochał Gwiazdę i poprosił , by pozostała i swym blaskiem na
zasze oświetlała jego smutne miasto.
Ta niestety nie mogła pozostać, bowiem musiała powrócić do miejsca
z którego przyszła – Betlejem. Mając
na uwadze marzenie chłopca, zaprowadziła go do miejsca narodzin Pana,
www.gazetapatria.pl

by z rąk Jego Matki otrzymać „najjaśniejsze światło”, swiatło Dzieciątka
Bożego. Nawet złe moce diabełków
nie przeszkodziły chłopcu ochronić
światło przed zgaśnięciem w drodze
powrotnej do miasta. Boże Swiatło
przyniesione przez niego sprawiło,
ze w miasteczku zapanowała jasność,
a wraz z nią radość i miłość... I tej
światłości, radości i miłości życzyli mali aktorzy wszystkim z okazji
nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.
W przedstawieniou wzięło udział
12 dzieci 5-4 letnich, w tym dwoje
niepełnosprawnych oraz dwie panie.
Dla większości dzieci był to pierwszy
kontakt z tak dużą sceną, kóremu towarzyszyła równiez pierwsza trema
i wielkie przeżycie.
Piotr Kaczorek, Rzecznik Starostwa
Wołomińskiego
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„Na tym polega wasza hańba”
Antoni Macierewicz (PiS) zarzucił szefowi MSZ Radosławowi Sikorskiemu,
że „pcha Polskę” do scenariusza wzorowanego na traktacie jałtańskim.

Berlin – Minister MSZ Radosław Sikorski
bije czołem przed niemieckim ministrem
MSZ Guido Westerwelle.
Macierewicz w debacie nad informacją rządu ws. przyszłości UE
zarzucił Sikorskiemu, że ten w swoich wystąpieniach w Berlinie oraz
w Brukseli posługiwał się „wzorem
traktatu jałtańskiego”. „To Jałtę pan
przywołał jako przykład obecnych
swoich decyzji. To Jałta ma być wzorem, do którego (...) pan nas pcha” –
zwrócił się poseł PiS do szefa MSZ.
W odpowiedzi na słowa Macierewicza o Jałcie Sikorski tłumaczył,
że posłużył się w jednej z wypowiedzi „figurą retoryczną pokazującą,
że nie na wszystkie porozumienia
państw trzecich Polska może mieć
wpływ”.
„Jak to jest, że faktycznie w spra-

wie polityki europejskiej dzisiaj zgadzam się z tym, co mówił Leszek
Miller, były człowiek politbiura, a nie
zgadzam się z tym, co mówił dzielny kiedyś człowiek, współzałożyciel
KOR Antoni Macierewicz?” – pytał
Sikorski.
Jak ocenił, to dlatego, że Miller
„zrozumiał już, iż sojusze, jakie zawieraliśmy w czasie II wojny światowej, już niekoniecznie obowiązują
i że wrogowie z tamtych czasów też
niekoniecznie obowiązują”. „Tylko dlatego, że Niemcy były naszym
wrogiem 70 lat temu, nie znaczy,
że są dzisiaj” – podkreślił Sikorski,
dodając, że Berlin jest dziś naszym
„traktatowym sojusznikiem”.
W swoim wystąpieniu Macierewicz
stwierdził ponadto, że rząd zyskał
dzisiaj „wspaniałych sojuszników”,
czyli SLD i Ruch Palikota.
„Pan Leszek Miller, który jeszcze
nie zdążył rozliczyć się z moskiewskiej pożyczki, już pragnie zapisać
się do nowego państwa federacyjnego – za waszą pomocą. (...) Klub
Palikota, który chciałby za wszelką
cenę zalegalizować heroinę, chciałby
także wesprzeć koalicję. (...) Moje
gratulacje, powstaje formacja, która
może liczyć na poklask, tylko jakiej
Europy? (...) Co takiego się zdarzyło, jaką to wojnę Polska przegrała,
żeby mieć taką Europę – charakteryzowaną przez byłych aparatczyków
komunistycznych i ludzi, dla których
legalizacja narkotyków jest głównym
celem politycznym” – mówił polityk
PiS.
Według Macierewicza, rząd przy-

kłada rękę do niszczenia Unii Europejskiej wolnych państw i narodów,
a także zgadza się na to, że „z każdego euro, które płynie do Polski z Unii
Europejskiej, 85 centów wpływa do
przedsiębiorstw, których stolicą jest
Berlin”. „Szermujecie nazwą UE na
twór, który zniszczył Unię na naszych
oczach. Bo te 24 państwa, które zgodziły się na unię fiskalną, przyjęły to
zobowiązanie poza Unią Europejską.
Unia Europejska jako mechanizm pozostała w istocie przy Wielkiej Brytanii” – mówił poseł PiS.
„Przyjmuję do wiadomości miny,
jakie teraz pan minister stroi, bo mina
błazna jest często przez pana przyjmowana publicznie. Ale pan jest
ministrem spraw zagranicznych i ma
obowiązek, nie tylko na sali sejmowej, zachowywać się poważnie, ale
także wtedy, gdy reprezentuje pan
państwo polskie” – powiedział Macierewicz.
Mówił też – odnosząc się do dyskusji o tym, czy polska suwerenność
została ograniczona poprzez przystąpienie do unijnego paktu fiskalnego
– że „trzy kolejne sejmy rozbiorowe
same podjęły decyzję o likwidacji
suwerenności Polski”. „A na koniec
król Stanisław Poniatowski dobrowolnie podpisał rezygnację z polskiej
suwerenności. Tylko mało ludzi wie,
że podpisał w zamian za to, że Katarzyna zobowiązała się do pokrycia
jego długów, jego osobistych interesów. (...) I na tym polega wasza
odpowiedzialność i wasza hańba”
– zakończył swoje wystąpienie Macierewicz.

Kolejne talenty nagrodzone
Starosta wołomiński wręczył kolejne już w tym roku stypendia pieniężne
za wybitne osiągnięcia szkolne. „Talenty” trafiły już do uczniów Zespołu
Szkół Terenów Zieleni i Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie.

Starosta Piotr Uściński z wyróżnionymi.
W ubiegłym tygodniu stypendium I
stopnia otrzymali z rąk Starosty Piotr
Uścińskiego Beata Przybysz, Michał
Kowalczyk, Katarzyna Kostrzewa
oraz Kinga Popińska – uczniowie
Zespołu Szkół Terenów Zieleni

w Radzyminie.
Szkołą, której uczniowie otrzymali
najwięcej, bo aż 8 wyróżnień I stopnia jest Liceum Ogólnokształcące
w Radzyminie. Takie doskonałe wyniki w nauce uzyskali Aleksandra

Turek, Monika Szczepanik, Agata
Chuda, Adriana Czyż, Klaudia Raniewicz, Katarzyna Kryśkiewicz,
Patryk Frąckiewicz i Jagoda Pyśkiewicz.
Do Starostwa Powiatowego w Wołominie wpłynęło w 2011 roku 146
wniosków o przyznanie uczniom
stypendium „Talent”. Specjalnie powołana Komisja, rozpatrując złożone
wnioski, zdecydowała o przyznaniu
51 takich wyróżnień. Uczniowie ze
średnią ocen 5,0 i większą – uzyskali stypendium I stopnia w wysokości
1400 zł. Takich stypendiów przyznano 17. Średnia 4,7-4,99 pozwoliła 20
uczniom uzyskać stypendium II stopnia w wysokości 960 zł. III stopień
stypendium – to średnia powyżej 4,5
którą osiągnęło 14 uczniów.
Piotr Kaczorek, Rzecznik Prasowy
Starostwa wołomińskiego

SPRZEDAM DZIAŁKI
4000 m2 w Kobyłce
ul. Kazimierza Wielkiego .
cena 100 zł/m2

Wołomin Helenów. Bardzo atrakcyjne.
Usytuowane na równym, suchym terenie.
Piękna, cicha, zielona okolica w zabudowie.
Przy ul. 100-lecia. Wielkość działek po 1200 m2.

tel. 602 192 199
patria.gazeta@op.pl
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